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47 Иманалиева А.Д. 

Ишанов П.З.  

 

АКТИВИЗAЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧAЮЩИХ  

ПРОГРAММ 

250 

48 Иманалиева Г.А. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕВ 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

255 

49 Исинбаева К.Г., 

Махметова Н.К. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО 

СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

258 

50 Исинбаева К.Г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

263 

51 Кариев А.Д. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ 

В ВУЗЕ 

268 

52 Колумбаева Ш.Ж.,  

Айтпаева А.К.  

 

 

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В    ПРАКТИКЕ 

ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ 

274 

53 Койгельдиева А.Т. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА    

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

280 

54 Кошербаева Ж. С. 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ 

АҚПАРАТТЫҚ-

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

285 

55 Колова А.В.,  

Окатьева М.Э. 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

290 

56 Курманова С. Н. 

 

БІЛІМ БЕРУДІ САПАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН 

ЖАҢАЛАУ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ 

294 

57 Курманова С. Н., 

Тойганбеков Ж.М. 

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ 

ДАМЫТУ 

299 
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58 Кульбаева А.М. 

 

ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ РУХАНИЯТ: 

ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЕН ҚАТЕРЛЕР 

301 

59 Кусаинова Д.Т.,   

Омарбекова Г.Б., 

Сулейменова Т.С. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

АЯСЫНДА 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ  МАҢЫЗЫ 

307 

60 Кусайнова М.А. ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР 

АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУ 

ЖОЛДАРЫ 

310 

61 Куатбекова Л.К. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

313 

62 Кунтубаев Д. О. 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢАШЫЛ 

ӘДІС-ТӘСІЛДЕР МЕН SMART 

ТЕХНОЛОГИЯ 

317 

63 Кунтубаев Д.О. ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  

321 

64 Кыдыралиева З.Б. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ  ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

327 

65 Құрақбай М. С. ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ 

ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ  

331 

66 Құсаин Н.А., 

Ахмедьянова Б. А. 

БОЛАШАҚ   МАМАНДАРДЫ  ЖЕКЕ - 

ТҰЛҒАҒА  БАҒЫТТАЛҒАН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ  

ДАЯРЛАУ 

337 

67 Қыяқбаева Ұ.Қ,  

Қожакелді Ж.М,  

Нұрғазиева А.Е. 

БАЛАЛАРДЫҢ АҚЫЛ -  ОЙЫН 

ДАМЫТУДА  СЕНСОРЛЫҚ 

ТӘРБИЕНІҢ  МАҢЫЗЫ 

342 

68 Мансуров Ш.Р. 

 

ИНТЕРНЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

346 

69 Мансуров Ш.Р. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 4 К ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

349 

70 Махметова Н.К., 

Исинбаева К.Г. 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 

КӘСІБИ БАҒЫТТАУ 

354 

71 Медетбекова Г.О ВОПРОСЫ  ИНКЛЮЗИВНОГО 359 
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ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

72 Меңлібекова Г.Ж., 

Байботанова Т.Қ. 

 

ТҰЛҒАНЫҢ  ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫНДАҒЫ 

СТОРИТЕЛЛИНГ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

363 

73 Молдасанов Е.М ТАҢЖАРЫҚ ЖОЛДЫҰЛЫ 

ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КОНЦЕПТ 

МӘСЕЛЕСІ  

367 

74 Мукушев А.А. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

373 

75 Муртазаева Б.А. 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ 

ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ 

377 

76 Муртазаева Б.А. 

 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ- 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МЕҢГЕРУ 

381 

77 Муханмедина Ж.Т.    

 

АТА-АНА ҮШІН КРИТЕРИАЛДЫ 

БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

386 

78 Мухаметжанова 

А.О. 

КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ 

БЕРУДЕ ЖОБАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

390 

79 Наймантаева А.Е. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬИЗАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

395 

80 Ниетуллаева Б.Г ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДЕГІ 

ОЙЫН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

399 

81 Нуримбетов Б. К. 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІ 

БАСҚАРУДА БОЛАШАҚ 

МАМАНДАРДЫҢ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ 

МОТИВАЦИЯЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

404 

82 Омарбекова Н.Ш. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫ БОЙЫНША БИОЛОГИЯ 

САБАҒЫН ӨТКІЗУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

410 

83 Омаркулов Д.Б. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

– ТАҒЫЛЫМДЫ  

ТӘРБИЕ КЕПІЛІ 

413 

84 Өмірзақова Ә.М., 

Игенбаева Р.Т.,  

Әуелхан Т. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ 

НЕГІЗІНДЕГІ ПЕДАГОГТЫҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІ 

416 

85 Сагиндикова Р.Ж. ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА 422 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ 

ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ 

РЕТІНДЕ 

86 Садибекова М.О. 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ – 

САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 

425 

87 Сайлыбаева З.С.  

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ 

ОҚЫТУ  ҮРДІСТЕРІ 

429 

88 Сатаева Г.С. АГАРТУУЧУ, ДЕМОКРАТ ЖАНА 

ЖАҢЫЧЫЛ АКЫН  АБАЙ 

КУНАНБАЕВ 175 ЖАШТА 

432 

89 Сламбекова Қ. Н. 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕСІ 

436 

90 Санкеева Б.Т., 

Колюх О.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

440 

91 Сарсенбеков Н.Ж. 

 

ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ 

КОГНИТИВТІ НЕГІЗІ 

 

448 

92 Сардарова Ж.И.,  

Абилтаева Қ.Ж. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ 

ЖАҒДАЙЫНДА БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІ МАМАН 

ДАЙЫНДАУДАҒЫ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕР  

451 

93 Сатыбалдиева А. Ж. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

456 

94 Сейдазимова Л.Б. 

 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ: 

ІЗДЕНІС, ЗЕРТТЕУ, НӘТИЖЕ 

459 

95 Сержанқызы Ж. 

 

XXI  ҒАСЫР ПЕДАГОГИКАСЫНДАҒЫ 

АБАЙ МҰРАЛАРЫ 

 

463 

96 Сулайманкулова 

Ж.К. 

ЗАМАНЧЫ АКЫНДАРДЫН, 

ЖАЗУУЧУЛАРДЫН 

ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН 

ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН 

ӨНҮГҮШҮНӨ  ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 

467 

97 Тойганбекова 

Ш.М.,  

Садибекова  М.О. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

471 

98 Тойганбекова Ш.М. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-

476 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ В 

УСЛОВИЯХ  ОБНОВЛЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

99 Тойганбекова 

Ш.М., 

Тойганбекова А.А. 

 

ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

481 

100 Төлеуов Е. МУЗЫКА МАМАНДЫҒЫ  

СТУДЕНТТЕРІНЕ  ҚАЗАҚ ТІЛІН 

ҮЙРЕТУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

486 

101 Тулеубекова З.А., 

Жунусова Г.К. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

491 

102 Узбекова Б.Б., 

Аманбек Н., 

Абдикамалова К.К. 

 

 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН 

МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ӨЗДІГІНЕН 

БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ 

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

495 

103 Утегенова А.С.,  

Серік Б. 

 

ОҚУШЫЛАРДЫ МАМАНДЫҚ 

ӘЛЕМІМЕН ТАНЫСТЫРУ  

499 

104 Цой Н.В. 

 

РАЗВИТИЕ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ  УЧАЩИХСЯ  В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

504 

105 Цой Н.В.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ    ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  В 

УСЛОВИЯХ  ОБНОВЛЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

508 

106 Цой Н.В. 

 

ЦИФРОВЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

512 

107 Шаяхметова М.Н. ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

515 

108 Шегенова А.С., 

Өмірзақова Ә.М., 

Әуелхан Т. 

 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН 

МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

БІЛІМГЕ  ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

520 

 

2 СЕКЦИЯ –  
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Бастауыш білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында  

бастауыш мектепті ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету/ 

Научно-методическое  обеспечение начальной школы в условиях 

обновленного содержания начальной образования 

 

№ АТЫ-ЖӨНІ МАҚАЛА АТАУЫ БЕТІ 

1 Abildina S.K.,  

Amirova K.N. 

 

EDUCATIONAL AND RESEARCH 

ACTIVITIES OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN IN RENEWED 

EDUCATION 

525 

2 Абдрахманова С.Н. БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ 

ТУРАЛЫ 

529 

3 Абельдинова Г.Т., 

Копбалина К.Б. 

 

КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ 

БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

533 

4 Абильдина С.К., 

Әбелді М.С. 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

539 

5 Акашева А.Б., 

Турегазина Ж.Н. 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ 

ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ 

ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

544 

6 Ануарбекова Г.Ж. 

 

САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

548 

7 Аналбекова К.Т., 

Алиева Э.Э.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

552 

8 Аплашова А.Ж.,  

Денисламова Г.С., 

Кенжебаева Ж.Т. 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫК 

ПРОЦЕСТЕРІН  ДАМЫТУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

558 

9 Аплашова А.Ж.,  

Наушева Б.Д., 

Утегенова М.С. 

БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ 

563 

10 Аукен А.О., 

Сафарова Н.Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

566 

11 Аяған Е.С.,  БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ БІЛІМ БЕРУ 569 

mailto:top2107-2@mail.ru
mailto:top2107-2@mail.ru
mailto:top2107-2@mail.ru
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Аким Қ.Е. БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАҢАРТУ 

ЖАҒДАЙЫНДА ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ 

ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

12 Аяған Е.С., 

Әбілсейітова А.Б. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

575 

13 Аяпбергенова Г.С. 

 

БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

МҰҒАЛІМІНІҢ АРНАЙЫ 

ҚҰЗЫРЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

580 

14 Әмірбекова М.Р. 

 

ОҚУШЫЛАРДЫ БАЙЛАНЫСТЫРЫП 

СӨЙЛЕУГЕ 

ҮЙРЕТУ ЖҰМЫСТАРЫ 

583 

15 Байкенжина Д.С. 

Ботабекова А.К. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

589 

16 Байкожа А.Г., 

Бейсенбаева А.М. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  

ҒЫЛЫМИ-ТEOPИЯЛЫҚ НEГIЗДEPI 

592 

17 Бактыбаева З. Е. ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАР НЕГІЗІНДЕ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АУЫЗЕКІ 

СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

597 

18 Бандалетова Е.С., 

Одинцова С.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЖИВОЙ 

И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 1-4 

КЛАССОВ  УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

601 

19 Ботаханова М.Т., 

Сатанова А.К. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ҚОЛДАНУ 

ТИІМДІЛІГІ 

606 

20 Баянбаева Г.С. 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

609 

21 Башанова А.Е. 

 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНА 

614 
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

22 Ганиева Ю.С., 

Гилазова Г.В. 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

618 

23 Гусева Т.М. 

 

ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ-ПРАКТИКА НА 

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

621 

24 Дюсембинова Р.К., 

Жакипбекова С.С. 

 

 

СПЕЦИФИКA ПOДГOТOВКИ 

БУДУЩЕГO УЧИТЕЛЯ НAЧAЛЬНЫХ 

КЛAССOВ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

626 

25 Дюсембинова Р.К.,  

Копбалина К.Б. 

 

БAСТAУЫШ СЫНЫП  

МAТЕМAТИКAСЫН  

ОҚЫТУДA ҚAЗІРГІ  

ТЕХНОЛОГИЯЛAРДЫ  

ҚОЛДAНУҒA БОЛAШAҚ  

МҰҒAЛІМДЕРДІ ДAЯРЛAУ 

631 

26 Дюсенкулова А.К., 

Копбалина К.Б., 

Ходжаахметова 

К.М. 

 

ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕПТІҢ 

БІРЛЕСКЕН ІС-ӘРЕКЕТІ НЕГІЗІНДЕ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМ САПАСЫН 

АРТТЫРУ 

635 

27 Есмагамбетова Д.Б. КӘСІБИ ІСКЕРЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

МАҢЫЗЫ  

640 

28 Жанкушков Б.О., 

Нұрғазиева А.Е. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ШЕТ 

ТІЛІН ОҚЫТУДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 

ӘДІСТЕР ҚОЛДАНУ 

643 

29 Жапанова Р.Н. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНА 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

НЕГІЗДЕРІН СІҢІРУ ӘДІСТЕРІ 

647 

30 Жарылғап Н.А.,  

Айдарбекова К.А. 

 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫСЫ 

ТҰЛҒАСЫНЫҢ  

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

652 

31 Жумагазы З.Ж., 

Несіпбаева М.М. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КРЕАТИВТІ 

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

658 
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ШАРТТАРЫ  

32 Жекибаева Б.А., 

Бражникова Д.В.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

664 

33 Жекибаева Б.А., 

Головина Е.С. 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

НАУРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

670 

34 Жекибаева Б.А. 

Гречун Н.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

676 

35 Жекибаева Б.А. 

Григоренко Е.С.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

679 

36 Жекибаева Б.А., 

Жумабаева К.А. 

 

О СУЩНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

684 

37 Жекибаева Б.А. 

Крафт Л.А.  

 

О ТИПОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТЯХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

690 

38 Жекибаева Б.А., 

Мамедова Л.Ф. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

695 

39 Жекибаева Б.А. 

Смагулова Б.Т. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

МЛАДЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

700 

40 Зобнина И.Е. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ 

«ОБЛАКО СЛОВ»  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

705 

41 Иманалиева Г.А. 

 

РАЗВИТИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ  МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

708 

42 Иманалиева Г.А. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

712 

43 Иманкулова Б.Х. 

Абеуп К.А. 

БАЛАНЫҢ БАЛАБАҚШАҒА 

БЕЙІМДЕЛУІ   

716 
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44 Иманкулова Б.Х., 

Маткенова Г.А. 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАНЫҢ ТІЛІНІҢ ДАМУЫ 

720 

45 Имашева С.Т., 

Маткенова Г.А.  

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАНЫҢ ДАМУЫ 

725 

46 Какенова Д.М. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА 

МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША    

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТАРЫН   

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

728 

47 Каримова Г.С. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РК  

730 

48 Каримова Н.Б., 

Асетова Ж.Б. 

 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ 

БАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ЖОЛДАРЫ 

735 

49 Кенесбекова С.А. 

 

БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

МҰҒАЛІМДЕРІН  

ӨЗДІК БІЛІМ АЛУҒА ДАЯРЛАУ 

ЖАҒДАЙЫ 

740 

50 Кирбасова Б.Р., 

Кошкумбаев Қ.Т. 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ ОҚЫТУ 

ПРОЦЕСІНДЕ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

745 

51 Кошербаева Ж. С., 

Тойганбекова А.А. 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН 

БАҒАЛАУ 

750 

52 Кожамбердина М.Т. БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУІН 

ДАМЫТУ 

754 

53 Курманова С. Н., 

Тойганбекова А.А. 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ, ЗЕРТТЕУШІЛІК 
ІЗДЕНІСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

757 

54 Қаптағай А., 

Амирова А.С. 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ НЕГІЗІНДЕ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

760 

55 Қыяқбаева Ұ.Қ, БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ 766 
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Асанханова Ж.Ж, 

Иниятова А.Е. 

ЖОЛДАРЫ 

56 Қожағұлов А.Т., 

Мышбаева Г.М., 

Мамытбаева Ж.А  

БОЛАШАҚ  МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

ҰЙЫМ  ПЕДАГОГТЕРІНІҢ 

ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

771 

57 Лесных Е.В. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

776 

58 Лунева А.А., 

Аубакирова К.Ф. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

782 

59 Майгельдиева 

Ш.М., Изтлеуова Ж. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА 

788 

60 Майланова Т. Е. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КІТАП 

ОҚУҒА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

795 

61 Макуова Н.А. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН   БІЛІМ  БЕРУДЕ 

БАСТАУЫШ  КЛАСС 

ОҚУШЫЛАРЫНА БЕЛСЕНДІ ӘДІС-

ТӘСІЛДЕРДІ   ҚОЛДАНУДЫҢ  

ТИІМДІЛІГІ  

799 

62 Махатова А.К 

 

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ 

ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ЖӘНЕ 

НЫҒАЙТУ 

804 

63 Махметова Н.К. 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ 

БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ 

ОТБАСЫНЫҢ РОЛІ 

809 

64 Медиева С.Х. 

 

СӨЙЛЕУ ТІЛІ-КҮНДЕЛІКТІ ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАСТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН 

ӘДЕБИ ТІЛДІҢ БІР ТҮРІ 

814 

65 Мынбаева М.С. 

 

БАСТАУЫШ САТЫДАҒЫ БІЛІМ 

САПАСЫН АРТТЫРУДА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 

818 

66 Мынбаева М.С. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНДАҒЫ ҚИЯЛ 

ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

822 
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67 Мырзаханқызы Қ., 

Қарақұлова М.С., 

Әмір Ж.Е. 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ  ҰЙЫМДАРДА 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ 

ДАМЫТУ 

827 

68 Одинцова С.А., 

Песцова А.И.  

 

АНАЛИЗ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 1-4 

КЛАССОВ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

834 

69 Одинцова С.А., 

Шипилова Е.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

840 

70 Орлова М.И., 

Досымханова М.М. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

845 

71 Пилипишена О.Н., 

Аубакирова К.Ф. 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

848 

72 Рахмет Ү.Р.,  

Әмірбек Н.К., 

Әмірбекова Қ.К. 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН 

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ АРҚЫЛЫ 

ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

853 

73 Рахмет 

Ү.Р,  

Жүнісбек 

А.С.  

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ 4 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІ 

ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУДА 

ОҚУ-САЯХАТ САБАҒЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

858 

74 Рашикулова Ж.Д., 

Сайдина Л. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 

ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН 

ДАМЫТУ 

862 

75 Романовская Л.В. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

865 

74 Сағындыкова А.Б., 

Жапина А.Б. 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

870 

75 Сакенова К.С. 

 

 БАЛАЛАРДЫ МЕКТЕПКЕ 

ДАЙЫНДАУ 

873 

76 Санбаева А.М., OҚУШЫЛAPДЫҢ ТAНЫМДЫҚ IC- 876 

https://info.ksu.kz/file/pss/1-pmno/aubakirova_ru.pdf
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Кошкумбаев К.Т. ӘPEКEТIН БACҚAPУ МӘCEЛECI 

77 Сарсекеева Ж.Е., 

Горяева А.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПУНКТУАЦИОННЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

882 

78 Сарсекеева Ж.Е., 

Савощик Е.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

886 

79 Сарсекеева Ж.Е., 

Смаилова Д.Е. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕДИАГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

892 

80 Сармантаев А.С., 

Ишанов П.З., 

Жумабай Б.Б. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС 

ДАҒДЫЛАРЫН ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ 

АРҚЫЛЫ ТӘРБИЕЛЕУ 

896 

81 Сермаханова Ә.А., 

Акашева А.Б. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ  

МАЗМҰНЫНЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУДАҒЫ 

МӘСЕЛЕЛЕР 

902 

82 Сұраншиева М.К, 

Сманова Н.Т, 

Дайрабаева  Н.О. 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАРДЫ ОЙЫН АРҚЫЛЫ  

ҰЖЫМДЫҚ ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСҚА 

ТӘРБИЕЛЕУ 

905 

83 Сафарова Н.Б., 

Нуржанова Г.Б. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

909 

84 Таушина Т.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У 

МЛАДЧИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР, 

ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО 

СКАЗКОЙ 

913 

85 Толендина М.Б., 

Косманова Ж.Б. 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

917 

86 Тусенова М.К., 

Смагулова Н.К. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ 

МЕКТЕПТІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ 

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

920 

87 Утеулиева Г.М. 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 

923 
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ОҚУШЫЛАРЫНА САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

88 Хасенова Г.К., 

Саметова Г.А. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА 

ГРАММАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ  

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

928 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС/ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Магауова А.С. 

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ  УЧИТЕЛЯ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В начале XXI века  система образования претерпевает значительные 

изменения, которые характеризуются мощными инновационными 

процессами, востребовавшими массового участия педагогов в этих 

процессах. В среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в качестве основы для 

дальнейшего развития системы образования определяется удовлетворение 

потребностей в подготовке педагогических кадров, готовых к работе в 

условиях высокотехнологичной образовательной среды.  

В современных условиях развития казахстанского общества 

актуализируется проблема  повышения конкурентоспособности образования, 

качественный рост человеческого капитала  в соответствии с запросами 

общества и индустриально-инновационного развития страны [1]. 

В соответствии с Государственной программой  развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы вытекает, что уровень 

конкурентоспособности современной инновационной экономики 

определяется качеством профессиональных кадров, необходимостью 

внедрения инновационных технологий в образование [2]. Непрерывность 

изменений в образовании обуславливает современные требования 

государства и общества к профессиональному развитию учителя, 

ориентированного на выполнение инновационной деятельности. В связи с 

этим важной задачей системы  высшего профессионального педагогического 

образования становится подготовка учителя к инновационной деятельности, 

результатом которой должна стать готовность учителя к данной 

деятельности. 

Следует отметить, что в психолого-педагогической науке активно 

обсуждаются различные аспекты инновационной деятельности учителя. Так, 

проблемы,   касающиеся введения инноваций в образование как одного из 

основных механизмов развития системы образования, рассматривали 

И.Г. Богуславская, Т.К. Клименко, С.В. Наумов, А.М. Новиков, 

Т.Г. Новикова и др.; базовые положения педагогической инноватики - 

О.Г. Хомерики, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.; подготовку учителя 

к инновационной деятельности – Н.Д. Хмель, Л.С. Подымова, 

В.А. Сластенин и др.; различные аспекты педагогических инновационных 

явлений - Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, 

В.Я. Ляудис, В.М. Полонский, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков и др.  

Однако,  сегодня в педагогической науке и практике назрело  

противоречие между потребностью государства и общества в учителе, 
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подготовленном к решению задач инновационного образования, и 

недостаточной готовностью педагога к данному виду профессиональной 

деятельности; между необходимостью подготовки учителя к инновационной 

деятельности, направленной на его профессиональное развитие, и 

недостаточной разработанностью теоретических основ и методики 

подготовки учителя к данной деятельности. В связи с этим  актуальной 

является исследование педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность подготовки учителя к инновационной деятельности с учетом 

современных тенденций развития системы образования. 

Наиболее значимыми тенденциями, определяющими развитие системы 

высшего профессионального образования в условиях реализации принципов 

Болонской Декларации, являются:  

- интернационализация содержания профессионального образования с 

приведением стандартов в соответствие с международными требованиями к 

уровню подготовки специалиста; 

-  освоение ключевых и профессиональных компетенций, позволяющих 

быстро реагировать на изменения рынка труда; непрерывность 

профессионального образования в течение всей жизни человека; 

-  переход от предметного обучения к межпредметно-модульному на 

компетентностной основе, обеспечивающему гибкость профессионального 

образования [3].  

Реализации этих приоритетных направлений способствуют 

педагогические инновации. Инновации в образовательной деятельности – 

это использование новых знаний, приёмов, подходов, технологий для 

получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся 

социальной и рыночной востребованностью.  

Инновационный или новаторский опыт связан с осознанием педагогом 

необходимости перемен, нововведений. Применительно к педагогическим 

процессам инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателей и студентов [4].   

По мнению ученых, профессиональная деятельность учителя имеет 

сложную структуру и тесно связана с личностью учителя, выполняющего 

данную деятельность (Н.В.Бордовская, В.Г.Воронцова, А.А.Деркач, 

Э.Ф.Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.А.Реан, 

В.А.Сластенин, Н.Д. Хмель  и др.). Развивающаяся педагогическая 

деятельность оказывает развивающее влияние на ее субъекта - учителя, что 

анализируется с точки зрения личностно-деятельностного подхода 

(И.А.Зимняя, В.В.Сериков и др.). С позиций данного подхода личность 

учителя рассматривается как субъект педагогической деятельности, которая 

сама, формируясь в деятельности, определяет характер этой деятельности. 

Одним из видов педагогической деятельности является инновационная 

деятельность. 
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Анализ исследований по педагогической инноватике позволил 

определить инновационную деятельность учителя как мотивированный 

процесс освоения, апробации и использования учителем педагогических 

новшеств, направленных на достижение целей современного образования. 

По мнению ученых, она представляет собой комплекс принимаемых мер, 

обеспечивающих реализацию и целенаправленный характер инновационного 

процесса. Важной особенностью инновационной деятельности педагогов-

практиков является ее исследовательская направленность. Инновационная 

деятельность учителя является творческой деятельностью. К личности 

учителя, осуществляющего инновационную деятельность, предъявляется ряд 

требований, среди них - сформированная готовность к инновационной 

деятельности. Инновационная направленность деятельности педагога, по 

мнению В.А. Сластенина, включает также такую важную составляющую, как  

внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов 

психолого-педагогических исследований [5].  

Процесс подготовки педагога к инновационной деятельности  включает 

следующие этапы: 

Первый этап - развитие творческой индивидуальности педагога, 

развитие у обучающихся способности выявлять, формулировать, 

анализировать и решать творческие педагогические задачи, а также развитие 

общей технологии  творческого поиска, самостоятельный перенос ранее 

усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в 

знакомой ситуации, новой функции объекта, комбинирование ранее 

усвоенных способов деятельности в новой, применительно к возникшей 

проблеме, развитие критичности мышления. 

Второй этап - овладение основами методологии научного познания, 

педагогического исследования, введения в инновационную педагогику. 

Ознакомление с предпосылками возникновения инновационной педагогики, 

с ее основными понятиями; изучение основных источников развития 

альтернативной  школы, ознакомление с различными типами инновационных 

учебных заведений и т.д. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности. 

Ознакомление с  методикой составления  авторской программы, этапами 

экспериментальной работы в образовательном  учреждении. Анализ и  

прогнозирование дальнейшего развития новшеств, трудностей внедрения. 

Четвертый этап - практическая работа по внедрению новшества в 

педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание 

результатов эксперимента, самоанализ профессиональной деятельности. На 

этом этапе формируется инновационная позиция педагога как система его 

взглядов и установок в отношении новшеств. 

 

Основываясь на вышеизложенные положения, мы разработали «Модель 

подготовки учителя к инновационной деятельности» , представленной на 

рисунке 1. 
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Схема 1. Модель подготовки учителя к инновационной деятельности 

 

Анализ проведенных исследований  позволяют выделить  следующие 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность подготовки 

учителя к инновационной деятельности: 

Подготовка учителя к инновационной деятельности  

 

Педагогические условия эффективности подготовки учителя к инновационной деятельности 

1. Проектирование индивидуального образовательно-профессионального маршрута подготовки учителя к 

инновационной деятельности. 

2. Сопровождение подготовки учителя к инновационной деятельности.  

3. Мониторинг процесса подготовки учителя к инновационной деятельности. 

Процесс освоения, апробации и использования учителем 

педагогических новшеств, направленных на достижение 

целей современного образования 

Процесс профессионального развития 

учителя, ориентированного на выполнение 

инновационной деятельности 

 

Целевой блок  

 

Содержательный блок  

Организационно-процессуальный блок  

Рефлексивно-оценочный блок  

 

 

Ценностные ориентации 

при осуществлении 

инновационной 

деятельности 

Совокупность знаний, 

умений и навыков ИД   

Этапы: диагностико-

мотивационный, обучающий, 

рефлексивно-проектировочный, 

практический 

Формы, методы, средства, технологии  организации 

подготовки учителя к инновационной деятельности в 

целостном педагогическом процессе вуза 

Критериально-

оценочный 

аппарат 

Уровни 

сформированности 

готовности к 

инновационной 

деятельности 

Результат:  готовность будущего учителя к 

инновационной деятельности как интегрального 

профессионально-значимого качества личности, 

ориентированного на инновационную деятельность 

 

Повышение уровня сформированности 

готовности учителя к инновационной 

деятельности как интегративного 

профессионально- значимого качества 

личности 

Формирование личности 

учителя, подготовл. к 

решению задач инновацион 

образования 

Освоение опыта осуществления 

инновационной деятельности в  ЦПП 
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Первое условие - проектирование индивидуального образовательно-

профессионального маршрута (ИОПМ) подготовки учителя к инновационной 

деятельности (О.В. Акулова, Н.А.Лабунская, Е.В. Пискунова, Е.В. Попова, 

А.П. Тряпицына и др.). При этом уделяется внимание самоопределению и 

самостоятельности учителя в процессе подготовки к инновационной 

деятельности и предусматривается предоставление учителю возможности 

осваивать профессиональную образовательную программу на основе выбора 

вариативных модулей; активное участие каждого учителя в проектировании 

собственного маршрута.  

Второе условие - сопровождение подготовки учителя к инновационной 

деятельности  Под сопровождением подготовки учителя к инновационной 

деятельности вслед за В.А.Адольфом и Н.Ф.Ильиной понимается 

педагогическая стратегия, обеспечивающая формирование готовности к 

инновационной деятельности как интегративного профессионально 

значимого качества личности учителя, ориентированного на осуществление 

инновационной деятельности. Учет многоаспектного характера 

сопровождения позволил выявить его составляющие: педагогическое 

сопровождение, психологическое сопровождение и методическое 

сопровождение.  

Третье условие - мониторинг процесса подготовки учителя к 

инновационной деятельности. Мониторинг реализован по ряду направлений: 

осуществление внешнего мониторинга подготовки учителя к инновационной 

деятельности; содействие в осуществлении учителем внутреннего 

мониторинга посредством организации рефлексивного самоанализа 

результатов целенаправленной подготовки учителя к инновационной 

деятельности при систематическом проведении рефлексивных тренингов и 

организации самоанализа профессионального портфолио учителя. 

Подготовка педагога к инновационной деятельности в ходе 

профессионального становления, по мнению В.А.Адольфа, Н.Ф. Ильина, 

характеризуется следующими особенностями:  

- процесс подготовки педагога к инновационной деятельности 

непрерывен, так как  становление инновационной практики – это постоянно 

изменяющийся процесс; 

- профессиональное становление педагога, ориентированного на 

инновационную деятельность происходит за счет его участия в 

инновационной деятельности и специально организованных рефлексивно-

аналитических, проектировочных и образовательных процессах; 

- для осуществления процесса профессионального становления педагога 

формируются общие представления об образе отдаленного будущего, об 

инновационной деятельности ближайшего периода, а также организуется 

совместное проектирование предстоящей деятельности и освоение каждым 

педагогом знаний, умений, способов необходимых для ее реализации [6]. 

Таким образом, особенности современного этапа общественного 

развития обусловливают  необходимость коренного обновления системы 
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образования, методологии и технологии подготовки учителя к 

инновационной деятельности, направленной на  создание, освоение и 

использование педагогических новшеств и выступающей  средством 

обновления образовательной политики в Республике Казахстан. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО  ПЕДАГОГА   

 

Сегодня  образование  относится к числу важнейших социальных 

институтов не только по своему значению и объему, но и по содержанию. 

Происходящие  в обществе изменения, связанные с переходом всего 

человечества в постиндустриальную  эпоху, требуют решения задач, 

связанных  с  проблемами  совершенствования  качества  образования.  В 

этих условиях вотребованным является  человек, обладающий  навыками 

критического мышления, креативности, умения грамотно работать с 

информацией, коммуникабельности и способности к самообучению.  Этот  

социальный  заказ, безусловно, определил и основные направления процесса 

модернизации и современной казахстанской  высшей  школы, 

ориентированной  на вхождение в мировое образовательное пространство.   

Анализ научно-педагогической литературы и современного состояния  

высшей школы показывает, что наиболее важными в высшем образовании 

Казахстана и многих других стран  являются  следующие основные 

тенденции, как: 

- смена основной парадигмы образования; 

- гуманизация и гуманитаризация  высшего    образования; 

- тенденция фундаментализации знаний студентов; 

- тенденция информатизации  образования; 

- тенденция инновационного обучения.       

В  докладе  мы остановимся на раскрытии содержания тенденции 

инновационного обучения, столь актуальной и необходимой сегодня в 

системе современного  образования в целом и в системе подготовки 

будущего педагога в частности.   

Из научных источников известно, что само  понятие  «инновация»   

впервые   появилось   в исследованиях  культурологов в XIX веке  и  

означало  введение  некоторых  элементов  одной культуры в другую.  Это 

значение до сих пор сохранилось в этнографии.  В начале XX века 

сформировалась новая область знания - наука о нововведениях, в рамках 

которой стали изучаться закономерности технических нововведений  в сфере 

материального производства.  Наука  о  нововведениях  -  инноватика  - 

возникла  как отражение обострившейся потребности  фирм  в деятельности  

по разработке и внедрению новых услуг, идей. В  30-е  годы  в  США 

утвердились термины «инновационная политика фирмы», «инновационный 

процесс». В 60-70-е  годы  на  Западе  получают  большой  размах   

эмпирические исследования новшеств, осуществляемых фирмами и другими 

организациями.  Известно, что первоначально предметом изучения  
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инноватики  были экономические  и социальные  закономерности  создания  

и  распространения  научно-технических новинок, но довольно быстро  

интересы  новой  отрасли  расширились  и стали охватывать  социальные  

новшества,   и,   прежде   всего, нововведения   в организациях   и    на    

предприятиях.    Инноватика    складывалась как междисциплинарная  

область  исследований  на  стыке  философии, психологии, социологии, 

теории управления,  экономики  и  культурологии.  К  70-м годам наука о 

нововведениях стала сложной, разветвленной отраслью. Педагогические 

инновационные  процессы  стали  предметом   специального   изучения 

ученых примерно с конца 50-х годов на Западе и  в  последнее  десятилетие в 

странах СНГ. 

Тенденция инновационного обучения  - это революционный шаг  в 

переходе от репродуктивного к активному способу организации обучения, 

который предполагает организацию самостоятельной деятельности 

обучающегося и его взаимодействие  с преподавателем в процессе обучения. 

В начале 90-х годов эти образовательные идеи получили международное  

признание и стали рабочими ориентирами в программах учебных заведений 

России.  Российский ученый-педагог Бордовский А. в своих научных трудах, 

как «Инновационные процессы в современной системе высшего 

педагогического образования» (1998)  отмечает, что  инновационное 

обучение обеспечивается не применением отдельных способов обучения, а 

связано с пересмотром процесса приобретения знаний и разработкой нового 

стиля обучения [1].  Анализ мнения ученых-педагогов, занимающихся  

проблемой создания инновационной образовательной среды в вузе, 

позволяет сделать следующие выводы: во-первых,  инновационное  обучение  

(от англ. innovation — нововведение)  - это особый тип овладения знаниями, 

так как  здесь  идет работа на опережение, на  открытость к  будущему, 

направленность на личность, ее развитие, обязательное  присутствие  

элементов  творчества, партнерский тип отношений, как сотворчество, 

сотрудничество, взаимопомощь.  Во-вторых, инновационное обучение 

готовит к действиям в новых, неизвестных ситуациях будущего и уже новой 

современности, которые кажутся неизвестным, постоянно меняющимся, 

поэтому обучающийся должен приобрести такие умения, как инициатива,  

сотрудничество, работа в коллективе, взаимное обучение, оценка, решение 

проблем, получение и использование информации, планирование, и самое 

главное умение – это умение  учиться.  В-третьих, в отличие от 

традиционного обучения, которое занимается трансляцией принятых норм 

мышления и поведения, данное обучение направлено на формирование  у  

человека таких качеств и умений, которые позволят  ему как создавать новые 

продукты, нормы, правила, так и неагрессивно воспринимать подобные 

разработки других людей.  Следовательно,  инновационное  обучение   - это  

новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, 

фундаментальность образования, творческое начало, сущностный  и  

акмеологический подходы,  профессионализм, синтез двух культур 
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(технической и гуманитарной), использование новейших технологий.  

Большинство из этих составляющих (каждая по отдельности) более или 

менее хорошо известны.  Сравнительно новым и менее известным является  

акмеологический подход.  Акме (от лат. acme — пик) — это вершина 

профессионализма, стабильность высоких результатов работы, надежность.  

К сожалению,  пути внедрения в жизнь инновационного обучения  и 

основной  его  составляющей  -  акмеологического подхода  -  до конца еще 

не разработаны[2].  Сегодня преподавателю вуза необходимо научить 

студента – будущего педагога   пониманию сущности психологии успеха, 

основ своих индивидуальных и социальных достижений в определенной  

деятельности, принципов успешного развития и предпосылок формирования 

у себя лидерских качеств и управленческих компетенций.   Однако для того, 

чтобы эта задача получила свое положительное решение, чтобы эти 

акмеологические  факторы сработали,   необходимы  сильные  

побудительные причины. Таковыми могут  стать  мотивы достижений.  

Задача педагога высшей школы   -  помочь обучаемым  в формировании этих 

мотивов и потребностей.  

Внедрение инновационного обучения  невозможно  без применения  

новых информационных  технологий. Все они непосредственно связаны с 

компьютеризацией обучения, созданием автоматизированных обучающих 

систем, использованием сети Интернет. Данная задача приобретает высокую 

значимость в эпоху цифровизации  общества, цифровизации образования. С 

одной стороны, важно знание и применение в образовательной деятельности 

различных цифровых ресурсов, платформ,  особенно в условиях 

дистанционного обучения, с другой стороны,  настоятельно требуются 

разработка и внедрение открытых систем интерактивного обучения в связи с 

тем, что эти  системы дают обучаемому, будущему специалисту,   

возможность выбора подходящей ему технологии обучения и разработки 

индивидуальных программ формирования и актуализации  личности. 

Безусловно, вышеизложенные положения  требуют, чтобы  каждый 

преподаватель   высшей школы  сегодня хорошо знал  и   мог  применять в   

своей  деятельности   существующие в  педагогической  науке 

закономерности  и принципы инновационного процесса в обучении. Так, 

известно, что  нововведение - это новшество, это процесс  введения 

новшества в практику. Нововведение - процесс целенаправленной, 

организованной деятельности людей,  которых называют новаторами.  В 

этом процессе, разворачиваемом во времени, выделяются несколько важных  

этапов:  

I этап  -   этап рождения новой идеи; 

II этап  - этап создания новшества, т.е. изобретение или материального, 

или духовного продукта, то есть  образца;  

III этап  -  этап  такого  процесса, когда продукт нововведения 

(изобретение)   находит практическое применение.  
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Далее начинается процесс самостоятельного существования этого 

новшества.   4 этап  - начало фазы использования новшества, когда 

происходит его распространение, которое заключается в широком внедрении 

новшества в новые сферы; 

5 этап -  этап господства  новшества,  когда оно фактически  перестает 

быть таковым, теряет новизну. Завершается этот этап появлением или 

альтернативы, или  заменой этого новшества более эффективным.  

6 этап - сокращение масштабов применения новшества в связи с заменой 

его новым продуктом [3, с..420-139].  Инновационный процесс не 

обязательно может включать все  вышеуказанные  этапы  последовательно и 

неразрывно. Хотя полный   жизненный цикл нововведений  включает  пять  

стадий:  старт,  быстрый  рост, зрелость, насыщение, финиш или кризис. 

Однако, на основе  выявленных учеными-исследователями  

закономерностей и принципов  инновационного  процесса в образовании, 

таких, как, например, принцип перехода от стихийных механизмов 

протекания процессов к сознательно-управляемым, принцип 

прогнозирования  обратимости или необратимости процессов 

дестабилизации  в инновационной среде  или принцип усиления 

устойчивости инновационных процессов,  можно сделать этот процесс  

сознательно-управляемым, эффективным и устойчивым.  Все больше 

исследователей связывают решение этой задачи с организацией в 

учреждениях образования среды профессионального развития педагогов, с 

необходимостью моделирования особого качества профессионально-

педагогической среды, адекватной новым задачам образования. Особое 

качество среды, которое стимулирует педагогов к инновационной 

деятельности, позволяет рассматривать ее как особый  вид  

профессионально-педагогической среды  - инновационную. В 

педагогической  теории  факт наличия инновационной среды определяется 

как благоприятная  профессионально-педагогическая среда. Несмотря на 

возросший интерес  к  инновационной среде, научные  представления об 

этом виде профессионально-педагогической среды отсутствуют. Не 

сформулировано само понятие «инновационная среда», нет единого 

понимания природы ее возникновения, состава, механизма 

функционирования. Недостаточно изучено ее влияние на педагогов. В 

реальной практике такая среда формируется лишь спонтанно, попытки ее 

поддержания как необходимого условия освоения педагогами новшеств не 

всегда успешны.   

Инновационная среда как совокупность вводимых в образовательное 

учреждение новшеств, среди которых трудятся педагоги, может по-разному 

(положительно и отрицательно) влиять на их профессиональное развитие. 

Чтобы влияние среды было позитивным, она должна быть специально 

организованной, а ее структурно-функциональная модель включать 

представление о ней  как интегральном средстве достижения управленческих 

целей. Влияние инновационной среды будет позитивным, если при ее 
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моделировании исходить:  а) из задач формирования отношений педагогов к 

деятельности, обучающимся и к себе; б) из понимания двойственной 

природы инновационной среды  как источника новых возможностей  и  как 

условие их реализации  в практической деятельности.  

Таким образом,  на основе вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. В  педагогической  литературе  выделяются   два   типа инновационных 

процессов в области образования.  Первый тип – это инновации, 

происходящие  в  значительной  мере стихийно,  без точной привязки  к 

самой порождающей потребности  либо без  полноты осознания всей  

системы условий,  средств  и   путей   осуществления  инновационного  

процесса. Инновации  этого  рода  не  всегда  связаны  с  полнотой  научного 

обоснования, чаще они  происходят на эмпирической  основе,  под 

воздействием ситуативных требований.  Второй тип  нововведений  - это  

инновации  в  системе  образования, являющиеся продуктом   осознанной,     

целенаправленной,     научно культивируемой междисциплинарной  

деятельности.   

2. Проблема развития процесса инновационного обучения в вузе, а 

именно инновационной образовательной среды,  является на сегодня 

актуально значимой в плане социальной, научной и практической проблемы. 

Социальная значимость определяется  зависимостью развития общества и 

экономики от успешности подготовки специалистов, уровень и качество 

деятельности которых в значительной мере влияют на 

конкурентоспособность производства. Научная актуальность обусловлена 

потребностью в теории создания инновационной образовательной среды 

вуза, позволяющей  прогнозировать и проектировать развитие 

соответствующей образовательной отрасли и обеспечивать ее эффективность 

и результативность, т.е. обеспечивать соответствующее качество подготовки 

специалистов. Актуальность проблемы определяется и практическими 

задачами, связанными с созданием инновационной образовательной среды 

вуза и ее развитием в условиях перехода к постиндустриальному обществу.   

3. Системообразующую  роль  в  формировании и развитии подобных 

кластеров  может  выполнять инновационный вуз, который  реально  

позволит перейти на  опережающую подготовку будущих специалистов.  Так, 

в настоящее время, когда сделан переход  к реализации обновленной 

программы  содержания общего среднего образования, преподавателю вуза 

нужно знать и понимать, что обновленная программа по школьным 

предметам, в первую очередь,  направлена на приобретение учащимися 

широкого круга компетенций, называемых часто навыками XXI века [4]. 

Если на своих занятиях преподаватели  у студентов- будущих педагогов  

будут  развивать  эти навыки, то  это означает, что, овладев «навыками XXI 

века»,  наши студенты  смогут  самостоятельно, вне привычных институций, 

заниматься  собственным образованием и развитием. Поэтому мы должны 

по-новому взглянуть на свою профессиональную деятельность, 
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проанализировать эффективность работы и определить пути повышения 

эффективности и результативности педагогической деятельности.  Потому 

что в условиях обнвления содержания  общего среднего образования очень 

востребован учитель-исследователь, владеющей методологической 

культурой, умеющий прогнозировать результат, проектировать свою 

деятельность по достижению этого результата. И во-вторых, преподавателю 

вуза необходимо овладеть  методическими знаниями   и исследовательскими 

навыками, благодаря которым он сможет  свои лекционно-практические  

занятия проводить  в форме тренингов, коучингов, в форме интерактивного 

занятия, построенного по 3-х фазовой модели обучения, направленные на 

повышение мотивации аудитории в необходимости внедрения новых 

технологий в образовательный процесс, применения новых информационно-

коммуникационных, цифровых технологий в учебном процессе, внедрения 

системы критериального оценивания; успешно применять  стратегии 

активного обучения, формы работы с элементами полиязычия, методы 

организации коллаборативного обучения, педагогической рефлексии и 

эффективные формы обратной связи.  

Следовательно, для успешного развития инновационного вуза, где 

обучение -  есть обучение, стимулирующее инновационные изменения в 

культуре и социальной среде, важную роль должны  сыграть   

инновационные  учителя/преподаватели, «ориентирующиеся в широком 

спектре  современных инновационных технологий, идей, школ, 

направлений», а также   умеющие подготовить «к успеху студентов, 

обладающих  навыками  XXI  века, такими,  как  критическое мышление, 

решение проблем, творчества и сотрудничества» [5, с.7].  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА 

 

В современных условиях со стремительным развитием информационных 

технологий отчётливо прослеживается пересмотр ценностей в обществе, 

оказывающий немалое влияние на образ жизни подрастающего поколения, 

его аксиологические приоритеты и ориентиры.  В  современных 

социокультурных условиях совокупность информационно-

коммуникационных каналов, в том числе и стремительно развивающаяся 

сеть «Internet», является эффективным средством реализации и развития 

творческого потенциала индивида, действенным способом коллективного 

взаимодействия, с помощью которого можно разрешить немало общих 

вопросов. В сформировавшихся условиях будет результативным 

выстраивание парадигмы личностного развития, в основе которой лежат 

коллективные увлечения сообществ.  

Ценностные ориентации подростка организовываются со временем в 

ходе его социализации посредством вторжения общественной информации в 

его персонально-психологический мир [1,с.25]. Информационные технологии 

в современном обществе являются одним из многих, и зачастую одним из 

основных средств постижения ребёнком окружающего мира, развития и 

формирования ценностей.  

Диспуты, окружающие использование информативных технологий с 

целью формирования соответствующего общественного навыка, для решения 

бытовых задач, для общения, для выполнения уроков заставляют выделить 

наиболее значимые, основные вопросы и попытаться ответить на них. 

Система ценностных ориентиров реализуется поэтапно: потребность - 

заинтересованность - ценностная ориентация. Отличительной характерной 

чертой подросткового самосознания является формирование конкретного 

вида молодежной культуры, на которую оказывает влияние все современное, 

новое, отличное от предшествующих поколений. Современная молодёжь 

живёт этим, это их среда обитания, их жизнь. В современных условиях 

образовательный процесс необходимо строить таким образом, чтобы в 

полной мере обеспечить удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающегося, как получение опыта и навыков самореализации. 

Информационные технологические процессы достаточно давно 

существуют во многих областях жизни и деятельности современного 

человека. Для того чтобы общаться с современным подростком на понятном 

ему языке, необходимо по возможности максимально ввести в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. В 

настоящее время современный педагог уже не ставит вопрос «ЗАЧЕМ?» 
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Задача заключается в следующем. Как не отстать и идти в ногу с 

современным учеником  в сфере применения информационных технологий, 

как направить его по пути понимания и принятия ценностей 

общечеловеческого значения. Какие цели должен ставить перед собой 

педагог, применяя информационные технологии в образовательном процессе 

на уроках и при общении с обучающимися?  

Основополагающие ценности, к которым у обучающихся должно быть 

развито адекватное отношение, являются человек как высшая ценность, 

природа, учение (наука), общество, искусство, коллектив. Каждый из 

приведённых примеров понимания и  оценивания в определенном спектре 

дает множество новых настоящих ценностей (например:  Семья, Родители,  

Мир, Дружба, Индивидуальность, Здоровье, Труд и множество других).   

Судить о внутреннем мире личности можно по тому, какие объекты 

являются для нее наиболее значимыми, на достижение каких целей она 

направляет свои усилия, то есть, какие ценностные ориентиры выступают как 

общий показатель направления интересов,  запросов индивида, социальной, 

общественной позиции и уровня внутреннего развития. Перспективы 

развития нашего общества напрямую зависят от того, какие ценности будут 

сформированы у обучающихся  сегодня, от того, насколько, они будут 

готовы к новому типу социальных отношений. Современный педагог на наш 

взгляд в этих условиях просто обязан приложить максимум усилий к 

скорейшему усвоению и применению всех предложенных научным 

прогрессом полезных нововведений. Это продиктовано самой жизнью. 

Подростки   принимают участие не только в личном общении между 

собой в социальных сетях, где занимаются взаимовоспитанием на 

интеллектуальном уровне, а также привлекаются к участию  

интеллектуальных конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях разного 

уровня [2, с.58]. 

Отсюда следует что, применение современных информационно-

коммуникационных технологий образовательной деятельности на уроках и 

во внеурочных занятиях - это необходимость, которая позволит эффективно 

формировать ценностные ориентации и решать воспитательные задачи. 

Можем ли мы представить иные способы достижения целей воспитания на 

современном уровне? 

В недавнем прошлом одной из самых немаловажных задач  школы было 

нравственное воспитание обучающихся. Была разработана целая система 

воспитания нравственности учеников. Когда-то дети с удовольствием 

смотрели фильмы, посвященные их сверстникам, они вызывали у них 

глубокие переживания, яркие зрительные впечатления. Что, как и сколько 

смотрят наши дети сейчас? Вопрос весьма интересный, вызывающий к себе 

большое внимание. Через фильмы у детей складываются ценностные 

ориентации. А это не только физическое, но и нравственное здоровье народа, 

нации и страны в целом [3, с.57]. 
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Современная система нравственного развития в нынешних быстро 

меняющихся условиях должна основываться на многовековом практическом 

опыте воспитания, закрепленном в образе жизни, обычаях народа, традициях, 

народной педагогике; философии, обществоведении, педагогике и 

психологических трудах; текущую отечественную и мировую практику 

воспитания; на данных педагогических исследований. Существует 

государственная политика в сфере образования и воспитания современной 

молодёжи. Данная политика определяет задачи воспитания и стратегию их 

решения, разрабатывает законодательства и выделение ресурсов, 

обеспечивает поддержку воспитательных инициатив, что в сумме создает 

нужные и зачастую подходящие условия для формирования ценностной 

ориентации подрастающего поколения в соответствии с необходимыми 

положительными интересами человека и требованиями общества.  

Вопросы исследования ценностных ориентаций обучающихся  

приобретают в информационном веке особую актуальность. Казахстанские 

педагоги в научных трудах уделяют особое внимание формированию 

познавательной активности, саморазвития личности. Конечно, это 

обусловлено современными, как социальными, так и экономическими, 

реалиями информационного века. Здесь уместно пояснить, что глубокие 

изменения, коснувшиеся среднего  образования, с 2016г., образовательная 

система РК перешла на обновленное содержание образования, требования 

ГОСО, все это свидетельствует о том, что уже в период обучения учащиеся 

берут «высокую планку» в овладении компетенциями, которые им предстоит 

совершенствовать в течение всей трудовой деятельности. В настоящее время 

выпускникам   требуется доказывать свою конкурентоспособность на рынке 

труда. Значит, молодым специалистам нужны навыки, умения и 

профессиональные компетенции. Это понимает вся молодежь, так как это  

связано со  стремительным распространением информационно-

коммуникационных техно-логий, оказывающим все возрастающее 

воздействие на личность и соответственно, ее ценностные ориентации. 

Человек становится личностью в той мере и в том качестве своего развития, в 

какой мере система его потреб-ностей и ценностных ориентаций 

соответствует требованиям общества, в нашем случае, информационного 

общества [4, с.62].  

Фактическое влияние  информационных технологий на формирование 

ценностных ориентаций обучающихся   проходит в образовательной 

организации, с  учетом позитивного влияния на них педагогов  психологов, 

которым хорошо известны классические педагогические идеи, известных 

отечественных педагогов В. С. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, оказавших 

влияние на трактовку понятия «ценностные ориентации». Ценностные 

ориентации понимаются многими учеными как знания и убеждения, которые 

предопределяют выбор поведения личностью. Ценностные ориентации 

личности обучающихся, сформированные в период обучения, составляют 

стержень культуры, определяя его поведение, влияя на имидж и авторитет. 
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Отметим, что ценностные ориентации, для которых характерны как 

устойчивость, так и изменчивость, отражают одновременно индивидуальный 

и общественный характер деятельности человека. Следовательно, можно 

предположить, что выявляется еще одна важная тенденция: ценностные 

ориентации выполняют важные функции регуляторов поведения личности в 

социуме. Анализ многих педагогических источников позволяет утверждать, 

что ученые-педагоги выделяют несколько основных функций ценностных 

ориентаций: целеполагание, самооценку, мотивацию, самоконтроль и др. 

Целеполагание характеризует выбор альтернатив при принятии личностью 

решений, определяет жизненную перспективу личности обучающихся. 

Самооценка определяет эмоциональное отношение личности к разным 

сторонам и явлениям жизни на основе личного опыта, предоставляет 

возможность человеку сопоставлять свои нравственные, трудовые, 

эстетические качества. Мотивация в учебе  играет ведущую роль для 

личности в достижении новых рубежей в своем развитии.  

Ценностные ориентации отражаются в идеалах, целях и интересах 

личности. Система ценностных ориентаций обучающегося формируется и 

трансформируется в историческом развитии информационного общества и 

тесно связана с изменениями, происходящими в нем. Ресурсы 

информационных технологий включаются в процесс по развитию 

ценностных ориентаций учащихся, как «поддерживающие» средства в 

рамках классических способов исторически сформированных методов 

обучения. В данном случае ресурсы информационно-коммуникационных 

технологий выступают как способ активизация процесса обучения.  

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, на уроках и внеурочной 

деятельности – это необходимость, позволяющая результативно решать 

воспитательные задачи. Следовательно, производительность обучающихся 

напрямую зависит, от того какие  жизненные, моральные, нравственные и 

человеческие ценности, у них преобладают. Так же от этого так же зависит 

окружение подростка, его будущие ценностные ориентиры на дальнейшую 

взрослую жизнь. 

  

Литература: 
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РАБОТА НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ ЧТЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Умение выразительно читать и говорить формируется у учащихся в 

течение всего начального обучения. Особое значение имеют уроки по 

выразительному чтению в начальных классах, где учащийся формируют и 

усваивают литературный язык. Ученый-педагог М.А.Рыбникова считала, что 

«выразительное чтение – это первая и основная форма конкретного, 

наглядного обучения литературе»[2, с. 27]. 

Выразительное чтение – возможность проникнуть в самую суть 

произведения, учиться понимать внутренний мир героев. Оно углубляет 

понимание детьми выразительных средств устной речи, ее красоты и 

музыкальности, служит образцом для учащихся. Основной принцип 

выразительного чтения – проникновение в идейный и художественный 

смысл читаемого. Выразительное чтение – это чтение, которое правильно 

передает идейное содержание произведения, его образы[1, с. 29].  

В методике выделяют следующие признаки выразительного чтения:     а) 

умение соблюдать паузы и логические ударения, передающие замысел 

автора; б) умение соблюдать интонации вопроса, утверждения, а также 

придавать голосу нужные эмоциональные окраски; в) хорошая дикция, ясное, 

четкое произношение звуков, достаточная громкость, темп[4, с. 3]. 

Выразительность – важное требование, предъявляемое к чтению 

учащихся. Прочитать текст выразительно, значит: раскрыть характерные 

особенности образов, картин, изображенных в нем; показать отношение 

автора к событиям, к поступкам героев; передать основную эмоциональную 

тональность, присущую произведению. 

 Учителя начальных классов испытывают трудности по развитию у 

учащихся выразительности чтения, т.к. большое внимание уделяется 

отработке беглости чтения. 

Для того чтобы развивать уровень выразительности чтения младших 

школьников, отобраны наиболее эффективные, на мой взгляд, приёмы и 

упражнения, такие как: 

А) Упражнения для отработки правильной артикуляции и дикции. 

Для работы над дикцией удобны групповые упражнения. В коллективной 

работе снимается тот психологический зажим, который нередко возникает у 

младших школьников с дефектами речи. 

1. Медленное, громкое и четкое произношение ряда слогов. 

МА-ША-РА-ЛА-СА-НА-ГА 

2. Игра «Твердый-мягкий»: б-б, п-п, с-с… 

3. Интонационное выделение одного звука в ряде гласных. 
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А О И ЫУ Э 

А О И ЫУ Э и т.д. 

4. Подстановка одного гласного ко всем остальным. 

АА АО АИ АУ АЭ 

5. Чтение таблицы гласных по горизонтали, по вертикали, с 

добавлениями групп согласных и др. 

ТРА ТРЭ ТРО ТРУ ТРЫ 

ТРЯ ТРЕ ТРЕ ТРЮ ТРИ 

6. Работа над скороговорками. 

Это наиболее эффективный прием совершенствования дикции. Не 

случайно известный русский лингвист А.М. Пешковский назвал 

скороговорки «специальным истязанием органов речи». Материал для урока 

нужно подбирать не избитый, не надоевший и не 

примелькавшийся.Методика работы над упражнением: в процессе работы 

над упражнением нужно вдуматься в смысл скороговорки; постепенно 

убыстряя темп, четко произносить каждый звук; хоровое и индивидуальное 

произнесение скороговорки в очень быстром темпе [9, с. 115]. 

7. Артикулирование без звука. 

Можно произносить текст про себя, но по указанию учителя «включать» 

звук. Это позволяет концентрироваться на определенных фонетических 

трудностях. 

Б) Упражнения для развития гибкости голоса (умения говорить громче – 

тише, выше – ниже). 

1. Наиболее известный в методической литературе прием – хоровое 

произнесение текста с указаниями учителя. Например: 

Тихо, словно бы во сне: Вполголоса 

Закружился в тишине 

Первый снег и зашептал: Тихо 

– Как давно я не летал! Шепотом 

(В.Ланцетти) 

Можно предложить младшим школьникам  самим составить «партитуру» 

текста, сравнить полученное, выбрать наиболее удачные варианты. 

2. Можно читать текст под «дирижирование» учителя, показывающего 

жестами (заранее обговоренными с учащимися) тон или силу голоса, 

меняющегося на протяжении чтения. Первая ступень этого упражнения – 

произнесение под «дирижирование» одной фразы, скороговорки, строчки 

стихотворения; высшая – чтение неизвестного текста под «дирижирование» 

[13, с. 24]. 

В) Упражнения для постановки нужной скорости чтения, а также 

совершенствования чувства темпа и ритма. 

Отработка скорости чтения чаще всего проводится на материале 

скороговорок, совмещая ее с работой над дикцией. Все подобранные 

учителем скороговорки можно пронумеровать и вынести на отдельные листы 

для каждого ученика. На уроке останется лишь назвать номер скороговорки. 
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В итоге многократное чтение материала позволяет накапливать зрительные 

образы детей, совершенствовать зрительную и слуховую память и, как 

следствие, технику чтения [12, с. 45]. 

Г) Упражнения на развитие логической выразительности. 

Все, о чем говорилось выше, связано с работой над техникой 

выразительного чтения. Умеющий выразительно читать должен владеть не 

только техникой, но и средствами логической выразительности: логическим 

ударением, паузами, интонацией. 

Одновременно в работе над интонационной выразительностью 

необходимо учить внедрять свои видения и чувства в слушателей. Ведь 

нередко бывает так: «увидел», «услышал», «представил», но все осталось при 

говорящем. Желательно, чтобы тренировочные упражнения этого плана 

были негромоздкими, краткими, занимательными. 

1. Постановка логического ударения. 

Задание: Произнесите скороговорку, отвечая на вопросы. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

А) Кто купил бусы? (Купила бабуся бусы Марусе.) 

Б) Кому купили бусы?(Купила бабуся бусы Марусе.) 

В) Бусы Марусе сделали? 

Г) Бабуся подарила колечко? 

2. Работа над интонационной выразительностью. 

А) Произнесите фразуПришла! в различной речевой ситуации: 

- Ваш класс собрался в кино. Все в сборе, кроме Люды. Время истекает. 

Жаль… такой фильм, а она не посмотрит. И вдруг вбегает запыхавшаяся 

Люда. 

- Класс собрался на прогулку, но явился и тот, кого не ждали. 

- Младшей сестры нет дома. Вы не нашли ее ни во дворе, ни у подруги. 

Возвращаетесь домой и спрашиваете маму… 

Мобильность таких тренировочных текстов позволяет говорящему 

сосредоточить свои волевые усилия на небольшом словесном материале, 

энергичнее воздействовать на слушателей, лично каждому испытать радость 

удачи или огорчение неудачи. Такие упражнения развивают способность не 

только быстро понять и почувствовать обстоятельства, заданные 

художественным текстом, но и превратить чтение в реальный живой 

разговор [10, с. 214]. 

Б) Чтение по ролям, инсценирование. 

– Почему, скажи мне, тыква, 

Все лежишь? 

– А я привыкла. 

– Почему не ходишь в гости, 

А грустишь весь день в траве? 

– Я привязана за хвостик 

Крепко-накрепко к ботве! 

Подготовительная работа: 
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– Прочтите стихотворение сами. Чей это диалог? Какова тыква по 

характеру? (Ленивая, медлительная, скучающая…) Как это передать при 

чтении? (Читать ее фразы медленно, размеренно, негромко.А последнюю 

реплику – с обидой, как бы жалуясь.) А что можно сказать о втором 

персонаже? (Он любопытен, добр, внимателен.) Действительно, поэтому его 

вторую реплику нужно прочесть с сочувствием [13, с. 25]. 

3. Работа над паузами. 

Здесь с первых дней обучения можно использовать условные 

обозначения пауз в тексте: короткая пауза (/) и длительная пауза (//). 

Постепенно можно вводить и другие термины: средняя пауза, 

психологическая пауза. 

Стихи // – не ноги футболиста, / 

Не первоклассника тетрадь.// 

Стихов читать не надо быстро: / 

Их надо медленно читать.// 

Со временем (в 3-4 классах) ученикам будет полезно самим составлять 

партитуры чтения, используя все условные знаки разметки текста: 

обозначения ударений, пауз, мелодики голоса, темпа, тембра и др., а также 

использовать готовые партитуры. Главное – не перегружать ими текст, не 

использовать там, где дети интуитивно чувствуют особенности 

произнесения, чтения [8, с. 29]. 

Д) Упражнения для работы над жестами и мимикой. 

Выразительное чтение и выразительная речь требуют «работы лица» на 

текст. В любом виде словесного действия жесты и мимика занимают 

исключительное место и играют важную роль. Как правило, на уроках чтения 

этому уделяется мало внимания, ученик предоставлен самому себе и чаще 

всего эта «свобода» проявляется в невоспитанности говорящего во время 

речи. Это и отсутствующий взгляд, и скованность позы и движений или, 

наоборот, их разболтанность. 

С интересом работают учащиеся с упражнениями на «верность 

действия». Им предлагается взять из рук учителя карандаш, как горячую 

кастрюлю, как дорогую вазу, как контрольную работу, как живого червя, как 

просто карандаш. 

Способствует развитию умения владеть мимикой такое упражнение: 

показ выражения лица человека, режущего лук, пробующего на вкус лимон, 

съевшего ложку меда и т.д. 

Любят ребята игру в «корову». Нужно разделиться на команды и с 

помощью пантомимы показать какой-либо предмет, поговорку, 

литературного героя. Задача других команд – угадать, кто или что это. 

Данные приёмы и упражнения способствуют тому, что у детей 

появляются интерес и желание читать выразительно. Большое количество 

тренировочных упражнений выполняются с азартом и увлечением.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если на уроках литературного 

чтения в начальных классах систематически применять приёмы и 
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упражнения работы над средствами речевой выразительности, то обучение 

выразительному чтению будет более результативным, способствующим 

повышению уровня выразительности чтения школьников. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня образование становится открытой саморазвивающейся 

системой, то естьзакладывает систему компетенций, формирующихся в 

течение всей жизни; развивает потребности и заинтересованность 

обучающихся; создает позитивную мотивацию на получение дальнейшего 

образования; прививает интерес к самообразованию, самовоспитанию и 

самопознанию; способствует приобретению компетенций, необходимых для 

самостоятельной познавательной деятельности в условиях обновленного   

содержанию среднего образования.  

В настоящее время во всех цивилизованных странах мира, в том числе и 

в Казахстане, идет процесс совершенствования и перехода на обновленное 

содержание  среднего образования.  Эта система должна изменяться на всех 

уровнях образования и, развивая лучшие традиции казахстанского 

образования, синхронизировать эти изменения с общемировыми и 

европейскими тенденциями. В этих условиях становится недостаточным 

простое запоминание информации и усвоение знаний и навыков, которые 

ограничены физиологическими способностями человека. 

Сейчас важны не только передача знаний, умений и навыков, но и 

формирование модели 4К, способного самостоятельно генерировать и 

использовать информационно–интеллектуальные ресурсы, воспитание 

человека с гибким умом, стремящегося к саморазвитию.[1,с.21] 

В условиях модернизации системы общего среднего образования, цель, 

задачи которой четко охарактеризованы в Концепции развития образования, 

проблема повышения квалификации педагогических кадров приобрела 

особую актуальность, ибо поднять учебно-воспитательный процесс на 

качественно новый уровень невозможно без активного педагогического 

поиска тех, кто непосредственно претворяет в жизнь социальный заказ 

общества школе. Повышенный интерес к педагогу обусловлен переходом на 

новую личностно- ориентированную парадигму образования: отход от 

массово- репродуктивных форм и методов преподавания; необходимость 

повышения квалификации специалистов со сформированными 

потребностями в профессиональном самообразовании, способных к 

саморазвитию и полноценной самореализации в избранной профессии. На 

первый план выходит признание важнейшей роли в образовании личности 

педагога с ярко выраженной профессиональной компетентностью, с ее 

правом на вариативность, открытость, демократичность и ответственность. 

Вопросы профессионального развития педагога в системе повышения 
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квалификации в настоящее время особенно актуальна, так как 

инновационные процессы, происходящие в педагогической теории и 

практике, предъявляют серьезные требования к педагогу нового формата и 

позволяют осуществлять  предлагают новые  подходы к обучению.  

Повышение квалификации и совершенствование подготовки 

учительских кадров, профессиональное развитие педагога требуют 

систематического улучшения содержания и методики их обучения в условиях 

обновленного содержания образования, что обеспечивает полноценную 

профессиональную деятельность педагогических кадров в условиях 

обновляющегося общества. Особенностью профессионального развития 

педагога, учительского труда является то обстоятельство, что, именно 

учитель призван помочь ребенку состояться как личности 21 в. 

Те изменения, которые произошли в обществе в последние годы, 

коренным образом изменили представления о школе, ее целях, возможностях 

и перспективах развития, остро поставили вопрос о приоритетах образования 

и воспитания в обновлении общества.  

 Современный педагог не может быть просто транслятором учебной 

информации, ему необходимо научить учащихся самостоятельно добывать 

знания, развивать свои интеллектуально-творческие способности. Для 

реализации этих и других задач обучения учитель должен владеть 

способностями эффективного управления и сопровождения образовательной 

деятельности учащихся, современными технологиями обучения, в том числе 

ИКТ-компетенциями. Современная система повышения квалификации в РК 

нацелена на развитие и совершенствование профессионального мастерства 

учителя, его компетентностей в образовательном процессе и уровня 

профессионального мышления. Реализуемая в стране в настоящее время 

новая образовательная политика, обновление содержания системы 

образования требуют инновационных изменений в подходах к обучению 

педагогических кадров в системе повышения квалификации. Инновационные 

изменения связаны и с интенсивными процессами формирования новых 

информационных ресурсов и предоставления новых образовательных 

сервисов, в том числе, сетевых. В этой связи деятельность ИПК ПР по 

Жамбылской  области организуется в полном соответствии с тенденциями 

развития системы повышения квалификации педагогических работников и 

системы образования РК в целом. В результате процессов информатизации 

школ учителям предлагаются новые информационные ресурсы и технологии. 

В связи с этим у педагогов появилась потребность развиваться в области 

ИКТ по индивидуальным запросам, расширяющим минимальные ИКТ-

компетенции и позволяющим сформировать новые профессиональные 

качества – навыки использования ИКТ в образовательном процессе на 

регулярной основе. Наиболее актуальными в современной системе 

повышения квалификации становятся смарт-технологии. Как умная 

адаптивная образовательная среда, смарт-образование открывает большие 

возможности для преподавателей и педагогов. В процессе подготовки к 
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ведению курса преподаватель может сэкономить рабочее время при 

разработке курса, воспользоваться уже существующим контентом, 

комбинировать его и дорабатывать. Учитель же может разрабатывать 

индивидуальные траектории развития и обучения для каждого учащегося, 

развивать собственные профессиональные и информационные компетенции в 

электронной среде. [2,с.12]. 

Педагоги области активно используют в процессе преподавания и 

обучения современные интерактивные технологии. Проводимый на 

постоянной основе мониторинг и анализ межкурсовой деятельности 

педагогов - слушателей  позволяет определить качество внедрения 

полученных на курсах знаний на этапе практической реализации, в частности 

- внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс. Система повышения квалификации пронизана инновационными 

процессами, а именно - совершенствованием содержания курсовой 

подготовки, её практико-ориентированной направленностью, 

использованием новых технологий и методов обучения. Вся эта системная 

работа стимулирует развитие конкурентоспособности педагогов области, 

способствует тому, чтобы они были более восприимчивыми к новшествам, 

могли реализовать свой потенциал, решать профессиональные и личные 

проблемы и получать большее удовлетворение от своей деятельности. 

Мы полагаем, что программы профессионального развития могут 

строиться на следующих теоретико – методологических положениях: 

1. Профессиональное развитие направлено на изменение деятельности. 

Развитие – изменение деятельности, ее содержания, ее основного способа. В 

свою очередь изменение педагогической деятельности, как это доказано в 

исследованиях профессионального развития, обусловлено изменениями 

педагогической системы, ее целей, предметного содержания, среды 

педагогической коммуникации, форм и методов педагогического 

взаимодействия, изменениями других участников образовательного 

процесса. Программа профессионального развития педагога определяет 

индивидуальное движение педагога в развивающейся педагогической 

системе. Программа профессионального развития является механизмом 

образовательного сопровождения педагога в условиях изменений и 

инноваций в образовании. 

2. Программа профессионального развития направлена на образование 

субъекта изменений педагогической системы. Это означает, что 

профессиональное развитие не сводится к освоению новшества в целях его 

дальнейшей реализации. Образование субъекта предполагает, что педагог 

образует цели педагогической деятельности, участвует в разработке 

стратегии и программы развития, в разработке и реализации 

образовательных проектов. Это означает, что педагог владеет собственной 

деятельностью, понимает свое место в процессах изменений, владеет 

способами изменения педагогической системы. В связи с этим программа 

профессионального развития – это программа включения педагога в 
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методическую, проектную, исследовательскую деятельность и ее 

образовательного сопровождения. И в этом смысле программу 

профессионального развития создает сам педагог. 

3. Программа профессионального развития складывается на связки двух 

модусов. Во-первых, это модус профессионального сообщества 

(педагогического коллектива школы, педагогической группы 

единомышленников, педагогического объединения педагогов одной 

специальности или по решению одной педагогической проблемы и т.д).. 

Поскольку именно профессиональное сообщество является субъектом 

изменений – в нем появляются новые цели и смыслы образования, в нем 

создается новая педагогическая практика. Во-вторых, это модус 

индивидуального движения, в которой происходит субъективация 

содержания деятельности. 

4. Современный подход к разработке программ повышения 

квалификации, предполагает, разработку программ на теоретических 

представлениях о профессиональном развитии, направленных на 

проектирование индивидуальной маршрута по достижению АКМЕ, 

самореализации в специальности благодаря профессиональной « Я-

концепции». 

В педагогической теории и практике имеются немало исследований, 

свидетельствующих о расширении сферы воздействия на человека: 

деятельность, общение, саморазвитие личности. Феномен «само…» занимает 

исключительное место в профессиональном развитии и саморазвитии 

педагогов. Надо отметить, что у личности есть три пути самопознания. 

Первый – оценки и мнения других людей; второй – социальное сравнение, 

когда каждый человек сравнивает себя с другими; третий- самооценка, 

сравнением Я – настоящего и Я- динамичного. 

Я - образ включает в себя три основных компонента:  

1) когнитивный (познавательный) – знание себя (своих психологических 

качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т. п.);  

2) эмоциональный – оценка себя, самооценка (самоуважение, 

самолюбие, себялюбие, самоуничижение и т.п.); поведенческий (оценочно-

волевой) – отношение к себе (стремление повысить самооценку, завоевать 

уважение и т.п.). [3,с.56] 

Все три компонента действуют одновременно и взаимосвязано, 

обусловливая целостное представление о «Я-образе». Активизация всех трех 

компонентов (познавательного, эмоционального, поведенческого) при 

осуществлении обучения реализуется в принципе интеллекта, действия 

личностно ориентированного обучения и фактически позволяет 

прогнозировать успешность обучения, обязательное осуществление процесса 

развития. Глубокое понимание и знание такого явления, как самосознание 

личности позволит человеку в дальнейшем совершенствоваться и стремиться 

к своему развитию, в том числе и в профессиональной деятельности. 
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Чернушенко Н.Е.,  

КГУ «Школа-лицей № 66» 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КОМБИНАТОРНЫМИ ЗАДАЧАМИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В условиях внедрения обновленного содержания образования от 

учащихся начальной школы требуется не только умение читать, считать, 

решать стандартные задачи, но и умение ориентироваться в 

информационном потоке, навыки вычленения главного, способность 

соотносить целое и части. Это можно сделать, если усилить развивающие 

возможности начального курса математики через включение заданий 

нестандартного характера. В качестве такого материала  выступает 

использование  элементов комбинаторики. Решение задач комбинаторного 

характера в процесс обучения в начальной школе проводится по 

определённой  системе, с постепенным  нарастанием сложности, 

предоставлением  учащимся  максимальной самостоятельности в поиске 

 способов  решения задачи. Таким образом,  комбинаторные задачи в 

развивающем курсе начальной математики возможно и целесообразно 

использовать как средство усвоения программного содержания, не 

перегружая учащихся дополнительной информацией, связанной с введением 

в содержание курса основных понятий. Задачи комбинаторного характера 

классифицируются, как задачи повышенной трудности, входят  в  задания 

математических олимпиад и  оцениваются наибольшим количеством  баллов. 

В начальной школе задания комбинаторного характера представлены в 

виде элементов комбинаторики, теории графов, элементов теории 

вероятностей и наглядной и описательной статистики. Те или иные 

материалы по этой тематике давно уже присутствуют в учебниках 

математики.  

Комбинаторные задачи требуют от младшего школьника умения 

осуществлять перебор всех возможных вариантов или подсчитывать их 

число [2, с.2]. Такие задачи позволяют формировать у младших школьников 

способности комбинировать, видеть различные варианты решения одной 

проблемы, что способствует развитию гибкости и лабильности мышления.  

В исследованиях Н.Б.Истоминой, Е.Е.Белокуровой говорится, что 

развитие комбинаторного мышления в младшем школьном возрасте 

неотделимо от формирования умственных операций, теоретического 

мышления и развития творческих способностей. Таким образом, обучение 

школьников работе с комбинаторными задачами на уроках математики 

позволяет комплексно решать проблемы, направленные на получение 

обучающимся не только знания по предмету, но ведет к личностному росту 

ученика, что имеет немаловажное значение в условиях внедрения 

обновленного содержания образования.. 
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Анализ, проводимый на протяжении нескольких лет, показывает, что 

ученики не всегда могут решить комбинаторные задачи, они представляют 

для них сложность, потому что требует умения проводить анализ, делать 

оценку, абстрагироваться от несущественных деталей. Следовательно, 

опираясь на таксономию Блума, от ученика начальной школы требуются 

умения высокого уровня сложности. 

В математической и методической литературе отмечаются три черты, 

свойственные  комбинаторным задачам. 

1. Все объекты, используемые в задаче, состоят из отдельных элементов. 

2. Множества этих элементов конечны. 

3.При работе используются два вида операций: отбор и упорядочение 

элементов множества. 

При решении комбинаторных задач необходимо учитывать, следующие 

условия:  

1. Ученик должен уметь аргументировано объяснить, есть у задачи 

решение или его нет. 

2. Если решение существует, то показать одно оно или их будет 

несколько. 

3. Найти наиболее простой или удобный способ решения. 

В настоящее время у нас уже сложилась определенная система работы 

по формированию умения решать комбинаторные задачи. Строится она от 

простого к сложному и уровень сложности меняется в зависимости от года 

обучения. При работе над комбинаторными задачами опираемся на их виды, 

представленные в математической литературе: 

1. Задачи о разбиении. 

2. Задачи о маршрутах  

3. Задачи о размещении  

4. Задачи об укладке. 

5. Задачи о покрытии. 

При работе с комбинаторными задачами учащиеся пользуются 

несколькими традиционными способами: перебор различных вариантов, 

дерево возможностей, составление таблиц, метод умножения. 

С первого класса ученики начинают работать с множествами предметов, 

учатся их комбинировать, составлять различные подмножества по 

определенному показателю: цвет, форма, размер, назначение, материал и т.п. 

Они учатся объединять одно и те же предметы в разные подмножества, 

упорядочивать их. Одним из примеров решения комбинаторной задач на 

разбиение является задание с множеством геометрических фигур. 

Например, дана группа геометрических фигур, которые необходимо 

сначала разбить на части по форме, затем по цвету, а потом по размеру. 
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Данное задание является классическим примером комбинаторики. В 

конечном множестве предметов, которое представлено отдельными 

элементами можно произвести упорядочивание и будет три варианта 

решения: 

1. по цвету 

2. по форме  

 

3. по размеру 

 

В следующие годы обучения материал, по данному виду комбинаторных 

задач усложняется. Например, ученикам второго класса предлагается решить 

текстовую задачу. В доме жили Максим Скрипкин, Коля Дудкин и Семен 

Барабанов. Они ходили в музыкальную школу и учились играть на скрипке, 

барабане и дудке. Кто играл на каком инструменте? Нам известно, что Семен 

не любит духовые инструменты. А также ни один из мальчиков не играет на 

инструментах, от названия которых произошла их фамилия. 

Для решения таких задач ребята учатся находить ответ, составляя 

таблицы, в которых хорошо видны все рассуждения. 

 Скрипка Дудка Барабан 

Максим 

Скрипкин 

- + - 

Коля Дудкин - - + 

Семен 

Барабанов 

+ - - 

Еще одним примером решения комбинаторных задач является задание 

раскрасить флаги в три цвета  (красный, желтый и зеленый) таким образом, 

чтобы все флаги получились разными. В каждом флаге все цвета должны 

быть различны и не повторяются. 

   

 

 

Примером задачи на определение маршрута является такое задание для 

первого класса: Раскрась только краны и воду, которая льется на утенка. 

Кран слева должен быть красным, а самый крайний справа – зеленый. Между 

красным и синим находится желтый кран.  

 
В последующем задания на определение маршрута усложняются. 

Например, в задаче, представленной ниже необходимо найти самый 

короткий и безопасный маршрут для овечки, которая отбилась от стада.  
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Следующий вид задач – задачи на размещение. Он требует от младших 

школьников не только умения найти правильный ответ, но и посмотреть на 

ее решение «со стороны», выйти из рамок. Ярким примером такого рода 

задач является старинная задача: «Садовник решил удивить всех и рассадил 

13 яблонь в 12 рядов так, что в каждом ряду было по 3 яблони. Как садовнику 

удалось это сделать?» 

Ответ на такую задачу найти сразу не сможет даже взрослый, потому 

что это требует высокого уровня абстранирования. По таксономии Блума 

решение является заданием уровня оценки. 

Вызывает интерес у младших школьников задания на укладку, которые 

относятся к следующему виду комбинаторных задач. Такого вида задачи в 

учебниках встречаются, но очень редко. Поэтому в работе мы стараемся 

включать их в устный счет или в уроках повторения и закрепления. Можно 

предложить учениками при изучении раздела «Величины» и «Площадь 

прямоугольника» решить комбинаторную задачу о том, сколько потребуется 

плиток для покрытия площади пола, если длина и ширина комнаты 

составляют 3м и 6м. Размер плитки 30см на 20см. Как изменится количество 

плиток, если они будут иметь размер 50см на 30см? Получится ли целое 

число плиток?  

Для решения комбинаторных задач на размещение удобно использовать 

метод перебора вариантов. Например для работы с задачей «Награждение» 

такой способ является оптимальным. Вариант задачи и шаблона для ее 

решения можно увидеть на образце карточки, предлагаемой ученикам. 

 
Продуктивным приемом решения комбинаторных задач является 

составление «Дерева возможностей», графов. Эти способы не только 

позволяют найти решение задачи, но и визуализируют его. В качестве 

примера можно привести следующую задачу: «Айман решила в воскресенье 

навестить бабушку, свою подругу Алию и старшего брата Данияра. В каком 
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порядке она может организовать свои визиты?» Чтобы решить задачу и 

найти все варианты, можно построить дерево возможностей.  

 
Решение комбинаторных задач – процесс достаточно увлекательный. 

Школьники с большим интересом выбирают разные способы их решения, 

потому что такие задачи заставляют их думать, а не применять стандартные 

способы выполнения задания. Комбинаторика – это всегда множественные 

варианты решения, это выбор способа для нахождения результата. Такие 

задачи позволяют подготовить младших школьников к заданиям, которые 

встречаются в исследованиях TIMSS. Кроме того, решение комбинаторных 

задач развивает логическое мышление младшего школьника, творческие 

способности, гибкость мышления. 
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ECONOMIC TRAINING OF STUDENTS 

İN TECHNOLOGY CLASSES 

 

The problems of improving the economic training of students in secondary 

schools are determined by transformations in the socio-economic sphere, the 

formation of a new situation in the labor market. The growing role of the 

intellectual potential of the Republic of Kazakhstan in competitive relations on the 

world market has led to dissatisfaction with the quality of economic preparation of 

students, to the unpreparedness of school graduates for market relations in 

conditions when the country lives in a regime of forced industrial and innovative 

development and high-tech sectors of the domestic economy are in dire need of 

labor. In accordance with the global trend, the priorities of the social significance 

of various types of labor are changing in the country. In the shortest possible time, 

Kazakhstan must overcome the distance that other countries have traveled for 

centuries, to make a quantum leap from the economy of the past to the economy of 

the future. To make these mechanisms rotate, the country needs economically 

competent people in various fields of work. 

Changing domestic socio-economic conditions determine the need to prepare 

young people for their upcoming work activities, while the importance of skills and 

ability to navigate new life situations, quickly adapt to them and make decisions 

increases. Market relations objectively give rise to the need for economic 

education of the entire population, and, first of all, schoolchildren. 

Economic training at school is a process and the result of students mastering 

basic economic knowledge and skills, forming modern economic thinking, and 

acquiring students a holistic concept of production, distribution of exchange and  

consumption of material and spiritual goods. 

The main goal of economic preparation at school is the formation of a socially 

active, creative personality, able to navigate in a market environment and able to 

carry out its activities economically feasible. This goal is achieved by solving the 

following tasks: 

• formation of the need for economic knowledge and activities; 

• knowledge of the basic economic concepts of laws and processes; 

• development of economically significant personality traits (enterprise, 

prudence, independence, responsibility, etc.); 
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• the formation of the skills necessary for entrepreneurial activity, 

psychological readiness for possible difficulties that await a person in life in a 

market economy (bankruptcy, loss of profit in case of unsuccessful sale of goods, 

etc.).  

The opportunity to study some economic concepts is inherent in the 

educational field “Technology”, the structure of which includes issues of economic 

education and upbringing. The main goal of the educational field “Technology” is 

to prepare students for independent work in the new economic conditions, to 

educate and develop an initiative, creative, entrepreneurial person who is able to 

determine the needs and opportunities of their activities; adapt to constant changes 

in the environment of the economic environment; find and use the necessary 

information; put forward ideas for solving emerging problems; independently solve 

the economic issues of everyday life; most effectively use their capabilities for the 

benefit of themselves and society. 

Currently, a technology project is widely used in technology lessons. In my 

opinion, the project method is one of the main ways of generating children's 

interest in learning through the organization of their independent activities, setting 

goals and problems in front of them, the solution of which leads to the emergence 

of new knowledge and skills. The project provides and directs students to the 

rational and economical use of materials, determining the cost of production and 

calculating profitability, the search for reserves to improve labor efficiency. 

Economic activity can be both cognitive and creative in nature, which is 

achieved mainly in the process of labor training. Attention is drawn primarily to 

the following: 

• organization of the workplace - the availability and rational arrangement of 

the necessary equipment, tools, devices, materials; 

• security with technological documentation - drawings, cards - tasks; 

• organization of the labor process - planning of labor, including economic 

activity; 

• performance of work within a certain time frame, quality control of  

performance.As a result, economic activity allows students to master the skills 

to obtain the maximum possible amount of products of the required quality at the 

lowest cost of labor, material and financial resources. 

Project economic criteria: 

1. the need for the product, 

2. business case 

3. recommendations for use and advertising of the product. Economic training 

is traced throughout the subject "Technology". In the process of performing 

various types of work, schoolchildren are provided with training in rational ways 

of processing materials - economical marking and cutting, the choice of 

technological, structures, and economical equipment mode. For example, students 

in grades 5 and 6 determine the properties, types and cost of various materials. In 

grade 7, they estimate the time spent on manual and mechanized processing of 
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materials, discuss factors that affect productivity, division of labor, and 

specialization. 

On the topic “Costs. Pricing ”, students study production factors, and in 

practical exercises in all classes of the range from 5 to 9 they calculate the cost of 

production based on costing. In addition, students must learn to compare the cost 

price with the market price, solve the issue of choosing a material from a 

technological and economic point of view. One of the most popular topics for each 

student in grade 10 is the “Family Budget” topic. When studying this topic, 

students will learn about the types of expenses, what expenses are of importance. 

Also, students independently compile a list of expenses of their family. 

Also, in technology lessons, students in 9 classes study money as a means of 

measuring various goods. Schoolchildren get acquainted with the history of the 

emergence of money, their types and functions, the laws of money circulation, 

money issue, inflation, currency exchange and exchange rates. 

The content of classes on household economics includes the study by students 

of a number of economic terms and concepts. So, studying the topic “Economics 

and its role in the life of society”, students will learn what needs and economic 

opportunities are, limited resources, compromise choices, opportunity cost, basic 

issues of the economy, what are the types of economic systems and how they 

differ, what is a sound approach to making economic decisions. When studying the 

topic “Family Economics”, students become familiar with the terms budget, 

income, expenses, taxes and taxation, tax return, budget deficit and excess, 

savings, credit, securities. In the course of discussions about the culture of 

consumption, such categories as need, consumer, living standards, consumer 

basket, living wage are revealed. 

When studying the topic “Fundamentals of consumer knowledge”, it is 

possible to define the concepts of buyer and seller, trade, advertising, goods, 

packaging. 

In the above paragraphs, only the main sections and topics are reflected,  and        

where a close relationship of the economy and technology is traced. But when 

conducting lessons in almost every lesson, I try to prepare the material in such a 

way as to consider it from different points of view, including the economic one. At 

the same time, unfortunately, many teachers believe that students should receive 

economic knowledge mainly in the lessons on the basics of economics. We believe 

that in a modern rapidly developing economic society, it is necessary to teach 

children the basics of economics and entrepreneurship at every lesson, in each 

subject area. This is what society requires from teachers. Solving the problems of 

economic training of students was impossible without studying and using the 

following materials: - economic revival of the Republic of Kazakhstan; - 

achievements of science and practice in this area; - study and use of historical 

experience; - study and use the best practices of foreign countries, especially CIS 

countries. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SPEECH DEVELOPMENT IN SCHOOLS 

WITH THE KAZAKH LANGUAGE OF EDUCATION 

 

Enhancement of speech culture of students is one of the most urgent 

challenges facing the modern school. It is known that one of the indicators of the 

level of human culture, thinking, intelligence is his speech, which must meet the 

linguistic standards. An actual topic in the modern school nowadays is the 

development of speech. Work on the correctness of speech is one of the main 

directions of educational-methodical activities of the teacher to improve speech 

culture of junior high school students. This practical language training, regular 

training and systematic training on the samples and through specific exercises, 

through the prevention and correction of errors, learning literary forms of speech 

[1, с.12]. 

Exactly in elementary school, children begin to master the norms of oral and 

written literary language, learn to use the language means in different conditions of 

communication in accordance with the objectives of speech. In this case the 

teacher should help the children understand the requirements for the speech, to 

teach younger pupils the formulation thoughts follow the correct, accuracy, 

diversity, expressive language means [2, с.20].  

Analysis of methodological, psychological and educational literature, 

observation behind  educational process showed that the work on speech culture is 

carried out on the language lessons in a small volume, fragmented.  

This position is due to the fact that the teacher can not always determine the 

type of error allowed by the pupil, and thus find the right exercise for its 

correction. Furthermore, how show the analysis of methodological literature, exist 

different classifications of errors in the speech of pupils, but there is no single 

classification that makes it difficult to teachers to work in this direction.Work on 

the development of speech of pupils in the school is multifaceted. Psychologists 

and Methodists say that the child learns the native language, first of all,follow the 

example of speaking of others (D.B. El'konin, R.E. Levin, A.P. Usov, E.I.Tiheeva 

et al.). Unfortunately, parents in our time due to difficult social conditions, by 

virtue of employment often forget about this process and the speech development 

of your child ride. The child spends more time at the computer than in a live 

environment. The methodological basis of the research were the theory of the 

development of children's speech (Ushinsky, EI Tiheeva, AP Usov, M. Alexeyev, 

V. Yashin, FA Sokhin, AM Borodzicz and etc.); psychological and pedagogical 

studies of the speech (El'konin, AN Gvozdev, Vygotsky, and others.) 

One of the main tasks of modern school is to prepare the graduate school, 

which would be able to communicate, to listen and to speak so that he listened, he 

knew how to evaluate other people's, and of course his speech. It - it is a means of 

communication, it is necessary first of all to engage the subject in the social 
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environment. The responsibility of the teacher for the culture of their own speech 

is extremely high. The living word of the teacher is still the main means of 

teaching in the school, so it is the teacher has the right to demonstrate in front of 

the correct pronunciation of samples of children. Constantly being in front of a 

model, the child begins to imitate him involuntarily, spontaneously assimilating 

thus normal language [3, с.54]. 

 Experimental work was carried out on the basis of 2 classes of secondary 

school number 25 in Pavlodar, 2 A and 2 B pilot control classes.  

The task of establishment stage of the study was to identify effective 

conditions for the development of speech skills in primary school children, when 

working on compositions-descriptions on the lessons of development  speech. 

Results speech skills development, level analysis showed that they can build a 

description (consistently and coherently describe) - in the experimental class, 59% 

in the control class, 55%, to disclose the topic and the main idea in the book, and to 

select material according to the theme of the works - in the experimental class 53% 

in the control class, 45% and 50%, and the adjectives used in the descriptive text - 

a class experimental 42% in the control class 36%.  

In the experimental class students' information skills are formed in part - 23% 

- 35%, while in the control class, 18% - 35% - they are practically not formed. 

Worst of all children develop the ability to use adjectives in the descriptive text. 

The low level of development of skills - in control class - 46%. 

Thus, these skills are formed at a high level only half the time. In many works 

it is clear that these skills are formed partially or bad. 

As a result of the development of speech technique was developed when 

working with experimental writing, which were main types of works  on the 

compositions.   

These techniques have been tested only in the experimental group. After this 

operation, the controlling step based on the experiment was conducted and 

Experimental and control groups. 

After statistical data processing, we have the following results. In the control 

class, there is no significant change. In the experimental class has changed. The 

results are shown in Figures 1- 

 

 
2 "and" Class 2 "b" class 

Figure 1. Dynamics of development of informative speech test 
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2 "and" Class 2 "b" class 

Figure 2. Dynamics of emotional speech test 

 

 
 

2 "and" Class 2 "b" class 

Figure 3. Dynamics of the activity test 

 

In the experimental group fixed a higher level when writing essays than in the 

control group. In the control group, the great majority of pupils did not know how 

to select material according to the theme of the works. 

Pupils are able to build the experimental group description, disclose the topic 

and the main idea in the book, select the material in accordance with the theme and 

use adjectives in the descriptive text. At the same time only a few were assisted. 

The results of the experiment have shown the effectiveness of the training 

developed in the research approach to the development of speech at work with 

writing. 

Having done this work, we can conclude that it is necessary to carry out 

continuous monitoring of the development of student thinking through systematic 

diagnosis, ie, studying his writings, just making amendments in its outlook, style, 

spelling. Only in this case develops training effect will be maximized. 

In methodological literature are given different types of exercises that help to 

remedy the errors of speech of younger pupils. This is considered to be the most 

effective exercise to edit the text, ie. Data available for the exercise of the second 

class of pupils and their use of the most productive to correct speech errors typical 

pupils in the written creative works. 
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MONITORING OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN 

EDUCATION 

 

From the point of view of pedagogical management, it is advisable to 

consider monitoring as a universal type of activity that is indifferent to the subject 

content, contributing to the continuous monitoring of phenomena occurring in a 

real subject environment in order to include the results of current observations in 

the management process. 

Monitoring is a holistic system that implements many functions. Aspects of 

monitoring that distinguish it from other close or similar pedagogical and 

psychological processes are: continuity of data collection; diagnostics of ongoing 

processes; informational content; the scientific nature of the applied criteria and 

outputs; feedback for adjustments to the monitored process. 

Monitoring objects in educational institutions may include: the educational 

process; students' academic performance; educational and training activities of 

students; student personality development; professional activities of the teacher 

and its development; the formation of the teaching staff. 

Depending on the selected monitoring object, specific goals and objectives 

arise associated with its implementation in practice i.e. in each case, an individual 

type of monitoring is determined. When implementing any type of monitoring, 

psychological characteristics due to its object are manifested. For example, 

monitoring the educational process and monitoring academic performance of 

students do not provide complete information on the personal development of 

students. They do not allow tracking the dynamics of the professional formation of 

the student’s personality, the development of his educational and cognitive 

activity. 

Monitoring the development of the personality of students, their educational 

and educational-cognitive activities can be implemented in such areas as: 

- tracking of activity parameters, where the main attention is paid to the 

process characteristics; 

- the implementation of observation, the development of assessments and 

forecasts of mental state in the process of personal development. 

The main purpose of monitoring is to diagnose the personal development of 

students, and, if necessary, to make adjustments to the educational process. 

And the innovative orientation of pedagogical activity is characteristic of any 

professional activity of a person and therefore becomes the subject of study, 

analysis and implementation. Innovations themselves do not arise, they are the 

result of scientific research, the best practices of individual employees and the 

whole team. This process cannot be spontaneous; it is transferred to the offices. 
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Innovation as a means and process involves the introduction of something 

new. At the same time, an innovation cannot be recognized as an innovation if its 

implementation does not lead to an improvement in performance. 

Pedagogical innovation is an innovation in the field of pedagogical activity, 

based on the use, on the implementation of the achievements of science and 

advanced pedagogical experience in the content, in the technology of training and 

education, which leads to an increase in the efficiency of the educational process. 

In innovative processes, the role of the director of the institution, teachers and 

educators as direct carriers of innovative ideas is growing significantly. With all 

the variety of technologies for training and education, the implementation of 

leading pedagogical functions remains with the teacher. With the introduction of 

modern technologies in the educational process, the teacher and educator more and 

more learn the functions of a consultant, adviser, educator. 

This requires special psychological and pedagogical training from them, as in 

the professional activity of a teacher, not only special, subject knowledge is 

realized, but also modern knowledge in the field of pedagogy and psychology, 

technology of education and upbringing. On this basis, a readiness is formed for 

the perception, assessment and implementation of pedagogical innovations. The 

teacher can act as the author of the developer, researcher, user and promoter of 

new pedagogical technologies, theories and concepts. The management of this 

process ensures the targeted selection, assessment and application of the 

experience of colleagues or proposed new ideas and techniques in science. 

The need for an innovative orientation of pedagogical activity in modern 

conditions of development of society, culture and education is determined by a 

number of circumstances. 

The socio-economic transformations of our time necessitated a radical update 

of the educational process in educational institutions of various types. The 

innovative focus of teachers and educators, which includes the creation, 

development and use of pedagogical innovations, is a means of updating 

educational policy. 

- Strengthening the humanization of the content of education, the continuous 

change in the volume and composition of academic disciplines require a constant 

search for new organized forms and technologies of education. In this situation, the 

role of the authority of pedagogical knowledge in the teaching environment 

increases significantly. 

- Changes in the nature of the attitude of teachers to the  fact of mastering and 

applying pedagogical innovations. In conditions of strict regulation of the content 

of the educational process, the teacher was limited not only in the independent 

choice of new programs, but also in the use of new techniques and methods of 

pedagogical activity. If earlier innovative activity was reduced mainly to the use of 

innovations recommended from above, now it is becoming more and more 

selective. That is why an important direction in the work of leaders is the analysis 

and evaluation of teacher-introduced pedagogical innovations, the creation of 

conditions for their successful development and application. 
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 Thus, monitoring of innovative processes in the field of educational activity 

includes diagnostics and correction of personality development and educational 

processes. 

The main attention is paid to tracking the characteristics of the process of 

personal development. 
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DESIGNING A BIOMETRIC MODEL 

HUMAN IDENTIFICATION 

 

Nowadays, passwords, personal identification numbers and special 

identification cards have become a vital necessity. For example, to receive 

cash from an ATM, you need a PIN code, in order to access a mail program or 

a specific category of computer data, you need a password. 

Thus, a person must keep in his memory a huge number of different 

combinations of numbers and letters. To facilitate the fate of modern man, 

companies specializing in the production of computers, began to develop biometric 

technologies. Biometry is a science that studies the possibilities of using various 

characteristics of the human body (whether it be fingerprints or the unique 

properties of a human pupil or voice) to identify each individual person. Using 

biometric technologies, a person can never forget the password or code he needs, 

because his thumb, voice or pupil of the eye is always with him. 

Although the percentage of denied access for authorized users is about 3%, the 

percentage of erroneous access is less than one in a million. The advantages of 

fingerprint access are ease of use, convenience and reliability. The entire 

identification process takes little time and does not require effort from those who 

use this access system. Studies have also shown that using a fingerprint to identify 

a person is the most convenient of all biometric methods. The probability of error 

in user identification is much less in comparison with other biometric methods. 

The resulting fingerprint image is a raster that can be described in a special way, 

based on the structure of the papillary pattern. By identifying the structure of the 

print, you can compare it with other prints and identify those that are similar, or 

say that the prints are different. [1, s. 7]; 

The work is devoted to raster analysis, obtaining an object model, and 

searching for similar fingerprints. 

The fingerprint identification system implements a personality definition based 

on the biometric parameters of the human body, namely the structure of 

fingerprints. The system is intended for processing graphic images of prints. The 

system allows you to compare multiple prints with each other according to the 

selected local features. Local features are minutia and their relative parameters (the 

location of one minutia relative to all the others), which guarantees independence 

of comparison from parallel transfer and rotation. [2, s. 10]; 

The software product will find application in various application systems, 

including: 

1) civil identification systems; 

2) forensic identification systems; 

3) large-scale commercial applications. 
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Civil identification systems include: 

- driver's passports; 

- national identification cards of citizens; 

- voter registration; 

- registration for social programs; 

- immigration registration, visas; 

- identification of employees of state institutions. 

Forensic identification systems include: 

- is this citizen wanted ?; 

- previous convictions; 

- registration of prisoners / access control; 

- mobile and remote applications; 

- processing of fingerprints obtained from crime scenes. 

Large-scale commercial applications include: 

- access to web-resources, electronic commerce; 

- access for users and employees; 

- financial services, payment verification; 

- access to buildings and premises; 

- loyalty programs. 

Image processing consists of the following steps: 

1) image input into a fingerprint identification system; 

2) in the image analysis subsystem, the raster is processed to suppress noise, as 

well as the elimination of typical image distortions, such as tearing or sticking 

together of arcs of the papillary pattern; 

3) in the image analysis subsystem, local features, such as ending and 

bifurcation, are selected for further recognition of the fingerprint; 

4) in the image analysis subsystem, the obtained parameters of local features 

are sorted; 

5) in the recognition subsystem, the absolute parameters of special points are 

converted to relative parameters to prevent the influence of parallel transfer and 

finger rotation during fingerprint scanning; 

6) recognition of the fingerprint in the database with existing fingerprints is 

based on the relative parameters of each point for each fingerprint stored in the 

database. [3, s. 15]; 

The tasks of structural image analysis have a wide range of applications, 

ranging from vectorization of rasters to pattern recognition. Structural analysis of 

images involves the selection of structural elements from them, such as, for 

example, a line, region, compact element (letter), and so on. 

At the moment, reliable information protection is one of the main criteria by 

which systems designed to store and process important information should be 

selected. This is due to the existing likelihood of unauthorized access to such 

systems, since they have a wide information interaction with related control 

systems via the INTRANET network. Therefore, ensuring information security 

should be a critical step in their development. [3, s. 35]; 
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Protection based on biometric parameters of the human body, in particular by 

fingerprint, has a number of indisputable advantages: ease of use, convenience and 

reliability. The entire identification process takes little time and does not require 

effort from those who use this access system. Studies have also shown that using a 

fingerprint to identify a person is the most convenient of all biometric methods. 

The probability of error in user identification is much less in comparison with other 

biometric methods. In addition, the fingerprint identification device does not 

require much space on the keyboard or in the mechanism. [4, s. 92]; 

In most cases, working with important information also implies timely 

decision-making and continuous control of progress. In this regard, there is a need 

for continuous verification of identity (if a person leaves his workplace for some 

reason, then anyone at that time will be able to set telecommand commands or 

responsible teams). The method of “single sign-on to the network” cannot provide 

such an identity confirmation, and entering a password after each command is 

burdensome. 

Functional diagram of a fingerprint recognition system. 

 

 
Figure 1 - Functional diagram of the system 
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The aim of this work is to develop and implement such an image conversion in 

which data on the location of unique features is stored most fully and with the least 

content of false information. 

The created system has a search and research nature and is aimed at facilitating 

the development of image processing algorithms, simplifying the analysis of 

experimental data and identifying common patterns. 

Pattern recognition is the process of assigning an object according to a fixed 

group of its properties to one object from many images according to a 

predetermined rule. 

In general, the problem of pattern recognition consists of two parts: training 

and recognition. Training is carried out by showing individual objects with an 

indication of their belonging to a particular image. As a result of training, the 

recognition system should acquire the ability to respond with the same reactions to 

all objects of one image and different - to all objects of different images. 

Graphic images presented to the person around the world have a great variety. 

An integral attribute of an image is its spatial structure. The ability to reconstruct 

this structure with visual perception provides objectivity of perception. [5, s. 97]; 

Spatial certainty, which consists in the fact that any point in the image belongs 

to a single and well-defined structural element that can represent an object or 

belongs to one or more objects of the corresponding subject area. Thus, any image 

is built in accordance with some a priori plan that determines the position and 

semantic characteristics of its structural elements. 

Models for digital representation of images can be divided into two types: 

raster and vector. 

The most common form for representing raw images is a raster. The image in 

this case is a matrix of NxM points (pixels). Visualization of bitmap images is 

quite simple and consists in the line-by-line output of its pixels to the screen. 

However, a model of this type does not carry structural and even more semantic 

information, which limits its scope. When converting images from the real world 

to digital format, they often appear in raster form. 

Vector models for representing images are based on the fact that any line can 

be represented in an analytical form, for example, as a set of vectors - directed 

segments. Visualization of images in a vector model is more complicated than in a 

raster one. But the model becomes cognitive by incorporating structural 

information into it. [6, s. 94]; 

The fingerprint image is usually stored in binary code, where each pixel in the 

picture is described in 8 bits, i.e. 256 shades of gray. In advanced scanning 

systems, the digital image of the fingerprint is processed using a special image 

enhancement algorithm. This algorithm provides feedback to the sensor to adjust 

scan parameters. When the sensor captures the final image, the algorithm adjusts 

the contrast and clarity of the print image for the best quality. 

Fingerprint recognition methods are based on comparison with samples or on 

the use of characteristic details. 
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As a result of the work done, a method for automating the search for similar 

fingerprints was developed. Further, for this method, a program was developed that 

allows for an acceptable time to automatically determine the identity of a 

fingerprint by highlighting local features. 

The developed method is an integral part of the personality identification 

system. Processing can improve the quality of the print. The characteristics 

obtained fully describe the image, this representation is convenient for storage and 

allows recognition with a high degree of accuracy. 

This system should be considered as a research system designed to convert the 

raster representation of the image to a structural representation, which is suitable 

for compact storage and further development in the direction of greater automation 

and other areas of activity. [6, s. 100]. 
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КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Қазіргі таңда өмір үнемі өзгеріп қоғам үздіксіз дамып отырған шақта 

ақыл-ойы озық, білімі мен біліктілігі жоғары, ұлттық рухы күшті жастарды 

тәрбиелеу қажеттілігі күн озған сайын артып отыр. Сондықтан ел тұтқасын 

ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі – бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды 

мәселелердің бірі. Олардың білімі мен біліктілігін дағдысы мен шеберлігін, 

асқақ адамшылығы мен адамгершілік қадір-қасиетін, жаңа дүниетанымдық 

көзқарасын, салауаттылық дағдысын, ұнамды мінез-құлық нормасын 

қалыптастыру – үлкен қажеттілік. 

Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 

басталады. Ендеше ұстаздың алдында жас ұрпақты адал, шыншыл, сергек, 

өмірге құштар, көзі ашық, көкірегі ояу, қуаныш пен ренішке ортақтаса 

алатын, өз Отанын сүйетін, өз жерінің, елінің иесі бола алатын, еркін ойлау 

қабілеті бар, мәдениетті, іскер, адамдық қасиетке ие, рухани жан дүниесі бай, 

жаны, ары таза азамат етіп тәрбиелеу міндеті тұр. Дегенмен, соңғы кезде 

оқытушының педагогикалық әдебіне дұрыс мән берілмей жүр[1]. 

Баланы оқытумен кәсіби міндеттерін орындауда ұстазға өз пәнін және 

оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін жетік білуі жеткілікті деп саналады. 

Бірақ, бұл жерде біз педагогикалық әдеп кәсіби шеберліктің құрамдас бөлігі 

екенін ұмытып кететін сияқтымыз. Кәсіби шеберлігін шыңдау үшін ұстаз 

өзінің этикалық мәдениетін жетілдіріп отыруы керек. 

Педагогикалық іс-әрекеттің ең маңызды жағы – іс-әрекетте педагогтың 

өзін-өзі жетілдіру мен оқытуға бағытталған білімділігі, тәртіптілігі, 

дамытушылық қабілеті[2]. 

Кәсіби іс-әрекет арнайы білімді талап етеді, яғни, сол кәсіпке байланысты 

қажетті арнайы білім, білік, дағдылар жүйесін меңгеру. 

Кәсіби педагогикалық іс-әрекетпен шұғылданатын адамды: тәрбиеші, 

мұғалім, оқытушы, педагог деп атайды. Бұл оқу, тәрбие беру мекемелеріне 

байланысты: тәрбиеші – бала бақшада; мұғалім – мектепте; оқытушы – 

техникум, училище, жоғары оқу орындарында. Педагог – осы түсініктерге 

жақын, «туыс ұғым». 

Кәсіби іс-әрекеттің бір түрі – педагогикалық іс-әрекет, оның мазмұны 

оқыту, тәрбиелеу, білім беру, дамыту. «Кәсіби іс-әрекет» ұғымының ауқымы 

«педагогикалық іс-әрекет» ұғымынан гөрі кеңірек, өйткені, мұғалімнің кәсіби 

іс-әрекеті осы проблеманы зерттеген мамандардың пікірінше: оқыту, 

тәрбиелеу, дамыту, әлеуметтік-мәдени, психотерапевтік, қатысымдық және 

т.с.с. функционалдық қызметтерді қамтиды. 

Бұл іс-әрекетті педагогтар ғана емес, сонымен қатар ата-аналар, қоғамдық 

ұйымдар, өнеркәсіп пен мекемелердің жетекшілері, өндірістік және басқа 

топтар, жалпы ақпарат құралдары жүзеге асырады. Бірақ, ең бірінші іс-әрекет 



 

69 

 

– ол кәсіби әрекет, яғни педагог арқылы жүзеге асырылады, ал қалғандары – 

жалпы педагогикалық болып табылады. Педагогикалық іс-әрекет кәсіби 

әрекет сияқты арнайы қоғам ұйымдастырған білім беру мекемелерінде: 

мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, кәсіби-техникалық училищелер, орта 

арнаулы және жоғары оқу орындары, қосымша білім беретін мекемелер, 

біліктілікті жоғарылату, қайта даярлауда үлкен орын алады.  

Педагогикалық іс-әрекет аясында мұғалім оқушымен қарым-қатынас 

процесінде ғылымды байланыстырушы рөлін атқарады. Ендеше мұғалім 

білім мазмұнын бере отырып, ұжымдық субьектілердің іс-әрекетін жеке 

субьектілердің жеке іс-әрекетіне айналдыру процесін ұйымдастырады, сөйтіп 

жеке тұлғаның қалыптауы мен дамуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен, педагогикалық іс-әрекет – педагогтың білім мазмұны мен 

оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудағы белсенділігі, ол адамның жеке 

тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз етеді.  

Педагогикалық іс-әрекетті зерттеушілер оның құрылымында 

төмендегідей функционалдық элементтері бар жүйе ретінде қарастырады. 

Олар: 

1. Педагогикалық өзара іс-қимыл субьектісі мен обьектісі, олармен бірге 

іс-әрекеті, оқыту мақсаты және қатынас жасау құралдары; 

2. Оқушы мен мұғалім, оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты, мазмұны, 

процесс пен оны ұйымдастыру түрлері; 

3. Педагогикалық ықпалдың мақсаттары субьекті мен обьектісі, мазмұны 

мен құралдары, нәтижелері. 

Педагогикалық іс-әрекет кәсіби және кәсіби емес те бола алады. Кәсіби 

емес іс-әрекет отбасында ата-ананың баланы тәрбиелеуі болып табылады. 

Бірақ, отбасында баланы оқытумен, тәрбиелеумен арнайы шақырылған 

педагогтар да айналысуы мүмкін. 

Кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің негізгі белгілері: 

- онымен міндетті білім, дағдыны меңгерген арнайы адам шұғылданады; 

- оны жүзеге асыру үшін белгілі формалары болады; 

- бұл іс-әрекет белгілі бір мақсатты көздейді: баланы белгілі бір білімдер 

жүйесін беру; белгілі бір білік, дағды қалыптастыру, білім алуда кеткен 

ақаулардың орнын толтыру; адам етіп шығару; қабілеттерін, 

қызығушылықтарын дамыту; 

- оқыту, білім беру, тәрбиелеудің мазмұнын анықтау; 

- баланың педагогпен «ерекше» қарым-қатынасы (іскерлік, ресми, 

регламенттік, т.б.); 

- педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін тексеру, яғни, мұғалім 

үйреткен білім мен біліктердің қорытындысы; 

- нағыз педагог регламенттік іс-әрекетпен ғана шектелмейді – ол, өзінің 

оқушыға әсер етуде барлық мүмкіншілігін пайдаланады:  дәстүрлі емес 

әңгімелер, сенімді әңгімелесу; баланы ойландырып жүрген мәселерді 

талқылау, кеңес беру, көмектесу [3]. 
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Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлері кез келген мамандықтың 

педагогының іс-әрекетінде, яғни оның оқыту және тәрбие жұмысында 

көрінеді. Мысалы, кәсіптік-техникалық білім беру жүйесінде өндірістік 

оқыту мастері іс-әрекетінде екі міндетті шешеді: қазіргі технология 

талаптарын және еңбекті ұйымдастыра отырып білім, дағды, іскерліктермен 

қаруландыру, білікті жұмысшыны дайындап шығару. Сондықтан болашақ 

мұғалімдерді кәсіби даярлау мақсаты біртұтас педагогикалық процесті 

басқаруға даярлауды қалыптастыру болып табылады. 

Іс-әрекетті педагогтар ғана емес, сонымен қатар ата-аналар, қоғамдық 

ұйымдар, өнеркәсіп пен мекемелердің жетекшілері, өндірістік және басқа 

топтар, жалпы ақпарат құралдары жүзеге асырады. Бірақ, ең бірінші іс-әрекет 

– ол кәсіби әрекет, яғни педагог арқылы жүзеге асырылады, ал қалғандары – 

жалпы педагогикалық болып табылады. Педагогикалық іс-әрекет кәсіби 

әрекет сияқты арнайы қоғам ұйымдастырған білім беру мекемелерінде: 

мектепке дейінгі мекемелер, мектептер, кәсіби-техникалық училищелер, орта 

арнаулы және жоғары оқу орындары, қосымша білім беретін мекемелер, 

біліктілікті жоғарылату, қайта даярлауда үлкен орын алады. 

Іскерлік – белгілі бір әрекетті саналы түрде орындау, білімді тәжірибеде 

қолдана білу қабілеті. Ойлау әрекетінің қатысу дәрежесіне байланысты 

іскерліктің екі түрі қарастырылады: ақыл-ой және практикалық тобы, ал 

сипаты бойынша – жалпы оқу, еңбек, көркем, спорттық ойын және т.с.с. 

болып жіктеледі.  

Дағды дегеніміз – ол автоматтық іс-қимыл, олай болса, музыкалық 

педагогикада орындаушылықтың орны, орындаушылықтың түрі – қимыл іс-

әрекеті жағынан біз оны біліктілікке жатқызамыз. Бірақ бұл айтып 

жатқанымыз дағдыны жоққа шығару емес, дағдының да атқаратын үлкен 

маңызы бар. 

Кәсіби білім арқылы оның шығармашылық қабілеті де дамиды. Ол үшін 

болашақ мұғалім мәдениетінің негізі педагогикалық шеберліктің қалыптасуы 

болуы керек. 

Педагогикалық шеберлік дегеніміз болашақ мұғалім тұлғасының жеке 

дара, психологиялық, интеллектуалды күштері мен қабілеттерінің өзін-өзі іс-

жүзінде көрсетуінің деңгейі. Шығармашылық шеберлік ізденіс процесі 

арқылы жүзеге асырылады. 

Ал, кәсіби шеберлік – мамандығы және өзін-өзі ұйымдастыру шеберлігін 

қалыптастыратын тұлғаның қасиеттерінің жиынтығы. 

Педагогикалық шеберліктің құрылымы: 

- гуманитарлық бағыттылығы: қызығушылықтар, құндылықтар, идеялар; 

- кәсіби білімдері; 

- педагогикалық қабілет: коммуникативтілік, перцептивті қабілеттер, 

динамизм, эмоционалды тұрақтылық, креативтілік; 

- педагогикалық техника; өзін-өзі бағдарлау. 

Сонымен қазіргі заман педагогының бойында қандай әдеп нормалары 

болуы керек екеніне тоқталар болсақ, сәлемдесу; өз ісіне адал болу, адал 



 

71 

 

еңбек ету; имандылық қылықтар жасау; қанағатшыл болу; дұрыс сөйлей білу; 

баланы құрметтеу; өзін-өзі тәрбиелеу. 

Қорыта келе болашақ мұғалімнің кәсіби шеберлігі, зерттеушілік қызметі 

мұғалімдік жұмысқа дайындық барысында, іс-тәжірибеде және қайта даярлау 

кезінде қалыптасып тәрбиеленеді[4]. 
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Алматы қаласы 

 

ҚАЗАҚСТАНДА БАЯН АСПАБЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ 

 

Халық аспаптары – халық музыкасының негізгі бір арнасы. Бұл екеуін 

бір-бірінен бөліп қарастыруға болмайды, олар мәдени мұраларымыздың бірі, 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге дейін өз орнын тауып келе жатқан 

рухани мұрамыз. Құдіретті музыканы тыңдаушыларға үні арқылы жеткізуші 

– музыкалық аспап. Түр-сипаты, үні жағынан бір-бірінен айырмашылығы 

болғанымен, аспаптардың бәрі дерлік белгілі бір ойды жеткізуші құрал 

болып табылады.  

Жазушы қаламсыз ешнәрсе жаза алмаса, музыка маманы аспапсыз 

ешнәрсе орындай алмайды. Кез келген тәрбие  түрі музыка арқылы, аспапты 

ойнау арқылы жүргізіледі. Адамның даусымен келтіре алмаған дыбыстарды 

белгілі бір музыкалық аспапта ойнап көрсете аламыз. Музыкалық аспаптың 

құдіреттілігі осында. 

Музыкалық аспаптар күнделікті мәдени өмірімізде кеңінен қолданылады. 

Кез келген халықтың музыкалық мәдениетінен толып жатқан музыкалық 

аспаптарды кездестіреміз.  

Музыкалық аспаптардың әрқайсысының өзіне тән дыбыс тембрі, (бояуы), 

динамикалық мүмкіндігі, ырғағы белгілі  бір диапазоны болады. Әр 

халықтың музыкалық аспаптарының өзіндік ерекшеліктері бар. Қазақ 

халқының музыка мәдениетінің дамуы өзгеше. Музыканың тәрбиелік мәні 

бүгінгі күні аса маңызды мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Сол 

себепті бұл салада қызмет істейтін кәсіби мамандар үшін бұрын болған үлкен 

жауапкершілік тууда. Ол жан-жақты жетілген, озық ойлы жастарды рухани 

жағынан тәрбиелеу ісі.  

Қазіргі сырнай (баян) – тіршілікті гармон түріне жататын барынша 

жетілдірілген аспап. Гармондағы дыбыс көзі былғары  көрік қозғалысының 

көмегімен ауа толқынын тербеліске келтіретін  темір тілшіктер болып 

табылады.  

Тұңғыш шыққан  қол гармонының  отаны Германия деп есептеледі.  

Гармондардың атасы  ерінмен тартылатын гармон (ауыз - сырнай) деп 

саналады. Оның жасалуы өте қарапайым, яғни ол ұяларға  бөлінген ұзынша  

қораптардан тұрады. Белгілі бір әуезге (дыбыс) үйлестірілген тілшіктер 

орналастырылады, ауызбен үрлеген кезде дыбыс шығады.  Бұл аспапты 1821 

жылы неміс шебері  Фридрих Бушман жасаған. Бұдан кейін, 1822 жылы 

Ф.Бушман гармонға былғары ыдысша орнатып, екі қақпақ қойған. 

Қақпақтың біріне бірнеше құлақшалар орнатып, екіншісіне былғарыны 

созуға  арналған тұтқа  жасаған. Сөйтіп, қол гармоны өмірге келген. 
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1829 жылы австриялық шебер Кирилл Демиан қол  гармонын жетілдірді. 

Мұның кейбір түрлері  біздің күнге дейін  жетті. Айталық, ол оң және сол қол 

үшін  жасалған клавиатуралары  бар екі жартыдан  құралған қорап және 

былғарыдан тұрады. Гармонға оң қол үшін жеті, ал сол қол үшін екі клавиша 

орнатылады. Мұндай гармондар Германия мен Австрияда, бүкіл батыс 

Еуропада, сондай-ақ 30-жылдары Ресейде де кең  тараған. Ресейдің ірі 

қалаларына саудагерлер, теңізшілер және әртістердің әкелуімен  көріне 

бастаған шетелдік  қарапайым гармондарды   орыс шеберлері  алғашында сол 

қалпында жасап, кейіннен жетілдіруді қолға алды. 

Бір қатарлы гармондарды бұдан әрі жетілдіру жұмысы  оның сапасын  

айтарлықтай жақсарта алмады. Сөйтіп, орыс шеберлері  екі қатарлы 

гармондар жасап шығарды. Олар бүгінге дейін пайдаланылып жүр. Осындай 

гармондар  Ресейдің көптеген  қалалары мен губернияларында  жасала 

бастады. Олар тулалық, саратовтық, касимовтық, елецкілік, вяттық (татар) 

деп, жасалған жеріне қарай аталады. Татар гармондары  сол кездің өзінде – ақ 

қазақ жерінде де  тарай бастады. Бұлар диатоникалық құрылымды гармондар 

еді.  

Гармонды одан әрі жетілдіруде  Н.Белобородов көп еңбек сіңірді. Ол 

1870 жылы шебер  Л.Чулков  әзірлеген  хроматикалық  қос қатарлы гармон 

құрастырды. Бұдан кейін шеберлер қолынан үш қатарлы, төрт қатарлы 

гармондар дүниеге келді. Іс жүзінде, бұлар  құрылымы әр түрлі  алғашқы 

баяндар еді.  

Гармоншы – орындаушы Я.Орланский – Титаренконың сұрауы бойынша 

Петерборлық шебер  П.Стерлигов ежелгі атақты  орыс жыршысы Боянның 

құрметіне баян деп аталған аспап жасап шығарды. Бұл баянның сол 

клавиатурасында  «бас» және дайын сүйемелдегіштері болды. Кейінірек  сол 

жақ таңдамалы  клавиатурасы бар  баяндар шығарыла бастады. 1929 жылы 

П.Стерлигов  сол жақтағы орналасқан  «термелі» жүйені сүйемелдеуге дайын 

аккордтарға  ауыстыратын құрама клавиатураны  жасады. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысының өзінде – ақ  гармон тек орыс халқы 

емес, көп ұлтты Ресейдің  барлық аймақтарындағы  халықтардың арасына да   

кеңінен  тарады. 

Ұлттық гармондар көп мөлшерде шыға бастады. Мысалы, «шығыстық» 

немесе «азиялық», «татар» гармондары. Бұл гармондар қазақтардың да 

тұрмысына еніп, «сырнай» деген атпен халық арасына кеңінен тарады, 

гармон  ойнайтындар «сырнайшы» деп аталады. Сырнай деп аталуына  қазақ 

халқының  ежелгі үрлемелі саз аспабының  гармон дауысына ұқсас 

болғандығы себеп.  

Қазақтардың сазгерлік тұрмысына үңілсек, үлт үшін сырнай 

әншілік-аспаптық орындаушылық құралына айналғанын көреміз. 

Оған тиісті ырғақтық еркіндік, жұмсақтық және өзіндік дыбыс бояуын бере 

отырып, дәстүрлі әншілік өнерді танимыз. Сырнайдың қазақ халқының 

сазгерлік салт дәстүріне сіңіп кету себебі оның эстетикалық, атап айтқанда, 

аспаптық құрылыс, үнқатар, тембрі (дыбыс бояуы) мен ырғақтық-дыбыс 
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жүйелілігі. Өйткені сырнайда миксолидийлік құрылымды диатоникалық 

үйлесім бұрыннан бар. 

Профессор Б.Сарыбаев көне түркі жазба ескерткіштерін зерттеу 

үстінде ежелгі үрлемелі саз аспаптарының бірнеше атауларын анықтады, 

солардың арасынан "сурнай", "сырнайды" кездестіреміз. Айталық, мұндай 

атау әл-Фараби еңбектерінде де кездеседі. Осыған қарағанда "сырнай" 

үрлемелі аспаптардың да, клавишті үрлемелі аспаптардың да қатарына 

жатады. Бұған қазақ аспаптарының мына атаулары да дәлел. Мысалы: 

қамыс сырнай, мүйіз сырнай, қос сырнай, саз сырнай. 

Кейіннен "сырнай" немесе "желсырнай" сөзінің астарында "гармон" мен 

"ерін гармоны" деген ұғым туды. Қазақстанның солтүстік облыстарында 

гармон деп, республиканың оңтүстік облыстарында тілқобыз немесе 

қылқобыз деп атала бастады. "Қобыз" - ежелден саз аспабын білдіретін 

ұғым, ал тіл сөзі бір қатарлы гармонның көлденең орналасқан 

тілшелерінен алынған. Бұл гармон былғарысының орнына қатты қағаз 

қолданылғанын аңғартады. Еріндік гармон - ауыз сырнай. Осыдан барып 

аспаптың сипатын және халықтың эмоциялық-эстетикалық талғамынан 

туындаған атау оның генетикалық мәнін ашады. 

Гармонның диатоникалық үн қатары, оның үрлемелі аспаптармен 

үндестігі, сондай-ақ оның орындаушылық мүмкіндігі мен қазақ әндерінің 

сипатына өте жақын дыбыстық сапасы аспаптың қазақ халқы тұрмысындағы 

өміршеңдігін танытады. Халқымыз дарынды әншілерге сүйсініп, олардың 

даусын гармон үніне теңеген: 

"Көмейің жез сырнайдай, 

Шырқатқанда әсем ән, 

Ұйып әлем тыңдайды-ай"... 

Сырнайдың тұрмыстық ортасы мен сипаты әуездік сүйемелдеудің 

ұлттық түрін пайдалануға жол ашты: кварто-квинталық үндесу, унисондық 

қайталау, штрихті амалдар - мұның барлығы - домбыра орындау 

дәстүрінің, күй шығармашылық дәстүрі әсерінің көрінісі. Аспаптың тұрмысқа 

кең тарап, атқарған қызметінің бір түрі - ақындар, әншілер, халықтың саз өнерін 

дамытушылары мен жарыстары (айтыс) болып табылады. 

Оңтүстік Қазақстан аумағында (негізінен Шымкент, Қызылорда 

облыстары) өмір сүрген ақын, жыршылардың, әнші-сырнайшылардың 

орындаушылық дәстүрі әлі де сақталған. Олардың арасынан көрнекті 

халық сазгерлері Шашубай Қошқарбаев, Майра Шамсутдинова, Нартай 

Бекежанов және басқалар ерекше бағаланады. Қызылорда облысында туған 

Нартай Бекежанов бүкіл Оңтүстік Қазақстан аймағында халықтың сазгерлік 

шығармашылығының дамуына үлкен ықпал жасады. Қазір де көптеген қарт 

ақын-сырнайшылар Нартайды өздерінің ұстазы тұтады.  

Егер ақын-сырнайшылардың шығармашылығын осы кезеңнің тарихи 

даму тұрғысынан алып қарасақ, онда өткен ғасыр дәстүрін жалғастырушы 

өнерпаздардың үш үрпағын байқауға болады. Бірінші ұрпаққа осы ғасырдың 

20-шы жылдары басында өз өнерін көрсете бастаған Нартай Бекежанов жатады. 
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Соғысқа дейінгі уақытта өнерін танытқан көптеген ақын-сырнайшы екінші 

ұрпақ шоғырын құрайды. Ерекше көзге түскендері: Белгібай Бектұрғанов, 

Келімбай Серғазиев, Құтбай Дүрбаев, Көпбай Әлімбетов, Садық Кәрімбаев. 

Біздің замандағы ақындар: Құлжабай Төлеуов, Тұрарбек Байсариев, 

Қысыралбек Амантаев та осы ұрпаққа жатады. Шығармашылығын соғыстан 

кейінгі уақыттан бастаған қазіргі ақындар үшінші ұрпақ болып есептеледі. 

Олардың Көпбай Омаровты, Тұрғанбай Егізбаевты, Оразқожа 

Бекахметовты, Аспандияр Келімбетовті, Кұлбараш Мұқаханованы, 

Мұхаметжан Рүстемовті және басқаларды атауға болады. 

Қазіргі қазақтың сазгерлік мәдениетінде (гармоника) сырнай ауызша 

үйрену дәстүрінде де қызмет етуде. Бұл аспап ертеректегі халық әншілерінің, 

жыршылары мен ақындарының шығармашылығында қолданылады. Сонымен 

бірге, тұрмыста, гармонның әр түрі баяндар, аккордеондар да жиі 

пайдаланылады. Әсіресе көркемөнерпаздық және әуесқой сазгерлік үйірме 

кештерінде кең қолданылады. Сырнай аспабы тұрмыста фольклорлық-

этнографиялық ансамбльдер мен оркестрлерде, жеке орындаушылық, 

сүйемелдеуші қызметін атқарады. 

Сырнайда (баянда) ойнауға барлық мектептерде, өнер және эстетикалық 

ыңғайдағы мектептерде, музыкалық колледждер, Құрманғазы атындағы Қазақ 

Ұлттық консерваториясында, сондай-ақ университеттер мен педагогикалық 

институттардың музыка факулыеттерінде, педагогика және мәдени-ағарту 

колледждерінің музыка бөлімшелерінде оқытып үйретеді. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында сырнайда орындау мен 

оқытушылық кәсіби деңгейге көтерілді. Бұрынғы КСРО деңгейінде 

А.Онегин, А.Басурманов сияқты көрнекті сырнайшылардың тұрақты оқу 

құралдары жарық көрді. Олар жылдар бойы қолданыста болып, 

баяншыларды даярлау ісіне зор үлес қосты.  

Республика көлемінде болса Д.Тұяқбаев, З.Смакова, О. Абдуллаев, С. 

Сейітханов, С. Кожахметов, П. Сапожников, Б. Еркенов, В. Брусенцов, В. 

Романюк, В. Демченко сияқты және басқа да жаңа буындар өсіп жетілді. 

Бұлардың бәрі де арнайы кәсіптік білім алған мамандар. Әлемге танылған 

қазақстандық сырнайшылардың қатарына Н. Собачевский, П. Гертер, А. 

Гайсин, Д. Султанов, А. Ефременко, М. Габдиев және т.б. орындаушыларды 

жатқызуға болады. Бұл тақырыпта кандидаттық диссертация қорғағандар да жоқ 

емес. Бұл саладағы жоғары жетістік қазақстандық сырнайшы А. Гайсиннің 

Гамбургте (ГФР) өткен баяншы-аккордеоншылардың халықаралық XXXV 

байқауына қатысуы да болып табылады. Ол өзінің баянға өндеген халық 

композиторы, күйші Құрманғазының "Адай" күйін байқау бағдарламасында 

орындап, күміс медаль мен әлем байқауының жүлдесін жеңіп алды. 

Баян аспабының өте үлкен мүмкіншіліктері бар. Ол аспаппен барлық 

аспаптарға арналған шығармаларды ойнауға болады: органға арналған, 

фортепианолық классика және концерттер. 1934 жылы Құрманғазы атындағы 

халық аспаптар оркестрі құрылған болса, 1957 жылы дирижер Фуат 

Мансуровтың қолдауымен соның құрамына сырнай енгізілді.  
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Бұған қазақ даласының ғасырлар бойғы тұрмыс үйлесімділігі, халықтың 

сырнай деп аталатын ескі рухани аспабының үнін сезінуі, оны енгізуі 

себепкер болып, айтыс ақындарының бұл аспапты белсенді қолдануы, 

біртұтас атақты ақын-гормоншылар мен әнші-гормоншылардың пайда болуы 

әсер етті. Мысалы, орыс мәдениетінде В.В.Хватов ерекше музыкалық 

аспаптардан тұратын оркестр құрып, оның құрамына жалейка, брелка, 

бақташылық мүйіз секілді аспаптар кіргізді. Олардың дыбысы ерекше әсем 

шығатынын көрсетті. Сол үшін де Пятницкий атындағы бұл оркестр әлемге 

танымал болып отыр. Шетел тыңдаушыларын оркестрдің қайталанбайтын 

тембрі назар аударды. 

Қазақстанда осы тектес «Отырар сазы» фольклорлы-этнографиялық 

оркестрі құрылды. Мұның өзі өмір талабынан туған құбылыс еді. 1964 

жылдан бастап қазақ халқының музыкалық аспаптар зерттеу жұмысы жүйелі 

түрде жүргізіліп келеді. 

Бүгінде жоғары оқу орындарының музыкалық білім беру жүйесінде баян 

аспабын терең жүйелі түрде жетілдіріп қана қоймай, музыкалық аспаптар 

арасында баян, сырнай аспаптары жетілдірілуде. Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінде оқыту дәл осы жүйеге негізделген. Баян 

аспабы әмбебап жетекші және сүйемелдеуші, ансамбльдегі жетіспейтін 

дауыстарды ауыстырып тұратын аспап болды. Баян сырнайдың дауысы қазақ 

халқының есінде жеке және ансамбльдік орындаушылық дәстүрді 

жеткізушілердің арқасында сақталып қалады және қалды. Бұл ескі аспап 

дами келе және қайта жасалу арқылы әртүрлі жоспардағы музыкалық 

аспаптардың рөлін атқарады. Одан бөлек, баян сырнай қазіргі уақытта асқан 

шебер, жаңа үлгідегі және қайталанбас техникасынан заманауи құрылымы 

мен аспаптың дыбысталуына байланысты фольклорлық ансамбль құрамына 

кіреді.  

Сонымен қатар республикамызға белгілі «Адырна», «Сазген», жоғары 

оқу орындарының жанынан құрылған «Сарын», «Ұлар» т.б. фольклорлық-

этнографиялық ансамбльдері де халық музыкасын насихаттауға үлес қосып 

келеді. Бұл саладағы жұмысты әрі тереңдете түсу қажет. Осының бәрін біз 

қажет деп есептейміз. Себебі, біздің жас мамандарымыз республиканың ең 

түпкі жерлеріне жұмысқа жіберіледі, сол жақта халық оркестрлерін құрады. 

Сөйтіп эстетикалық тәрбие, халық мәдениетін көтеруге зор ықпал жасайды. 
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«Өрлеу» БАҰО» АҚ Ақтөбе облысы бойынша ПҚ БАИ
 

  

АБАЙ ЕҢБЕКТЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАҚСЫ МЕН 

ЖАМАНДЫ АЖЫРАТУҒА ҮЙРЕТУ 

 

Бақытты адамда рухани дағды мен мінез-құлықтың жақсы сапасы 

жұптасып жататындығы белгілі, өнегесіздік – жан ауруы, ал көргенділік, 

жақсы құлықтылық пен ақыл-ойдың күш-қайраты асыл азаматтың ең басты 

артықшылығы болып саналмақ, ол қарапайым іс-әрекетте қалыптасады. 

Адамның мінез-құлқына әсер ететіндерге, қоршаған ортасы мен оның 

өзі, өзінің адамдығы жатады. Бірақ, адам – белсенділіктен жұрдай субьект 

емес. Ол мүмкіндігінше ең жақсы өмір шартына ұмтылады, оны жақсартады, 

содан өзін, өз адамдығын өзгертеді. Шолақ мағынадағы орта да адамның 

мінез-құлқына әсер етпей қоймайды. Бірақ, мұндағы ең маңыздысы жеке 

тұлғаның өзі, оның көзқарасы, ұстанымы, еркі, өздігінен жұмыс істей алуы. 

Сондықтан, әр адам өзінің іс-әрекеті, қимылы үшін өзі жауапты. 

Жаңартылған білім беру мазмұнына сай жазылған «Әдебиеттік оқу» 

пәніндегі (4-сынып) «Құндылықтар» тарауы «Жақсы деген – немене? Жаман 

деген – немене?» тақырыбында бұл ұғымдардың мағынасын ажыратуды 

мақсат еткен. 

Тарау басында берілген Б.Соқпақбаевтың «Шал мен бала» әңгімесі  

ұрлық жасаған баланың бұрыс іс-әрекетін  баяндайды. Уақыттың құндылық 

екендігін Абайдың «Жасымда «ғылым бар» деп ескермедім» өлеңімен 

түсіндіреді. Әрі қарай ақынның «орынды істер» мен «баянсыз, бағасыз істі» 

бөлектеуі он бесінші қарасөзбен қысқартыла берілген. Түрік халқының бақыт 

туралы ертегісі денсаулықты жас кезде қадірлеу керектігіне арналған [1, 

б.79]. 

«Ауыз әдебиетінің – өшпес мұра» екендігіне бастауыш сынып 

оқушылары М.Әуезовтың «Бала Абай»  әңгімесі арқылы  көз жеткізеді. 

Мұғалімнің оқушылардың осы тақырып бойынша қызығушылық танытуы 

мүмкін кез келген сұрағына қаншалықты даяр екендігін мына төмендегі 

ақпаратпен таныстығы арқылы бағалауға болады [1, б.92-93]. 

Ұлы Абай «Қарашада өмір тұр» атты өлеңінде айтады: 

Момыннан жаман қорқақ жоқ, 

«Қу», «пысық» деген ат қайда? 

Арсыз болмай атақ жоқ, 

Алдамшы болмай бақ қайда? 

Уыты күшті, үлгісі биік ойлар! Еліңнің елеулі ер-азаматы болуды 

армандасаң, дақпырт-даңқ үшін ар-намысыңды сатпа, «бағымды 

жандырамын» деп «бауыр тұтар әлеуметіңді алдама» деген парасатты пікір 

білдіреді. Сондықтан, кез келген білім беру ошақтарында Абайдың ұстаздық 
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ілімі, адам тәрбиесі проблемасына қатысты философияның тұжырымы 

жайында кеңестер өткізсек артығы жоқ. 

Ежелгі салт: «Үлкеннің сөзі – уәжіп». Ал осыны жастарымыз ұмытса 

ше? Абай амалсыз күйінеді: «Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр» [2]. 

«Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» атты осы өлеңінде 

жастардың арсыздығын ашынып, тағы да бір сөз сойылына жығып өтеді: 

Ала жылан, аш бақа күпілдіктер 

Кісі екен деп үлкеннен ұялмай жүр, 

дейді «Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ» атты өлеңінде. Өйткені: 

Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 

Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ. 

Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып, 

Сәлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ  [3]. 

Қыдырма, сыдырмалар көргенінен көз ақы алғыш келеді, міне содан да 

«сұрамшақтар нәпсісін тия алмай жүр». Тілемсектерді «Көңілім қайтты 

достан да, дұшпаннан да» деген өлеңде осылай түйіндейді. «Жұрт 

азғындады» деп айтуға ақкөздердің өресі қайдан жетсін? Әлгі өлеңде: «Ел 

азды деп надандар мұңаймай жүр» деуі содан болса керек! 

 «Күшік асырап, ит еттім» деген өлеңінен алар ғибрат та аз емес. Абай 

бала-шағаңды, ақылмен баулы, еркін өсір, азырақ кейігенің болмаса ауыздық 

тағылған аттай сезінсе, бала қор болып өсетінін ескертеді. 

«Ғабидоллаға» атты өлеңді мысал деп тануға әбден лайық.  

«Боламынмен» жүргенде болат қайтып, 

Жалын сөніп, жас жүзін басады әжім. 

Хадис шарифте: «Мұсылман болып, жеткілікті табысы болған және 

осыған қанағат еткен кісі қандай бақытты» делінген. Қанағатсыздық – 

Аллаһтың берген нығметтерін азсыну және шүкіршілік етпеу. Қанағаттың 

екінші шарты – қолдағы нығметтерді үнемдеп жұмсау.  

Қиындыққа қайыспасын қабырға,  

Дем беріңдер! Қанағат пен сабырға! 

Екеуіне байланысты бағың да! 

Сабыр – имандылықтың жартысы, қазақ: «Адамды қанағат аздырмайды» 

деген [4].  

Атаны бала аңдиды, ағаны – іні. Итқорлық немене екен сүйткен күні. 

Осындай өксік күнді, Абай ақын өлеңдерінде өрнектеген ит қорлық 

күнді өзіміз де бастан кешірдік. «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» 

деп Абай бекер қамықпаса керек. Біздің халық қалай шыдап келді екен?!  
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Абдықалықов Қ. 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Муханов В.Т. 

Өзбекстан, Ташкент обл.,  

Дустабад қ., №11 ЖББОМ 

 

ЫБЫРАЙДЫҢ ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИ МҰРАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ 

ТӘРБИЕЛІК  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

 

Ы. Алтынсарин халық ауыз әдебиетінің бай мұрасын зерттеп, оларды ел 

ішінен ұзақ уақыт бойы талмай жинастырғаны белгілі [1]. Бастауыш сынып 

оқушысына тән жетекші сапалық қасиеттердің қалыптасуына әсер ететін 

осындай мақал-мәтелдерді сұрыптау арқылы ол өзінің тәлім-тәрбиелік 

әлеуеті мол еңбектерін сол мазмұндарға үйлестіре жазғанын байқаймыз, яғни  

адамшылықты бастауыш  сынып оқушыларының бойына дарыту  мақсатын 

ұстанған [2]. 

1. Білімге құмарлық, өнерге ұмтылыс: Патшаның баласын басып өтпе, 

өзі болған жігітке тасып етпе. Ханда қырық кісінің ақылы бар. Өнерді үйрен 

де жирен. Соқырдан қарауыл қойсаң – еліңді жауға алдырар, наданнан би 

қойсаң – жұртыңды дауға қалдырар. Өз жұртын танымаған кісі еліне би 

болмас. Хан қасында қарашың болса, қара жерден кеме жүргізеді. Ілгері 

басқанның иті оттар, кері басқанның келіні ұрлық қылар. Ащы мен тұщыны 

татқан білер, алыс пен жақынды жортқан білер. Көп жасаған білмес, көп 

қыдырған білер. Сөйлей-сөйлей шешен болар, көре-көре көсем болар. Есеп 

білмеген – есек. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер.  

- Білімділік – надандық (Кел, балалар, оқылық; Өнер-білім бар жұрттар; 

Сатемір хан; Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары; Балқожа бидің 

баласына жазган хаты; Лұқпан әкім; Тәкаппаршылық; Жиренше шешен; 

Надандық; Салақтық; Ақымақ дос; Айуанның естісі көп, бірақ адамдай толық 

ақылы жоқ; Үнді; Алтын шеттеуік) [3]. 

2. Еңбекке саналы көзқарас: Бейнетсіз рахат жоқ. Ерте тұрғанның ырысы 

артық. Қатты жерге қақ тұрар, қайратты ерге мал тұрар. Шегірткеден 

қорыққан егін екпес, бейнеттен қорыққан мал жимас. Шапқан озар, жатқан 

қалар. Жә еріншек өлер, жә көңілшек өлер. Екпей егін бітпес. Жас ағашқа 

сүйеніп, қу ағаш күнелтер. Өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар. Өзен 

жағалағанның өзегі талмас. Өлім тілегенге бейнет берер. 

-  Еңбекқорлық – еріншектік (Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш; Дүние 

қалай етсең табылады; Білгеннің пайдасы; Қыпшақ Сейітқұл; Әке мен бала; 

Мұңсыз адам) [4]. 

3. Көркем мінез бен түсінісе білу өнері: Жақсылыққа жақсылық әр 

кісінің ісі еді, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі еді. Көрмес – түйені де 

көрмес. Абыройлы жігітке ажалды қоян жолығады. Ай ортақ, күн ортақ, 

жақсы ортақ. Тентектің ақылы түстен кейін енер. Адам мен адам арасы жер 
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мен көк арасы. Бұл дүние бір кең сарай, ойлап тұрсаң бір көне жай, пенденің 

әуелі қуаныш, ақыры бір ойбай. 

- Талаптылық – жігерсіздік (Талаптың пайдасы; Жәнібек батыр; 

Абылай хан; Асыл шөп; Полкан деген ит; Тышқан өсиеті). 

- Адалдық – әділетсіздік (Аурудан аяған күштірек; Жаман дос; Әдеп; 

Ғалым кісі; Әділдік; Данышпан қазы; Петр патшаның тергелгені). 

- Рақымшылық – қатігездік (Қара батыр; Жамандыққа жақсылық;  

Бақша ағаштары; Байұлы; Жомарт; Сақып) [5]. 

4.  Адами қарым-қатынастар: Талапты ерге нұр жауар. Сабыр еткен – 

мұратқа жеткен. Сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа. 

Дәметпеген астан құр қалады. Бір аштың бір тоқтығы бар. Үмітсіз сайтан. 

Ойнақтаған бала от басады. Өтпес пышақ – қол кесер. Тыймаған ауызда пәле 

бар. Басқа пәле тілден. Жаманға жалынғанша, жат та жаныңды қарман. 

Қайырлы жігітті ер десең болар, жолдасы үшін жанын қиған. Жақсылықты 

басыңа қыл, басыңнан асса досыңа қыл. Арық малды асырасаң, аузы - 

мұрныңды май етер, жаман кісіні асырасаң, аузы мұрныңды қан етер. 

Жақсымен жолдас болсаң – жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң – 

қаларсың ұятқа. Саяқ жүрсең, таяқ жерсің. Атаның көңілі балада, баланың 

көңілі далада. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Өзі жығылған өкінбес. Сараң 

байды қоңыз десе болар, ішпей-жемей дүние жиған. Байлық мұрат емес, 

жоқтық ұят емес. Жаңа байығаннан қайыр сұрама, жаңа биден билік сұрама. 

Сараңның көзі тоймас. Панасыз болса сайдан без, пайдасыз болса байдан без. 

Зормын десең зорларға жолығарсың. Ханды Құдай ұрайын десе, 

қарашасымен қас болар, байды Құдай ұрайын десе, дәулетіне мас болар. 

Ұрлықтың түбі – қорлық. Қатынды бастан, баланы жастан. 

- Қарапайымдылық – мақтаншақтық (Қарға мен түлкі; Қарға мен құрт). 

- Имандылық  – арсыздық (Сауысқан мен қарға; Өтіріктің залалы; 

Ізбасты; Мұжық пен жасауыл; Түлкі мен ешкі; Үш ұры; Жан- жануарлардың 

дауласқаны) [6]. 

Ыбырайдың тәлім-тәрбиелік сипаттағы шығармалары «Әдебиеттік оқу» 

пәнінің негізгі мазмұнының өзегін құрауы оның бүгінгі күнге сай талаппен 

астарласып жатқандығынан болар. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ  ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ 

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН БЕЛСЕНДІ ҮЛГІЛЕРІ 

 

Қазақстанда денсаулық сақтауды дамытудың қазіргі кезеңінде 

республиканың бірқатар алдыңғы қатарлы ЖОО-дары Болон процесіне 

аусуы, жоғары медициналық мектептің мамандарын дайындауға бір қатар  

талаптар қойылады. Бұл Қазақстандағы медициналық білімді жетілдіру және 

оны халықаралық оқыту стандарттарына сәйкес келтіру қажеттілігін 

негіздейді [1]. Қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігі кәсіби білім 

беруді реформалаудың жалпы үрдістерімен және ЖОО-да мамандарды 

даярлау сапасына қойылатын жаңа талаптармен байланысты. Бұл талаптар 

кәсіби оқыту үдерісімен ғана емес, кәсіби тәрбиемен де байланысты 

Медициналық ЖОО-дағы білім беру процесі оқытудың соңғы 

мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған. Бұл мақсаттар маманның біліктілік 

сипаттамасында тұжырымдалған, маман меңгеруі тиіс білімі мен іскерлігінде 

көрсетілген  және осы маманға қоғамның талаптары болып табылады. Білім 

беру дегеніміз адамды оқытуды, тәрбиелеуді және дамытуды қамтиды. 

Студентке қатысты білім беру — бұл бір мезгілде оқыту, тәрбиелеу және оны 

дамыту процесі және  нәтижесі. Оқыту-бұл адамның іс-әрекет нормалары 

мен тәсілдерін, әлеуметтік маңызы бар тәжірибені беру процесі, ол оқытушы 

ұйымдастырған білім алушының дербес іс-әрекеті арқылы жүзеге 

асырылады. Медициналық ЖОО-да оқыту әдісі-болашақ дәрігер тұлғасының 

қалыптасуын және олардың кәсіби қызмет негіздерін меңгеруін алдын ала 

анықтайтын мақсаттар мен құндылықтарды жүзеге асыруға бағытталған 

педагог пен студенттің бірлескен іс-әрекетінің тәсілі. 

Бірқатар ғылыми педагогикалық қызметкерлердің пікірінше, жоғары 

мектепте оқу процесін жетілдіру және жандандыру үшін ЖОО-ның оқу 

ерекшеліктерін есепке алу үлкен маңызға ие, ол студенттердің мектепте 

қалыптасқан оқу жұмысының стереотиптерін қайта құруды және оқу-

танымдық іс-әрекетінің жаңа дағдылары мен біліктерін меңгеруді талап 

етеді. Кәсіптік білім беруді қайта құру стратегиясының маңызды 

компоненттерінің бірі оқу процесіне белсенді оқыту түрлерін кеңінен енгізу 

болды, олар студенттермен аудиториялық және аудиториядан тыс 

сабақтардың барлық түрлерін қамтиды [2]. 

Белсенді оқыту-бұл, ең алдымен, студенттерді оқу материалын меңгеру 

процесінде белсенді ойлау және практикалық қызметке итермелейтін 

оқытудың жаңа формалары, әдістері мен құралдары. Мұндай әдістер жүйесін 

қолдану ең алдымен оқытушының дайын білімді баяндауына емес, оларды 

есте сақтау мен қайта шығаруға, студенттердің белсенді ойлау және 

практикалық іс-әрекет процесінде білім мен іскерлікті өз бетінше меңгеруіне 

бағытталған. Белсенді оқыту әдістерін студенттердің танымдық белсенділігін 
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дамыту құралы ретінде ойлауды қалыптастыруды басқару мақсатында 

пайдалану үшін ең қызықты әдістердің үш тобына бөлуге болады. Бұл 

бағдарламалық оқыту, проблемалық оқыту, интерактивті (коммуникативтік) 

оқыту әдістері. Оқытудың интерактивті әдістері екі есе әсер береді: оқыту 

және тәрбие [3]. 

Нарықтық қатынастардың қазіргі жағдайында студенттерді жоғары оқу 

орнында даярлау сапасын арттыруға әртүрлі көзқарастар бар. Сонымен қатар, 

оқу-жаттығудың мотивациясын жақсы жаққа өзгертетін дидактикалық 

жағдайлар жасау қажеттілігі пайда болды. Оқу-жаттығудың психологиялық 

теориясының негізі-бұл білім алушының өзінің белсенді танымдық іс-әрекеті. 

Педагогикадағы оқытудың белсенді әдістерінің бірі ‒ интерактивті әдіс, 

ол өзара әрекеттесу қабілетін білдіреді немесе әңгімелесу, бірдеңемен 

(мысалы, компьютермен) немесе біреумен (адаммен) диалог режимінде 

болады. Интерактивті оқыту– бұл ең алдымен оқытушы мен студенттің өзара 

әрекеттесуі жүзеге асырылатын диалогтық оқыту. Оның мәні- оқу үдерісі оқу 

тобының барлық студенттері таным процесіне тартылып қана қоймай, 

олардың не біледі және ойлайтынын түсіну және рефлектеу мүмкіндігі бар. 

Интерактивті оқыту әдістеріне: эвристикалық әңгіме, пікірталас әдісі, ми 

шабуылы, дөңгелек үстел әдісі, іскерлік ойын әдісі және т.б. жатқызуға 

болады. Әрине, олардың әрқайсысының құндылығы ғана емес, өз 

ерекшеліктері де бар. Мысалы, эвристикалық әңгіме - "эвристиканы" оқыту 

әдісінің (табамын, ашамын, іздестіремін) қысқарған әдіс. Өзінің 

психологиялық табиғаты бойынша эвристикалық әңгіме ұжымдық ойлау 

немесе әңгімелесу негізінде қабылданады (мәселеге жауап іздеу ретінде), 

онда педагогикада бұл әдіс проблемалық оқыту әдісі деп есептеледі.  

Пікірталас оқыту әдісі ретінде оқу бағдарламасының теориялық 

мәселелерін арнайы бағдарламаланған еркін талқылау болып табылады, олар 

әдетте сұрақ қоюдан басталады. Сонымен қатар, ол топтық сабақ түрінде, 

семинарларда, семинарларда, тәжірибелік және зертханалық сабақтарда 

қолданылады. Кейде дәріскер материалды баяндау барысында аудиторияға 

қысқа және тез жауап беруді талап ететін жеке сұрақтармен жүгінгенде дәріс-

пікірталастар да қолданылады. Бірақ аудиториядан бірнеше түрлі 

жауаптарды тудырған сұрақ ұжымдық ойлаудың психологиялық 

атмосферасын және қалыптасқан жағдайды ескере отырып, пікірталас 

сұрағына жауап беретін лектордың ой-пікірлерін мұқият тыңдауға дайын 

екенін білдіреді [4].  

"Ми шабуылы" әдісі оқыту әдісі ретінде ЖОО-да оқыту практикасында 

кеңінен қолданылмайды. Дегенмен, оның атауы басқару жүйесінде және 

ғылыми зерттеулер саласында пайда болды. Мамандардың кез келген күрделі 

мәселеге жауап іздеудегі әдістің мәні, басына келетін идеялардың, 

болжамдардың, ұсыныстардың қарқынды пікірлері арқылы. Сонымен қатар, 

ми шабуылының" алтын ережесі " – әңгімеге қатысушылар айтқан ештеңе 

күмән келтірмеуге, сынауға емес, кез келген идеялардың толық еркіндігін 

қамтамасыз етуге тиіс.  
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"Дөңгелек үстел" әдісіне келер болсақ, ол саясат пен ғылым 

саласындағы педагогтармен алынған. Әдетте, олар түрлі ғылыми бағыттар 

өкілдерінің кейбір мәселелерін талқылау үшін ұйымдастырылады. Оқытуда 

"дөңгелек үстел" әдісі негізінен теориялық мәселелерді әртүрлі ғылыми 

аспектілерде қарастыру арқылы, әртүрлі бейіндегі мамандардың және қызмет 

бағыттарының қатысуымен меңгерудің тиімділігін арттыру үшін 

қолданылады.  

Зерттеу жұмысында қолданылатын "іскерлік ойын" әдісі және т. б. 

ерекше назар аударуға тұрарлық. Іскерлік ойын әдісі оқыту әдісі ретінде 

студенттерді нақты нысандарда емес, модельдерде оқытып, болашақ 

мамандарды тиісті кәсіби функцияларды орындауға үйрету үшін оқыту 

міндеті болатын іс-әрекеттің оқу моделдеуі болып табылады [5].  

Диалогтық оқыту барысында студенттер сыни ой ғана емес, сондай-ақ 

жағдайды талдау және тиісті ақпарат негізінде күрделі мәселелерді шешеді, 

баламалы пікірлерді өлшейді, ойластырылған шешімдерді қабылдайды. 

Интерактивті әдістерді қолдану кезінде, әсіресе адамдар шындықты 

ұжымдық іздеген кезде, байқалатын бәсекелестік, зияткерлік белсенділікке 

күштірек әсер етеді. 

Ғылыми-техникалық прогрестің дамуымен игеру үшін міндетті ақпарат 

көлемі ұлғаюда. Ақпарат тез ескірген және үнемі жаңартуды қажет етеді. 

Өзінің кәсіби жарамдылығына және барлық оқу курстарын, дайындық 

түрлерін меңгеру қажеттігіне сенім қалыптастыру; дәрігердің жеке басына 

қойылатын медициналық мамандық қоятын талаптар арнасында өздігінен 

білім алуға және өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылуды дамыту нәтижесінде жоғары 

білікті маман алуға мүмкіндік береді. Ең бастысы есте сақтау және 

материалды сақтауға бағытталған оқыту тек қана заманауи талаптарды 

қанағаттандыра алады. Демек, студент жаңа ақпараттың тұрақты ағынын өз 

бетінше меңгеруге, білім алуды аяқтағаннан кейін де сақталып, адамның 

тездетілген ғылыми-техникалық прогрестен қалыс қалмауы мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін қабілеттерді дамытуға мүмкіндік беретін ойлаудың 

осындай қасиеттерін қалыптастыру мәселесі болып табылады.  

Студенттерді оқуға, яғни қажетті ақпаратты өз бетінше тауып, меңгеруге 

үйрететін оқытудың жаңа әдістері мен тәсілдері қажет. Оқытушының ролін 

студенттің атқарған жұмысының қорытындысын шығару және жіберу, 

тапсырмаларды орындау барысындағы қателерді көрсету. Қазіргі жағдайда 

адамды әлеуметтік ұйымшылдықпен оқыту мен тәрбиелемей өмірге баулу 

қиын. Тұлғаның белсенділігі өте маңызды. Адамның өзінің жеке тұлғалық 

жетілуіне деген белсенділігі мен өз талпынысы сайып келгенде оның дамуын 

анықтайды. 
Медициналық психология және комуникативті дағдылар кафедрасында психологияны 

пәнің оқыту процесінде жоғарыда сипатталған белсенді оқыту әдістерін қолдану оқу-

ұйымдастыру міндеттерін шешуге мүмкіндік береді: студенттердін барлық немесе көп 

бөлігінің оқу жұмысына олардың дайындық деңгейіне қарамастан белсенді қатысуын 

қамтамасыз ету, оқыту процесінде оқытушының басқару әрекетін күшейту, оқу 



 

85 

 

материалын меңгеру белгілі бір дәрежеде оңтайландыру. Қазіргі уақытта 

сипатталған әдістер кафедраның оқу үдерісінің ажырамас бөлігіне айналды. 
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ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі таңда жаһандану елімізде орын алып отырған үдеріс болып 

табылады. Жаһандану кезінде елімізде ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалу 

мәселесі туындар отыр. Жалпы, ұлттық бірегейлікті сақтап қалуда кері әсер 

ететін факторлар қатарына: әлеуметтік-экономикалық тұрақсыздық, жеке ұлт 

ішіндегі татулық, ұлттар мен ұлыстардың ұлттық санасының өсуі және т.б. 

үрдістерді жатқызуға болады. 

Осының барлығын ескере отырып Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында атап көрсетілген біздің 

санамызды өзгертуге тиісті алты басты бағыттың ішіне ұлттық бірегейлікті 

сақтауды атап айтқан болатын [1]. Сонымен қатар «ұлттық код, ұлттық 

мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды»,- деп, нақтылап өтті. 

Ұлтжанды ұрпақ еліміздің болашағы, осы ұлттық бірегейлікті 

қалыптастыруда мектеппен ұстаздаң ролі ерекше. Әрине, отбасындағы 

тәрбиенің ролін жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен, сол балаға отбасында 

тәрбие беретін ата-ана еліміздің білім беру жүйесінің жемісі екенін білгеніміз 

дұрыс.  

Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 

шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, өткізе 

отырып, тұлғаның жүрегіне сара жол табуы, өмір бойы оқып жемісін көре 

білуінде.  оқушы жастардың  тәрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту.  

«Ұлт бірлігі» доктринaсы, «Қaзaқстaн – 2050» Стрaтегиясын жүзеге 

aсырудaғы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

бастамасымен «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында 

еуразиялық экономикалық одақ елдерінің стандарттары негізінде адам 

капиталының сапасын көтеруге бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам 

жоспарланған. Оның 3-уі жалпы орта білім беру жүйесіне қатысты. 76-қадам. 

12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен енгізу, функциялық сауаттылықты 

дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту [2].  

Бастауыш сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты 

мектептерді ынталандыру жүйесін құру. 79-қадам. «Нұрлы Болашақ» ұлттық 

жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім берудің қолданыстағы 

оқу бағдарламаларына «Мәңгілік ел» құндылықтарын енгізу [3]. 

Әлемдегі жаһандану процесі, ақпараттық технологиялардың дамуы 

арқасында мәдениетаралық диалогтың дамуы этносаралық қарым-

қатынастарға да өз әсерін тигізеді. Бұл жас ұрпақтың ұлттық бірегейлігін 

қалыптастыруда көптеген мәселелер тудырары сөзсіз. Осы жағдайда 
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оқушылардың  ұлттық бірегейлігін қалыптастыруға мұғалім тұлғасы және 

оның тәрбиелілік ықпалы өте жоғары.   

Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу қазіргі білім беру 

ұйымдарының білім беру процесін ұйымдастыру жұмыстарына айтарлықтай 

өзгерістер жасауға ықпал етеді. Оқушыларға тәрбие беру мен оқыту 

мазмұнының сапасын арттыру мақсатында үлгілік оқу жоспары,  оқушы 

жастардың  тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы әзірленген,  

жалпыға міндетті білім берудің мемлекеттік стандарты жаңартылды және 

бекітілді.  

Бастауыш білім беру мазмұнында бірнеше базалық құндылықтар 

айқындалған: 

1) қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік; 

2) құрмет; 

3) ынтымақтастық; 

4) еңбек пен шығармашылық; 

5) ашықтық; 

6) өмір бойы білім алу базалық құндылықтар болып айқындалған [4]. 

Бұл құндылықтарды оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді, ортақ 

тақырыптардың барлығын оқыту барысында оқушылардың бойына сіңіру 

қажет. Осылардың барлығы оқушыларда  ұлттық бірегейлік негіздерін 

қалыптастыру бағытында жұмыс істеуі тиіс. 

Бұл мұғалімнен оның кәсіби деңгейін көтеруін, қазіргі заман талабына 

сай педагогикалық мәлениетінің қалыптасуы мен жетілуін, педагогтың кәсіби 

құзыреттілігінің жаңаруын талап етеді. Педагогтердің педагогикалық 

шеберлігі мен кәсіби біліктілігін жоғарылатуын, педагогтың 

шығармашылығын арттыруға, оқушыларға білім мен тәрбие беру мазмұнын, 

ұйымдастыру формалары мен әдістерін жетілдіруге міндеттейді. 

Оқушылардың ұлттық бірегейлік негіздерін қалыптастыру жүйесіне 

этномәдени компоненттің енгізілуінің негізгі шарты – оқушылар ұйымдағы 

балалардың эмоционалдық дамуын және аман-саулығын қадағалау. 

Эмоциялар тәртіпке тікелей әсер етіп, қоғамдық ара қатынас пен 

тартымдылықты қалыптастырады. Олар бағалау рөлін атқарып, баланы 

әрекеттерге итермелейді, тәжірибені белсендетіп, жинақталуына ықпал етеді. 

Эмоциялар – қуаныш пен күйзелістің көзі, инабаттылыққа апаратын 

бірінші және негізгі қадам. Эмоционалдық дамудың жоғары деңгейі Отанға 

деген сүйіспеншілік, интернационалдылық, азаматтылық, отаншылдық 

болып табылады. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалардың этномәдени бағытта 

тәрбиеленуі мен оқытуындағы басты мақсат – балалар арасында тілектестікке 

тәрбиелеу, бір-бірімен ойнауға ынталарын арттыру, ренжіспеуге үйрету, 

туындаған мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тәрбиелеу. Педагог  

балалардың іс-әрекеттері мағыналы болуын, балаларды біріктіретін, 

өмірлерін эмоционалды оңтайлы ететін әзілдер, көңілді ойындар көп болуын 

қадағалап отыру керек. 
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Мұғалім балалардың ұлтына қарамауы керек. Егер тәрбиеленушілер 

арасында өзге ұлт өкілдерінің шағын тобы болып, оларға басқа балалар 

ерекше назар аударса, бұл расалық ерекшелену кішкентай тұлғалар 

арасындағы достастық қатынастардың орнауына кедергі болмауын 

қамтамасыз етуі қажет. 

Мұғалім балалардың айналасын олардың ұлттық мәдениетінің 

заттарымен қоршауы керек.  Бастауыш сынып жастағы балаларға мазмұны 

бойынша жақын, түсінікті қазақ халқының өлеңдерін жаттатқызып, түрлі 

ұлттардың ертегілерін айтуы керек. Мерекелер мен күнделікті оқу-тәрбие 

процесінде халық ойындарын, ойыншықтарын көрсетіп, олармен ойнауды 

үйретіп отыру керек деген пікірдеміз. 

Отaндық ғaлымдaр Э.Б.Aсылтaевa, Б.Абдыгалиев,  Ә.Ғaли, Т.A. 

Козырев, Р.Қ. Қaдыржaнов, С.Ш. Мұсaтaев өздерінің еңбектерінде ұлттық 

бірегейлік пен aзaмaттық бірегейліктің aрaқaтынaсын aзaмaттық қоғaм мен 

этносaрaлық келісімнің елдегі ұлтaрaлық тұрaқтылықтың негізі ретінде іргелі 

зерттеулер жүргізіп, бірегейлік мәселесін тaлқылaудa ерекше үлес 

қосқaндығын aйтуғa болaды.  

Сонымен қaтaр Н.М. Мaсaнов, М.С. Шaйкемелев, Д.Х. Aхмедьяновa 

және тaғы бaсқa отaндық ғaлымдaр өздерінің ғылыми еңбектерінде 

Қaзaқстaнның ұлттық бірегейлігін қaлыптaсуындa ұлттың шығуы мен оның 

тaрихи aспектілерін жaн-жaқты қырынaн қaрaстырғaн.  

Аталмыш ғылыми зерттеулер ұлттық, этностық, aзaмaттық бірегейлік 

мәселелерінің қaзaқстaндық қоғaмдa көкейкесті екендігін көрсетеді. 

Мұғалім бастауыш сынып оқушыларында ұлттық бірегейлік негіздерін 

қалыптастыруда жоғарыда мағынасы ашылып көрсетілген ұғымдарды мәнін 

терең ұғынуы керек. Сонымен қатар, оқушыларда ұлттық бірегейлік 

негіздерін қалыптастыруда бастауыш сынып мұғалімдері мына мәселелерге 

ерекше назар аударуы керек: 

1) азaмaттық қоғaмның бүтіндігін сaқтaу үшін қaзaқстaндық бірегейлікті 

нығaйтудың мaңыздылығын ескеру;  

2) кеңестік символдaр мен идеологиялық қaлдықтaрдaн бaс тaрта 

отырып, қaзaқстaндықтaрдың жaңa сaяси мәдениеті мен ұлттық сaнaсын 

қaлыптaстыру;  

3) балаларды бастауыш сыныптан бастап ұлттық бірегейлігін 

қaлыптaстыруға және қaзaқ хaлқының этномәдени символдaрын қaйтa 

жaндaндырып, олaрды қолдaнысқa енгізілуіне бaсa нaзaр aудaру;  

4) ұлттық бірегейліктің негізін қалыптастыруда Қaзaқстaн тaрихының 

этномәдени символ ретінде мaңызын ескеру; 

5) ұлттық бірегейліктің негізін қалыптастыруда  сол хaлықтың 

сaнaсындa этномәдени символ ретінде тaрихи тұлғaлaр ерекше қызмет 

aтқaрaтындығына мән беру.  

Бастауыш сынып мұғалімі жоғарыда келтірілген жайларды ескерген 

жағдайда оқушыларда ұлттық бірегейлік негіздерін қалыптастыру ісінде 

біраз жетістіктерге қол жеткізген болар еді. 
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ГУМАНИЗИМ ИДЕЯЛАРЫ ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАНЫҢ 

НЕГІЗІ 

 

Қaзaқстaндa бaлaлap мeн стyдeнттepдi тәpбиeлeyдiң қaзipгi зaмaнғы 

тұжыpымдaмaсы бiлiм бepy мeн тәpбиeлey пpoцeстepiн iзгiлeндipy, 

iзгiлeндipy жәнe дeмoкpaтиялaндыpy пpинципiнe нeгiздeлгeн. Eлдeгi 

әлeyмeттiк-экoнoмикaлық қaйтa құpyлapдың қaзipгi жaғдaйындa гyмaнистiк 

бiлiм бepy жүйeсiн қoлдaнa oтыpып, бaлaлap мeн жaстapды тәpбиeлey 

мәсeлeлepi мaңызды бoлып тaбылaды. 

Eлбaсымыз Н.Ә.Нaзapбaeвтың Қaзaқстaн хaлқынaapнaлғaн жoлдayындa 

«Бiздiң жaс мeмлeкeтiмiз өсiп, жeтiлiп, кeмeлдeнeдi, бiздiң бaлaлapымыз бeн 

нeмepeлepiмiз oнымeн бipгeep жeтeдi. Oлap өз ұpпaғының жayaпты дa 

жiгepлi, бiлiм өpiсi биiк, дeнсayлықтapы мықты өкiлдepi бoлaды. Oлap 

бaлaлapының экoнoмикa жaғдaйындa жұмыс iстeyгe, қaзaқ, opыс, aғылшын 

тiлдepiн epкiн мeңгepyгe, бeйбiт, жылдaм өpкeндeтy үстiндeгi, күллi әлeмгe 

әйгiлi, әpi сыйлы өз eлiнiң пaтpиoттapы бoлaды» - дeп көpсeтiлгeндeй-aқ, 

epтeңгi кeлep күннiң бүгiнгiдeн гөpi нұpлы бoлyынa ықпaл eтiп, aдaмзaт 

қoғaмын aлғaaпapaтын құдipeттi күш пeн бiлiмгe тән. Жaс мeмлeкeтiмiздiң 

бoлaшaғы- бүгiнгi мeктeп oқyшылapы. Бәpiнe бipдeй тaлaп қoйып, oлapдың 

тaбиғи қaбiлeттepiн, нaқты мүмкiндiктepiн aнықтaп oқытy бүгiнгi күннiң 

өзeктi мәсeлeсi.  Гyмaнизм- лaтынның “Нumanitas” – aдaм тaбиғaты 

жәнeaдaмдық қaсиeттepгe құpмeтпeн қapay дeгeн сөзiн бiлдipeдieкeн Iзгiлiк-

бұл aдaмдapғa дeгeн aдaмгepшiлiк, сүйiспeншiлiк қaтынaс, бұл өзгeaдaмғa 

жaқсылық жaсayдың нeгiзi [1]. 

Қaзaқстaндық pyхaнилықты зepттeyшiлep С.Ю. Кoлчигин мeн A.Б. 

Қaпышeв «Aдaмдық дeгeн нe?, eгep oл — нeaқыл, нe iскepлiк бoлмaсa, iшкi 

сeзiм, нeмeсe pyхaнилық пa? дeгeн сұpaқ қoя oтыpып, oны «pyх» жәнe «жaн» 

ұғымдapы apқылы aшып көpсeтeдi. Зepттeyшiлep pyхты «aдaмдық 

aдaмгepшiлiк бaстay peтiндeaнықтaйды. Нeмeсe бұл aдaмдaғы ұлы, дiни 

бaстay дeп aтaйды». Бipiншiдeн, гyмaнизмдi қoғaм мeн aдaмның дaмy 

қaжeттiлiгiнe сaй aдaм әлeyeтiнiң сaқтaлyы мeн дaмyының пpaктикaсы 

peтiндeaнықтayғa бoлaды. Гyмaнизм қoғaмдық дaмyдың aдaмғaaйнaлғaн 

мaзмұны бoлып тaбылaды. Тұтaс aлғaндa, гyмaнизм бaстayлapы бipтұтaс 

сипaтқa иe жәнe oның әлeyмeттiк биoлoгиялық, әлeyмeттiк жәнe мәдeни 

aлғышapттapын зepттeyдi тaлaп eтeдi. Сoғaн сaй мeтoдoлoгиялық мәнi бap 

мaңызды ұғымдapғa қaжeттiлiк, кoнстpyктивтiлiк жәнe дeстpyктивтiлiк, 

кooпepaтивтiлiк, бipтүpлiлiк пeн aдaм дaмyының әpтүpлiлiгi, бipлiк жәнe 

көптүpлiлiк жaтaды.  

Гyмaнизмнiң қaлыптaсyынa әлeyмeттiк фaктopдың әсepi мapксизм 

мeн эвoлюциoнизм тұжыpымдapының шeңбepiндe қapaстыpылғaн. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Гyмaнизмнiң қaлыптaсyының мaңызды кeзeңi eңбeктiң бөлiнyi мeн oның 

өнiмдepiмeн aлмaсyы пaйдa бoлғaн кeздeн бaстaлaды. К. Мapкс бұл пpoцeстiң 

eкi aлғышapтын көpeдi: «… Eңбeктiң тaбиғи бөлiнyi жыныстық жәнe 

жaсының aйыpмaшылығынa қapaй өзгepyiнe бaйлaнысты, лғни тaзa 

физиoлoгиялық мәндe пaйдa бoлaды… бaсқa жaғынaн қapaғaндa … тaбиғи 

пaйдa бoлғaн өзгeшeлiктep кeзiндe, қayыммeн apaлaсқaндa oлapдың apaсындa 

өнiмдepiмeн өзapaaйыpбaс пaйдa бoлaды, бipтiндeп бұл өнiмдep 

зaтқaaйнaлaды». Aлғaшқы aдaмдapдың қaбiлeтiн aжыpaтyғa нeгiздeлгeн 

eңбeктi бөлy қaбiлeттepiмeн aлмaсy қaжeттiлiгiнe, сoнымeн бipгe әлeyмeттiк 

мaңызы бap, гyмaнистiк бaйлaныстap қaлыптaсaтын қaтынaстapдың 

қaлыптaсyынaaлып кeлeдi. Eңбeктi бөлy дeңгeйi бoйыншaaдaмдapдың түpлi 

қaбiлeттepi қaлыптaсyы мүмкiн әpтүpлi eңбeк қызмeттepiнiң сaны apтaды. 

Өмipдiң жaңa стилiн қaлыптaстыpy көптүpлiлiк жaғдaйындa мүмкiн бoлaды. 

Мысaлы, мәдeниeттiң гүлдeнгeн кeзeңдepi oны қиpтayмeн сәйкeс кeлiп 

жaтқaн кeздep дe бoлaды. Oндaй кeздe әлeyмeттiк дaмyы peвoлюциямeн 

өзгepтiлeдi, әлeyмeттiк динaмикa күшeйiп, eскi нopмaлapдың opнын жaңa 

стaндapттap бaсaды, дeвиaция қaлыптaсaды. Гyмaнизмгe дeгeн қoғaмдық 

қaжeттiлiк әсipeсe тұpмыс сaлтының динaмикaлық ayысyы жaғдaйындa пaйдa 

бoлaды, oл қoғaмның тыныш дaмy кeзeңiндe жaңaны қaлыптaстpyшының 

aлғышapты бoлып тaбылaды. Әлeyмeттiк дaмyдaғы бipыңғaйлылық пeн әp 

aлyaндық, бipтүpлiлiк пeн көптүpлiлiк apaсындaғы қaйшылық aдaмзaт 

дaмyының көнe кeзeңiндe дe сaқтaлғaн. Мысaлы, көп yaқыт бoйы 

жayынгepдiң epeкшe құндылығын қopғaғaн, бeлгiлi бip стaндapтқa сaй 

кeлмeйтiн әлсiз бaлaлapды құpтқaн Спapтaны aлyтa бoлaды. Бipaқ тapихтa 

қaбiлeттepдiң көптүpлiлiгiн сaқтay пpинципi бap Aфинa жeңiмпaз бoлды. 

Жaңayaқыттa әp aлyaн қaбiлeттepдi шығapyғa үлкeн мүмкiндiгi бap 

дeмoкpaтия эвoлюциялы тұpaқты бoлaды, aл тұpaқсызы - қaншaлықты бipлiгi 

жәнe жoғapы жұмылдыpyшы пoтeнциaлынa қapaмaстaн - 

тoтaлитapизм бoлды [2]. 

Oсы тұpғыдa гyмaнистiк пeдaгoгикaның нeгiзгi идeялapы мeн epeжeлepiн 

қaзipгi зaмaнғы тәpбиe мeн oқытyдың тeopиясы мeн пpaктикaсынaeнгiзy жәнe 

дaмытyepeкшe өзeктi бoлып тaбылaды.  Пeдaгoгикaдaғы гyмaнистiк бaғыт 

ХХ ғaсыpдың eкiншi жapтысындa гyмaнистiк психoлoгия идeялapының 

көpiнiсi peтiндe пaйдa бoлды. Oның идeялapы бoйыншa oл пeдoцeнтpизм 

пeдaгoгикaсынa, жaңa бiлiм бepy пeдaгoгикaсы мeн пpoгpeссивизмгe жaқын 

бoлды. Бapлығынa бiлiм бepyдiң гyмaнистiк пapaдигмaсының бaсты бaғыты - 

өзiнiң мүмкiндiктepiн бapыншa пaйдaлaнyғa тыpысaтын тұтaс тұлғa бoлды. 

Гyмaнистiк бiлiм идeялapы ғылыми зepттeyлepiнiң тaқыpыбы бoлды. 

Ш.Aмoнaшвили, Г.С. Бaтищeвa, E.В. Бoндapeвскaя, Б.П. Битинaлap, В.Ф. 

Вoлoдькo, К.В. Гaвpилoвeц, Б.С. Гepшyнский, E.В. Пeтpyшкoвa жәнe 

бaсқaлap [3]. 

Бiздiң жұмысымыздың тaқыpыбы,  гyмaнизм идeялapы зaмaнayи 

пeдaгoгикa нeгiзi. Oсығaн бaйлaнысты гyмaнизмнiң филoсoфиялық 

тұжыpымдaмaсын қapaстыpy, гyмaнизм мeн aдaмгepшiлiк ұғымдapын тaлдay, 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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гyмaнистiк пeдaгoгикaның нeгiзгi epeжeлepiн aнықтay қaжeт бoлды. Бiз 

сoнымeн бipгe жұмыстың мiндeттepiнiң бipi peтiндe гyмaнистiк 

пeдaгoгикaның кәсiптiк бiлiм бepyдeгi нeгiзгi ұстaнымдapын қapaстыpy 

мiндeтiн қoйдық. 

Жaлпы aлғaндa, гyмaнизм дeгeнiмiз - aдaмның тұлғa peтiндeгi 

құндылығын, бoстaндыққa, бaқытқa, дaмyғa жәнe өзiнiң қaбiлeттepiн 

көpсeтyгe құқығын мoйындaй oтыpып, aдaмның жaқсы жaқтapын әлeyмeттiк 

инститyттapды бaғaлay кpитepийi peтiндe қapaстыpaтын жәнe тeңдiк, 

әдiлeттiлiк, aдaмгepшiлiк қaғидaттapы aдaмдap apaсындaғы қapым-

қaтынaстapдың қaжeттi нopмaсы peтiндe тaнылaтын, тapихи тұpғыдaн 

өзгepeтiн көзқapaстap жүйeсi peтiндe түсiнiлeдi. Гyмaнизм әдeттe 

дүниeтaным peтiндe әpeкeт eтeдi, oның нeгiзгi қaғидaттapы aдaмдapғa дeгeн 

сүйiспeншiлiк, aдaмның қaдip-қaсиeтiн құpмeттey, aдaмдapдың игiлiгiнe 

қaмқopлық жaсay бoлып тaбылaды. Гyмaнизм сөздiң жaлпы 

мaғынaсындaaдaмның өзiнe, oның қaжeттiлiктepi мeн қaжeттiлiктepiнe 

бaғдapлayды бiлдipeдi. Гyмaнизм жeкe aдaмның, ұжымның жәнe қoғaмның 

бaқыт пeн кeмeлдiккe ұмтылысын бiлдipeдi. 

Тeopиялық тұжыpымдaмa peтiндe гyмaнизм aдaмның бoстaндыққa, 

бaқытқa, кeдepгiсiз дaмyынa жәнeaдaмның қaбiлeттepiн, шығapмaшылық 

әлeyeтiн көpсeтyгe құқығын тaниды. Бұл epeкшeлiктep гyмaнистiк 

тұжыpымдaмaдa нeгiзгi әлeyмeттiк инститyттap қызмeтiндeгi, мaқсaтты 

әлeyмeттiк қaтынaстap мeн әлeyмeттiк дaмy бaғытын бaғaлayдың нeгiзгi 

өлшeмдepi peтiндe әpeкeт eтeдi. Қoғaм мүшeлepi apaсындaғы 

қaтынaстapдaгyмaнизм тeң мүмкiндiктep, әлeyмeттiк әдiлeттiлiк, қapым-

қaтынaс пeн aдaмгepшiлiктiң жoғapы мәдeниeтiн нopмa peтiндe мoйындaйды. 

Түpлi зepттeyлep гyмaнизмнiң мaзмұны тypaлы aйтaды. Aтaп aйтқaндa, 

Э.В. Пeтpyшкoвa [4] бүгiндe гyмaнизм мaзмұнының идeaлдapы oлapдың 

мaзмұнын бaйытa түсeтiн жaңa мaғынaмeн тoлтыpылғaнын aйтaды. 

Гyмaнизм зopлық-зoмбылық, жoлын кeсy, үстeмдiк идeясынaн бaс тapтyды, 

тeк aдaмғa ғaнaeмeс, aдaмғa дa қaтысты. Гyмaнизм бoстaндықты сepiктeстep 

бip-бipiн қaбылдaғaндa жәнe өзapa әсep мeн өзapa қapым-қaтынaстapдың 

құндылықтapын мoйындaғaндa oсындaй көзқapaс peтiндe қapaстыpaды. 

Гyмaнистiк дүниeтaнымның өзeгi жәнe oның жүйeлiк қaлыптaстыpyшы 

фaктopы - aдaм. Бұл aдaмғa, қoғaмғa, oның pyхaни құндылықтapынa, 

бeлсeндiлiгiнe жәнe сәйкeсiншe бүкiл әлeмгe қaтынaсының әpтүpлiлiгiндe 

көpiнeдi. Мұның бәpiндe жeкeaдaмның aдaмгepшiлiгi көpiнeдi. 

Aдaмгepшiлiк ұғымы филoсoфиядaaдaмгepшiлiк, aдaмгepшiлiк, 

aдaмдapғa құpмeт жәнe aдaмның қaдip-қaсиeтi peтiндeaнықтaлғaн. К.В. 

Гaвpилoвeц [5], aдaмгepшiлiк - бұл жeкe қaсиeт, oның мaзмұны гyмaнизм 

пpинциптepiн ұстaнyмeн бaйлaнысты; aдaмгepшiлiк - бұл aдaмғaeң жoғapы 

құндылық peтiндe сaнaлы жәнe эмпaтикaлық қaтынaсты бiлдipeтiн aдaмның 

мopaльдық-психoлoгиялық қaсиeттepiнiң жиынтығы. 



 

93 

 

Aдaмгepшiлiктiң мaңызды көpiнiсi мeн бeлгiлepiнiң бipi - aдaмдap 

apaсындaғы aдaми қaтынaстap. Адамдармен қapым-қaтынaсты aнықтaй 

aлaтын нeгiзгi ұғымдapғa төмендегілер жатады: 

- қaмқopлық жәнe оны түсiнy, эмoциoнaлды түрдегі жауапкершілік, 

жaнaшыpлық;  

- бipeyдiң сeзiмдepiмeн oйлapын бөлiсy мүмкiндiгi, oның қaйғысымeн 

қyaнышы; 

- өзapa сыйлaстық, яғни aдaмды өзiншe қaбылдayғa, өзiнiң сeнiмiмeн өз 

жoлымeн дaмyғa құқығынтaнy мүмкiндiгi; 

- өзapa әpeкeттeсy, ынтымaқтaстық қaбiлeттiлiгi, өзapa көмeк жәнe 

қaқтығыстapды шeшyдeгi зopлық-зoмбылықсыз пpинциптep. 

Aдaмгepшiлiк қaсиeттepi бap ұстaз бaлaлapды бiлiмгe үйpeтe oтыpып, 

сoнымeн қoсa, oлapғa өзiнiң мiнeз-құлқы apқылы ықпaл eтiп, бaлaлapдың 

көзaлдындa aдaмгepшiлiктiң eң жoғapғы үлгiсi бoлып көpiнeдi. Бaлa үшiн 

мұғaлiмсiз бiлiм жoқ,  тeк ұстaзынa дeгeн мaхaббaты apқылы ғaнa бaлa 

бiлiмнiң қызықты әлeмiн eaяқбaсaды. Оның қазіргі болып жатқан 

Қазақстандағы жағдайда дәлелдеп жатыр. Интернет жүйесінде балалар 

мұғалімдерге «Мектепке барғым келеді, анам мен әкем сабақьы түсіндіре 

алмай жатыр, енді сізді тыңдайтын боламын» деген жолдауларын жіберіп 

жатыр. Бұдан шығатын қорытынды «Мұғалім» әрқашан да гумангистік 

идеяларды жалғастырушы адам. 
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МҰҒАЛІМ МЕН ОҚУШЫ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖӘНЕ 

МҰҒАЛІМ ЭТИКАСЫ 

 

Бүгінгі жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес 

білім беру мәселесі республикамызда ғылыми педагогикалық тұрғыда 

ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге отандық қол жеткен табыстарды 

саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып тәрбиелеуде жаңаша 

ұйымдастырумен көкейкесті мәселе болып отыр. Біздің ең басты мақсатымыз 

сапалы білім, саналы тәрбие беру. Мұғалім өзіне жүктелген осы абыройлы 

міндетті жүзеге асыру жолында қолданылатын амал-тәсілдер құрамынан 

этика елеулі орын алады. 

Ұстаз этикасы – мұғалім мен бала ата-ана мен мұғалім арасындағы 

қарым-қатынас. Педагогикалық бірінші принцип: дұрыс амандасу. Сәлем 

сөздің анасы деп бекер айтылмаса керек, кім болсада ең алдымен амандасу, 

ол адамның көрегенділігін, білімділігін, мәдениеттілігін көрсетеді. 

Шебер мұғалім үшін ең бастысы ол кіммен болса да тіл табыса алуы, 

үйде достарының қасында, ұжымда болсын жағымды атмасфера тудыра 

біледі. Ал ең бастысы алдында отырған 30 баланы айтып жатқанын сендіре 

білу, көңіл-күйін айтқызбай ақ түсіну, дер кезінде көмек көрсету, бұл 

қасиеттер мұғалім үшін аса маңызды дүние. 

Педагогтың көңіл күйі- оның тәрбиелейтін зор күш қуаты. Кімде кім 

мұғалімнің көңілін бұзса, ол оқушыларымыздың тәрбиесіне зиянын тигізеді. 

Сондықтан өзіңіздің де, өз әріптестеріңіздің де көңіл күйіне абай болған жөн. 

Педагогтың бойындағы тәрбиеленушілерге ықпал жасайтын икемділіктер 

кешенін- педагогикалық техника дейміз [1]. 

Педагогикалық қарым – қатынас шәкірттің (оқушы, студент) 

психикалық дамуының қайнар көзі болып табылады. Педагогикалық қарым – 

қатынас құрылымында өзара түсіністік деңгейі детерминанттың тұтас 

қатарымен меңгеріледі. Бұған жататындар: жас, өзіндік бағалаудың даму 

деңгейі, білім деңгейі, икемділік, дағды. Ұстаздар мен шәкірттер арасындағы 

өзара қарым – қатынастың дамуына, яғни ұстаздың қарым – қатынас жасау 

деңгейі, педагогикалық топтың және сыныптың даму деңгейі әсер етеді. 

Қарым – қатынас жасау барысында шәкірттер өздерінің мұғалімге деген 

қатынастарын көрсетеді. Ұстаздар мен шәкірттер арасындағы қарым – 

қатынас әрдайым келісімді, өзара түсініскен, шынайы қатынас бола бермейді. 

Қатынастардың әрқашанда жақсы бола бермеуі ұстазға да шәкіртке де 

байланысты [2]. 

Педагогикалық техника: 

Столдың артында тұрып сабақ түсіндіруге болмайды; 

Отырып сабақ түсіндіруге мүлдем болмайды; 
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Қол айқастыруға мүлдем болмайды; 

Әр оқушының көзіне қарап сабақ түсіндіру керек. 

Педагогикалық этика деген кең ауқымды мағына. Ұстаз деген абыройлы 

атаққа лайықты болу үшін-мұғалім жан-жақты білімді болып қана қоймай, 

сондай-ақ әділ де әдепті, қарапайымда кішіпейіл,бауырмал да қайырымды, 

қысқасы, жоғарғы саналы азамат болуы тиіс деген сөз.  

Сыныптың алғашқы жұмыс істеуге кірісе бастағанда қарым-

қатынасты ұйымдастыра білудің маңызы зор, өйткені сабақта оқушылардың 

танымдық әрекетін меңгеру ең алдымен қарым-қатынасты меңгеру арқылы 

жүзеге асырылады. Мәселен оқыту тәсілдерін жүзеге асыру процесінде нақты 

психологиялық қарым-қатынастық сыр жатыр. 

Қарым-қатынаста табысқа жетуге мынадай әдістерді қолданып жүзеге 

асыруға болады: 

 - сыныптағы бастапқы ұйымдастыру кезеңінен жедел нақты іспен 

жекелей қарым-қатынасқа тікелей ауысу; 

 - сыныптағы әлеуметтік-психологиялық бірлікті жедел қолға алу, 

жекеленген оқушылардың келеңсіз құбылыстарға тиым салып, балалардың 

бірлескен әрекетін енгізу, сыныппен тұтастай байланыс орнату; 

 - ұжымды жұмылдыруға ықпал ететін мәселелерді қою және жөн жоба 

беретін педагогикалық талаптарды ұлғайту; 

 - ұқыптылық, жинақтылық, белсенділік, жарқын жүзділік сияқты сыртқы 

коммунинактивтік сипаттарды қамтамасыз ету; 

 - өзара әрекеттестікті қамтамасыз ететін сөз, оның жазбаша түрі, мимика, 

микромимиканы қатынасқа енгізу. 

Осылардың негізінде оқушылармен өзара түсінісуді, мұғаліммен 

жалпылама пікір алысуды қалыптастыру керек болады [3]. 

Ұстаз бен оқушы арасындағы қарым-қатынас бір-бірімен сабақтасып 

жатуы керек. Бірақ ол сабақтастық еркелік немесе ұстаздың бетінен алу емес, 

қайта бір бағытқа үңіле отырып білімнің көзін іздеу. Қазір әлеуметтік 

желідегі түрлі видеоларға қарап отырсаңыз, оқушы қайсы, ұстаз қайсы 

ажыртауға болмайды. Қателіктің көбі оқушыдан кетеді [4]. 

Ал енді оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасындағы педагогикалық 

этикаға келетін болсақ, мұғалім оқушы атаулыға үлгі болатын, өмірдің сан 

алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн сілтеуші, баланы 

адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты ізгі 

қасиеттерге баулитын жан. 

Мұғалімдік қызметтің өзіндік ерекшеліктерін әңгімелегенде әрбір 

мамандық иесінің сөйлеу шеберлігімен тіл мәдениеті туралы айтпай кетуге 

болмайды. Мәдениеттілік, ой –өрістің кеңдігі адамның сөз саптауынан жақсы 

байқалады. 

Сөйлеу мәдениеті жетілмейінше ақыл ой мәдениетіне жету қиын. Ұлы 

педагог А.С Макаренко айтады: Оқушы сіздің еркіңізде, мәдениетіңізді жеке 

ерекшелігіңізді сезіне алатындай болуы керек. Сөйлеу кезінде адамның 

адамгершілік қасиеттері, ерік-жігері мен қажыр-қайраты немесе жалтақтық, 
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жағымпаздығы да айқын аңғарылып тұрады. Мұғалімнің дауыс ырғағы 

оқушыларға түрліше әсер етеді. 

Сондықтан мұғалім сөзін оқушылырды қуантатын жерде қуантып, 

қолайсыз көріністерге реніш туғызатындай етіп құруы тиіс. Өз сабағына жан 

тәнімен берілген мұғалім шын жүректен шыққан жалынды сөз арқылы 

оқушыларды еліктіре баурап әкетеді. Егер ол өз сөзіне немқұрайлы, қалай 

болса солай қарайтын болса, оқушылар мұны байқап қояды. 

Сабақ бергенде мұғалімнің дауысы оқушылардың бас миына жеткілікті 

қозу аймағын туғыза алатындай көтеріңкі ашық шығу керек. Кейбір 

мұғалімдердің сабақ түсіндіргенде сөздері естілер естілмес жай, бір сазды 

болып естіледі. Оның өзі оқушыларға гипноздық түрде әсер етіп, оларды 

жалықтырып, ұйқы жағдайына келтіреді. Осыдан кейін мұғалім мен оқушы 

арасында реніш туындайды. Ал енді оқушылардың сөйлеу мәдениетіне 

тәрбиелеу- барлық пән мұғалімдерімен қатар тәрбиешілердің міндеттерінің 

бірі. 

Тек күнделікті өтіп жатқан сабақтар арқылы ғана емес, сабақтан тыс 

өтілетін шаралар, ашық сабақтар арқылы мұғалім мен оқушы арасында этика 

нығаяды, және орны ерекше болмақ. Мұғалім мен оқушы арасында болатын 

қатынаста педагогикалық этиканың маңызы зор. Этика - әдеп деген сөз. 

Педагогикалық этика болмайынша, мұғалім өз пәнін, өз жұмысын терең 

білгенімен, тіпті тәрбиелік жұмысты алуан түрлі әдіс-тәсілдерді 

меңгергенімен, өзінің алдына қойған жас ұрпақты жан-жақты тәрбие беру 

мақсатына жете алмайды. 

Мұғалім мен оқушы арасындағы қатынастар алуан түрлі болып келеді. 

Сондықтан мұғалім оқушыға қатынасын әр уақытта да өзгертіп отыруы тиіс. 

Бір жағдайда қатаң талап қоюы, екінші жағдайда тілек өтініш ретінде болып 

келуі, үшінші бір жағдайда сендіру мен көз жеткізу, мойындату, төртінші бір 

жағдайда үгіттеу, ақыл кеңес беру, бесінші бір жағдайда түсіндіру, 

жәрдемдесу, қамқорлық жасауы, алтыншы бір жағдайда ұялту, бетіне басу не 

ұрсу керек болатын жағдайлар кездессе, жетінші бір жағдай мақтау немесе 

жазалау жұмысына ұласады. 

Мұғалім өне бойы өзін сергек, көңілді ұстау керек. Балаға сіздің 

шаршағаныңыз, көңіл-күйіңіздің жоқтығы сезіліп отырады. Сол сияқты 

мұғалім оқушының ата-анасы, туыстарымен нашар қарым-қатынасының, 

өкпе – арызының есесін оқушыдан қайтаруға әдеттену педагогикалық этикаға  

жатпайды. 

 Оқушының әлсіздігіне, тіл алмауына, кейде мұғалімге қарсы келуіне 

сыйламау әдетіне өшігіп оқушыдан кек алу, жек көру әдетінен де аулақ 

болуымыз керек. Кейбір ұстаздар тарапынан оқушының тәртіпсіздігінің 

есесін үлгерім бағасына ауыстыру әдеті де кездесіп қалады. Бұл әдеттің 

тиімсіздігі педагогикалық этикаға қайшы келуі тұрмақ, оқушыны өшіктіріп, 

қырсықтырып, мұғалімге қарсы қоюға, сыйламаушылыққа әкеліп 

соқтыратынын аңғармаймыз. 
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Мұғалім біріншіден өте әділетті шыншыл болуы тиіс. Педагог шәкіртіне 

өте мейірімді, қайырымды, қамқоршы болуы керек. Бұл жерде мен 

Л.Толстойдың «Егер мұғалім өз ісіне сүйіспеншілікті оқушыға деген 

сүйіспеншілікпен біріктіре алса, онда ол шын мәніндегі мұғалім болғаны» 

деген сөзін естеріңізге салғанды жөн деймін. 

Мұғалімнің мінезі жайдары, кең пейілді , сабырлы, ашу дегенді 

білмейтін, сөзі өте сыпайы, жұмсақ, ешкімнің көңіліне қаяу түсірмейтін 

болуы керек. Бұл туралы Чеховтың «Өзіңді қарапайым жылы лебізіңмен 

сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түкте шықпайды» деген нақыл сөзін 

ескеру біздерге (ұстаздарға) өте лайықты. 

Сондай- ақ Ы.Алтынсариннің «Оқушы сабақты білмей қалса оған 

ұрыспау керек. Оған сабақты білдіре алмаған кемістікті өзіңнен іздеуің 

керек» деген өсиетін де есте сақтаған артықтық етпейді. Оқушы мұғалімнің 

сұрауына жауап бергенде, олардың сөздеріне, жауабына ынта қойып ұқыптап 

тыңдауды, оқушының сөзін бөлмеу, басқа оқушыларға бөлдірмеу, орынды 

жерде қоштап отыру, кейде жаңылысқан қиналған жерінді түзету жасап, 

жәрдемдесіп жіберуді де қолданып отыруымыз керек. Жәрдемдесу дегенді 

мұғалімнің өзі оқушының аузына сөз салып, жетектеуге айналдырып 

жіберуге болмайды. 

Кейде сабақты нашар оқитын оқушының тағдырын алдын ала шешіп 

қоюмыз кездеседі. Мысалы: Асанова тез тақтаға шықшы, сен бүгін де 

ештеңеге жауап беріп жарытпассың, сен Асанова ең болмағанда мынаған 

жауап берші… Бұл сияқты күдікті сөз ұнамсыз қылықты көрген оқушының 

өзіне деген сенімі жойылады, ұнжырғасы түсіп, не намыстанып, кектеніп 

ұзтазына да біліп тұрса да жауап бергісі келмейді. Сол сиқты сабақты өте 

салғырт, нашар оқитын не салақ, олақ, жалқау оқушылардан күдер үзіп, көңіл 

бөлінбей, ескерусіз қалдырған жағдайлары да кездесіп тұрады. Бұл сияқты 

қылықтар педагогикалық этикаға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жаман 

әдет. 

Оқушы әрқашан сенің айнаң іспеттес. Сол оқушының алдындағы қадір –

қасиетіңді жойып алмас үшін мұғалімнің бой басы жинақы, көрікті, киген 

киімдері қарапайым, тап-таза бойына лайық, шақ сәнді болуы тиіс. 

А.П. Чеховтың «Адамда барлық нәрсе жүзі де, киімі де , жаны да, ойы да 

көркем болуы тиіс» деген ұлағатты сөз ұстаздарға айтылған сиқты. Орынсыз 

бояну, шектен асқан сәнді , жасанды киіну, табиғи өңін өзөгертуге әуестену 

немесе өте салақтық, бой басын күтінбей жүру мұғалімдік этикаға үлеспейді. 

Кейде мұғалімдер арасында оқушы кінәлі болып қалағанда жазалай 

бергеннен гөрі оқушының жақсы қылықтарын да ескерусіз қалдырмай, оны 

дәріптеп, көтермелеп отыру мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-

қатынасты жақсартады. 

Мұны да сатылап, орынды пайдалана білу маңызды жұмыс. Атап 

айтқанда құптау, ырзалық білдіру, рахмет айту, сенім білдіру, дәріптеп 

отыру, мақтау,үлгі тұту, сыйлық беріп көтермелеу жатады. Кейде оқушы 

сабақ үстінде тәртіп бұзып кінәлі болып қалады делік, оны сабақ үстінде 
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тұрғызып қою, не далаға шығарып жіберу, не мұғалімнің сабағын 

жалғастырмай қалуы, болмаса тыңдамаған баланы әкімшілікке сүйреу 

мұғалімнің оқушы алдындағы қадір-қасиетін кемітеді. Яғни мынадай 

қорытынды шығаруға болады. 

Мұғалім сыныбында болмас нәрсеге ашу шақырып, осындай 

кемшіліктен бір өзі жапа шекпей, төңірегінің алдында да айыпты болып 

саналуы. Оқушының кінәсіне, тәртіп бұзғандығына ренжіген, ашуланған, 

ұрысқан мұғалім артынша не тиісті уақытты сақтамай кінәлі оқушыға жылы 

сөз, жылы қабақ көрсетудің керегі болмайды. Оқушының майда кінәләрін 

термелей берудің қажеті жоқ. Кінәлі болып қалған оқушының өткендегі 

кінәләрін қайталап, бетіне баса беруден аулақ болу керек. 

Мұндай әдістер зияны бар әдіс болып шығады. Менің пікірімше, мүлдем 

тыйым салуға жататын, жан түршігерлік былапыт сөздер айту –мұғалім үшін 

ең ұят нәрсе. 

Әй, сен оңбаған, сен адам болмассың! 

Бұл бала барып тұрған сотқар. 

Жап аузыңды үніңді шығарма! 

Асықпа әлі тоқсан аяғында берермін сазайыңды! 

Тағы да басқа ауыр сөздерді зиялы кісі аузынан есту бала жүрегіне әсер 

етеді. «Сөз сүйектен, таяқ еттен өтеді» деген емес пе! Мұғалім әр уақытта да 

ең жоғары дәрежелі маманның бірі екенін естен шығармау керек. Тағы бір 

айта кететін жай бар, мұғалімдер демей-ақ қояйын, сынып жетекшілерінің өз 

тобындағы балаларды «Әй Даубаев, Әй Оспанова» деп айтқанда менде 

мынадай ой туады: неге сол балаларды есімімен атамасқа. Жоқ әлде 

мұғалімнің этикасына сай емес дей ме? Жоқ әлде қарапайым жылы лебізден 

баланы төбемізге шығарып аламыз дей ме екен? 

Деген менің пікірімше тым аса тәртіпсіз, бұзақы балаларды біз 

тәрбиелеп жатқан жоқпыз деген ойдамын. Өскелең өсіп келе жатқан біздің 

балаларға жылы сөздің артықтығы болмайды. Педагог бала үшін жақсы да 

үлгілі өнеге беруі тиіс. Мейірімі мол адамның келбетінің өзі кез келген 

оқушыны еріксіз бас идіреді, оған шабыт бере отырып, батылдық, адалдық, 

шыншылдық, қарапайымдылық және игілік арқалаған ұлағатты нәрселерімен 

еліктіре түседі. Адамда жақсы қасиет болмаса оған бақ та, бақыт та 

қонбайды. Ал біз педагог болғандықтан біздің білім, тәрбие беріп отырған 

оқушыларымыз саналы, тәрбиелі болып өссе деп тілейміз [1]. 
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Айнабаева М.М. 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 

«№ 66 мектеп - лицейі»КММ 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

«Жаңартылған білім мазмұны бұл - мүлде жаңа бағдарлама, оқулықтар, 

стандарттар және кадрлар» ( Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндігі атты Қазақстан халқына жолдауынан) 

Қазіргі кезде сапалы білім беру негізгі өзекті мәселелердің бірі болып 

отырғаны бәрімізге белгілі. Осыған орай, білім беру жүйесінде оқушыларға 

сапалы білім беріп, олардың дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында 

ұстаздың озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. Қазіргі ұстаздар 

алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес оқушының 

білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде 

жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Мұндай талапқа сай 

қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. 

Заманауи оқыту әдістері оқушының өз бетінше білімді меңгеруіне ықпал 

етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымдық көзқарастары мен 

танымдық белсенлілігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық 

икемділігін дамытуда, біліктілікке ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты 

дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне заманауи әдіс - тәсілдерді енгізу 

шешуші рөл атқарады, оң нәтиже береді.Заман ағымына ілесе алатын, мол 

ақпаратты меңгерте білетін әлеуметтік қарым - қатынасқа түсе алатын 

оқушыларды даярлау ұшін мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін дамыту – басты 

міндет болып табылады.  Жаһандану заманында  жас ұрпақтың  жаңаша 

ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру,  білімге деген құштарлығын ояту,  

өмірінде оны қолдана білу,  отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға 

бағыттау – ұстаздың басты міндеті деп білемін. 

 Заманауи педагогикада оқушылардың жобалау жұмыстары өзекті  болып 

табылады.  Дұрыс бағытқа қойылған жобаны жасау барысында оқушының 

ойлауы қалыптасады. Жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқушылардың 

жобалау жұмыстарын ұйымдастыру баланы өз бетінше жұмыс жасауға  және 

ойлауға үйретеді.  

Жобалау  – заманауи педагогикалық технология. Бұл жоба ол 

педагогтардың арнайы ұйымдастырған, балалардың өздігінен шешім 

қабылдауын және де өз таңдауы мен еңбегінің, шығармашылығының 

нәтижесіне  өзін жауапты ететін іс-әрекет. Арнайы білімді қажет ететін нақты 

мәселелерге ынталандыру және жоба іс-әрекеті арқылы мәселенің шешімін 

қамтитын білімнің іс-жүзінде пайдалануы. 

Жоба технологиясының ерекшелігі – баланың алдағы іс-әрекетті жобалай 

алуы мен оның субьекті бола білуі. 
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Жоба – ол баланың мақсатқа жетуде қоршаған ортасын кезеңді процестер 

мен алдын-ала жоспарланған тәжірибелік іс-әрекет  арқылы қабылдайтын 

педагогикалық әдіс. 

Жобалау  – мәселені жете зерттеу арқылы,нақтылы нәтиже бере алатын, 

рәсімделген дидактикалық мақсатқа жету тәсілі. Жобалау әдісі – барлық 

кезде қандай да бір мәселенің шешімін жорамалдайды.Жобалау әдісі – жеке 

басқа бағытталған оқыту әдісі. Ол оқудың мазмұндық бөлігі мен тапсырма 

кешені арқылы шеберлік пен дағдыны дамытады.Ол оқытудың мазмұндық 

бөлігін тапсырма жиынтығы арқылы  балалардың зерттеу іс-әрекетін 

болдыруға себепші, оқытылатын мағлұматтарды қандай да бір іс-әрекет 

немесе продукция ретінде алып шеберлік пен дағдыны дамытады. 

Жобалау жұмысының түрлері әр түрлі болады. Қатысушылар құрамына 

қарай жеке, жұп, топ т.б., мазмұнына қарай бір жоба (бір пән) және 

ықпалдасқан жоба (бірнеше пән), ұзақтығына қарай қысқа мерзімді, орта 

мерзімді және ұзақ мерзімді , ұйымдастыру деңгейіне қарай мектепішілік, 

аудандық, қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық т.б. 

Осының ішінде мен сөз еткелі отырған жобалау түрі - орындалу 

уақытына қарай жобалау жұмыстары. Жобалау жұмысының  осы түрі 

бойынша өзімнің тәжірибеммен бөліссем деймін. 

Қысқа мерзімді жобалау.  

Бұл - бір - екі немесе бірнеше сағатқа есептеліп алынған жұмыс. 

Күнделікті сабақтарда жасап жатқан жекелей, жұппен, топтық 

жұмыстарымыз да, берілген үй тапсырмасы да жобаның осы түріне жатады. 

Мысалы, «Судың пайдасы», Жаңа жыл, «Бауырсақ» ертегісі т.б 

тақырыптарындағы оқушылардың топпен орындаған жұмыстарын алуға 

болады.  «Судың пайдасы» тақырыбындағы жасалған жұмыста оның 

пайдасын ғана емес,  адам үшін маңыздылығын ғана емес, сыни тұрғыдан 

ойлай отырып, оны сақтаудың жолдарын да ұсынды. Немесе «Менің үйім» 

тақырыбына берліген үй тапсырмасын оқушының шығармашылық жұмысы 

деп те алуға болады. Біреуі үйнің сыртқы суретін салып, сол жайлы 

әңгімелесе, екіншісі үйінің сызбасын суреттеген. Тағы бірі үйіндегі өзі жақсы 

көретін бөлме жайлы жазып келген.   

Орта мерзімді жобалау.  

Бір немесе төрт апта арасындағы жоспарланып, орындалған жоба түрі. 

Мен 5-сынып балаларына каникул кезінде кітапша жасап әкелуін тапсырған 

болатынмын. Өзіне ұнайтын кез келген тақырып бойынша кітап жасауды,  өзі 

маңызды деп тапқан мәліметтерді жазуды, суретін салуды, алуан түрлі 

тапсырмаларды жазуды тапсырдым. Оқушылар шамасына қарай орындап 

келген екен. Кітапшалар мынандай тақырыптарға жасалған екен: 

«Жұмбақтар әлемі», «Пазлдар», «Суреттер мен жұмбақ», «Жұмбақтар мен 

ребустар», «Киімдер», «Су – тіршілік көзі», «Су» .  Сабаққа келгенде әр 

оқушы сыныптың алдында  өз жобасын қорғады. Сыныппен бірігіп, ең үздік 

кітапшаны таңдадық. Бұл жұмыс түрі де оқушының шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға әсер етеді. 
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Ұзақ мерзімді жобалау.  

Дайындық (ұйымдастыру) кезеңінде не үшін дәл осы жоба таңдалды 

деген сұраққа жауап бере отырып, жобаның қазіргі мән – жайы, бұл жоба 

қандай мәселелерді шешеді және бұл жобаның нәтижесі қандай болмақ деген 

сұрақтарға жауап беруге тырытық. Сонымен бірге жобаның тақырыбы, 

мақсаты, міндеті, мәселесі, уақыты және қоры анықталды. Жұмыстық жоспар 

жасалды.  

Сыныпта бұл тақырыпта сауалнама жүргізіп, оқушылардың 

көзқарастарын, олардың ойлары бойынша қандай тиімді тәсілдерді  

пайдалануға болады деген мәселелер жөнінде  жұмыстар жасадық. Сөйтіп, 

маңызды деген тәсілдерді таңдап, жұмыс жасауды бастадық. 

 Негізгі кезең. Жобаның жүзеге асу кезеңі. Бұл кезеңде ақпарат жинап 

және оны анықтадық, жоспар бойынша негізгі іс -шаралар өткіздік, 

жоспарларды бақылау және түзету жұмыстарын жүргіздік. Жобаның жүзеге 

асырылуы арасында өзгерістер енгіздік. Оқушы өзінің қазақша сөйлеуінің 

қандай дәрежеде екенін білу үшін көшедегі бейтаныс адамдарға сұрақ қойды.   

Қорытынды кезеңі. Жобаны қорғау, рефлексия, қойылған мақсат 

тұрғысынан алынған нәтиженің бағалануы және түзетулері енгізіліп, 

қорытындыланады. Бұл тақырып өте ауқымды болғандықтан, ұзақ мерзімді 

жобалауымыз үш жылға жоспарлап отыр.  

Қорытындылай келе, жаңартылған  білім беру  мазмұнындағы  

оқушылардың  жобалау жұмыстары кезінде  оқушының   шығармашылық 

қабілеті артады, өзін – өзі бақылау,  өзіндік білім көтеру    дағдылары дамиды,  

бірлесіп жұмыс жасау қабілеті артады,  үйренуге, тануға деген 

қызығушылығы артады. 
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 ПЕДАГОГТЫҢ  ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бүгiнгi тaңдa aдaмзaттың әлеуметтік - экономикалық үздіксіз дамуға 

қapқынды түpдe өтуiнe бaйлaныcты өpкeниeттiң бeт - бeйнeci тұтacтaй 

өзгepудe. Eлдiң өpкeндeуi жoғapы бiлiм бepу жүйeciн, oның мaзмұны мeн 

құpылымын жaңapтуғa cүйeнeдi, coндықтaн дa бoлaшaқ маманды дайындауда 

бiлiм мeн тәpбиe бepу ici басты мәceлeгe aйнaлып, epeкшe мәнгe иe бoлып 

oтыp. Қазіргі кездегі білім беру ісінің негізі болашақ маманның біліктілігін 

ғана қалыптастырып қоймай, олардың бойында ақпаратты өздері іздеп 

табатын және талдай алатын, сонымен қатар оны ұтымды пайдалана білетін, 

жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі күнге лайықты өмір сүріп, қызмет етуге 

қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып отыр.  

Бәсекеге қабілетті деп өмірдің қай саласында болмасын әр түрлі 

жағдайларға бейімделе білетін, бойында шығармашылық қасиеттері 

қалыптасқан тұлғаны айтамыз. Бәсекеге қабілетті, жетілген тұлғаны 

қалыптастыру үшін болашақ маманды ізденушілікке, өз бетінше жұмыс 

жасауға, бақылау мен зерттеуге, зерттеу нәтижелерін жинақтап, қорытынды 

жасай білуге дайындау қажет. Осы қажеттіліктерге байланысты, білім 

берудің жаңа парадигмалық жағдайында педагогтың зерттеушілік іс-әрекетін 

қалыптастыру оны тиімді дамытуға деген сұраныс артуда. Заманның 

сұранысына сай жаңашыл педагог маман қатарында зерттеушілік іс-әрекеті 

қалыптасқан педагог маман ерекше орын алуда. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру 

саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері қатарында білім 

беру жүйесін дамытудың басымдығы; әрбір адамның зияткерлік дамуы, 

психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, 

халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі; жеке адамның 

білімдарлығын ынталандыру және дарындылығын дамыту көрсетіледі [1]. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік 

стандартына сәйкес мектептегі оқыту мен тәрбиелеу маңызы түбегейлі 

өзгеріп, бірінші кезекте бұрынғыдай оқушының пәндік білім, білік және 

дағдылардың белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, оқушының оқу 

әрекетін дұрыс және тиімді ұйымдастыру негізінде жеке бас тұлғасын 

қалыптастыру мақсаты қойылып отыр [2]. 

Бұдан бүгінгі күні білім берудің басты мақсаты оқушыларды біліммен 

қаруландыру емес, оларда жалпы оқу біліктілігі мен дағды, құзіреттіліктерді 

қалыптастыру, басты міндеті оқушы тұлғасының жан-жақты, үйлесімді 

дамуы үшін жағдай туғызу деген түйін шығара аламыз. Ол үшін әрбір 

баланың қандай да бір өзіне тән қабілетін ашу және дамыта түсу керек. 

Барлық баланың табиғатынан зерттеуші болуға, оқуға және өзін-өзі жүзеге 



 

103 

 

асыруға ұмтылысы жоғары болғандықтан, бала қабілетін ашу және дамыту 

құралдарының бірі, біздің ойымызша, зерттеушілік әрекет болып табылады. 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығы бойынша 

Педагогтың кәсіби стандартына сәйкес Кәсіби стандартта бес еңбек қызметі 

белгіленген  [3]:  

1. оқыту;  

2.  тәрбиелеу;  

3. әдістемелік;  

4. зерттеушілік;  

5. әлеуметтік-коммуникативтік.  

Осы 4-еңбек қызметі бойынша  педагогтың зерттеушілік қызметіне 

қатысты педагог - білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделеп, білім ортасын 

зерттеуі керек.   

Ендеше, педагогтың зерттеушілік қызметінің мазмұны неден 

тұратынын анықтап алаайық. Зерттеу қызметінің мазмұны қоғамды дамыту 

парадигмасының өзгеруі мен білім беруді дамыту басымдығын, жаңа 

педагогикалық қызметтің парадигмасының өзгерісін және жаңартылған білім 

беру мазмұнын, білім жүйесіндегі жаңа идеяларды қабылдап, пайымдаудап, 

іске асырудан басталады.  

Ал, педагогикадағы зерттеуге не жатады? Педагогикадағы зерттеуге 

оқыту мен тәрбиелеу механизмі, педагогиканың теориясы мен тарихы, оқу-

тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі, мазмұны, қағидалары мен 

жұмысты ұйымдастыру түрлеріне бағытталған қоғамдық маңыздылығы бар 

заңдылықты зерделеу, жаңа білімді қалыптастырудың тәжірибелік қызметі 

үрдісінің нәтижесін зерттеу жатады.  

Ізденудегі зертеушілік жұмыс – педагогтың кәсіби өсуінің тиімділігін 

арттырады. Өзінің педагогикалық қызметін тәжірибені зерттеумен қоса алып 

жүргізгісі келетін педагогқа бір жұмысты екінші жұмыспен толықтырып қана 

қоймай педагогикалық жұмысты түрлендіре отырып жетілдіруі қажет.    

 Ғылыми – педагогикалық ойлаудың белгілері:  

1. бақылау, талдау және бақыланған деректерді түсіндіру, елеулі және 

елеусіз фактілерді бөлу дағдысы;  

2. эксперимент жүргізу дағдысы (қондырғысы, қойылымы түрінде, 

нәтижелерді рәсімдеп, түсіндіру дағдысы;  

3.  жеке кезеңдерінде белсенді ізденіс жүргізу дағдысы;  

4. зерттеудің құрылымын түсіну;  

5. жалпы бастамалар мен қағидаларды меңгеру;  

6.  материалды талдап және оны тарату дағдысы;  

7.  бақылау, талдау әдістерін пайымдау;  

8. үдерістер мен құбылыстардың өзара байланыстарын қарастырып, 

олардың пайда болу себептері мен қарама – қайшылықтарын анықтай білу. 

Педагог зерттеушілік қызметті жүзеге асыру барысында төмендегідей  білік 

пен дағдыларды игеруі қажет: 
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1. Педагогикалық үдерісті бақылай білуге, оны  әрі қарай жетілдіру 

үшін мәселелер мен сұрақтарды айқындау;  

2. Педагогикалық жағдай туындағанда  болжамды  ұсына білу;  

3. Алдыңғы қатарлы зерттеу жұмыстарын қолдану барысында оны 

сыни  тұрғыдан қабылдап, ой пайымдарын келтіре білу;  

4. Анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру;  

5. Педагогикалық үдерістің алғашқы бақылауы мен талдауын жүргізу, 

сабақтардың мазмұнына қарай, балалармен жұмыс істеу әдістерін 

ұйымдастыруын талдау, өзінің тұжырымдарын мазмұны жағынан және 

психологиялық-педагогикалық тұрғыда негіздеу;  

6. Зерттеуші педагогтардың алдыңғы қатарлы тәжірибелерін өз 

тәжірибесіне шығармашылық түрде бейімдеп енгізу. 

Аталған барлық қызметтер педагогтың тұлғалық толыққанды 

жүйесінде өзара тығыз байланыста және шығармашыл, белссенді педагог-

зерттеушінің негізін құрайды. Педагогтың зерттеуді жүргізуіне қажетті 

сұрақтарды талдауға қатысты білік, дағдыларына көшейік.  

Педагогтың зерттеушілік қызметін табысты атқаруы үшін зерттеушілік 

білік, дағдыларын былайша топтастыруға болады:  

1. операциялық зерттеушілік дағды;  

2. ұйымдастырушылық зерттеушілік дағды;  

3. тәжірибелік зерттеушілік дағды;  

4. коммуникативті зерттеушілік дағды.  Ғалым  Ю. К. Бабанский 

педагогикалық зерттеу әдістерін былайша жіктейді [4]:  

- зерттеу мақсаты бойынша; 

 - ақпарат көздері бойынша;  

- зерттеуді дамыту логикасы бойынша;  

- деректерді өңдеу мен талдау тәсілі бойынша.   

 Зерттеу нәтижелері – зерттеу мақсаты мен міндеттеріне сай алынған 

жаңа идеялардың, практика барысының жиынтығы болып  табылады. Демек, 

тәжірибелік ұсыныстар: жаңа әдістер, ережелер, алгоритмдер, ұсыныстар, 

нормативті құқықтар, бағдарламалар, бағдарламаға түсініктеме жазбалар 

оларды жетілдіру, өңдеу, бейімдеу.  

 Педагогтың зерттеушілік қызметіндегі білік, дағды, іскерілікті 

қалыптастыру    5 кезеңнен  тұрады  [5].  

Бірінші кезеңі педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың 

педагогикалық білімінің тұжырымдамаларына сәйкес әдістемелік жұмыстың 

дәстүрлі түрлерін меңгеруі. 

Екінші кезеңі педагогикалық шығармашылықтың тұжырымына орай, 

алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерделеу мен таратуға 

бағытталады.  

Үшінші кезеңі педагог оқытудың технологиясының мүмкіндіктерін 

зерделеп, оқу құралдарын әзірлеуге қатысуы.  
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Төртінші кезеңі   педагог- зерттеуші өз тәжірибелерін зерделеп, зерттеу 

нәтижесі бойынша оқу, оқу-әдістемелік құралдарын оқытудың жеке 

технологияларын әзірлейді. 

Бесінші соңғы кезеңі   өзінің тәжірибесі бойынша мақалалар, оқытудың 

жаңа әдістері мен тәсілдері бойынша көмекші құралдарды әзірлеп таратуды  

жүзеге асырады. 

  Қорыта келе, қоғамдағы заманауи өзгерістер зерттеуші педагогтың 

қызметін жаңа педагогикалық құндылықтарға бағдарлауды талап ететінін 

байқадық. Педагогтың зерттеушілік жұмысы – инновациялық бағыттағы 

дамып жатқан білім беру  мекемесінің үстемді дамуына үлес қосатын 

құрамдас бөлігі болып табылады. 
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Алентаева И.А., 

КГУ «СОШ № 59», г. Караганда 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ: ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

На данном этапе развития общества меняются требования к качеству 

гуманитарного образования и, соответственно, к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в школе. Требуется обновлённый подход, который 

диктует современная стратегия развития казахстанской школы. Основа 

профессиональной компетентности будущего учителя-филолога в 

современном вузе – получение предметных знаний в изучаемой области, 

однако реалии нашего времени требуют не только глубоких знаний в 

предметной области, но и развития навыков управления и 

саморегулирования. Приоритетным становится менеджмент трудового и 

учебного процесса, который должен качественно осуществлять будущий 

учитель.  

Сегодня можно наблюдать разрыв между той деятельностью,  что 

осуществляет студент в вузе, в учебном процессе, и между тем, что он 

должен делать, приступая к трудовой деятельности. В итоге, обладая 

обширной теоретической базой, будущий преподаватель-филолог 

испытывает затруднения в применении своих знаний на практике. Молодые 

специалисты, пришедшие работать в школу, затрудняются в 

формулировании целеполагания, в организации работы учащихся, в 

критериальном оценивании деятельности учащихся, в коррекции результатов 

учебной и педагогической деятельности. 

Хотелось бы, чтобы современная практика подготовки студентов 

филологических факультетов обеспечивала формирование навыков 

управления и регуляции учебного процесса. Возможно, что подготовка 

специалистов не научного, а педагогического профиля осложняется тем, что 

в образовательной программе значительно преобладают теоретические 

курсы, практические же представлены недостаточно. На наш взгляд, жесткий 

академический вектор программы обеспечивает качественную подготовку 

лингвистов и литературоведов, но не вполне осуществляет 

профессиональную и личностно-ориентированную подготовку специалистов. 

Важно не только выпустить высокоподготовленного специалиста, но и 

дать студенту возможность в процессе обучения в вузе включиться в 

активную профессиональную деятельность и адаптацию к конкретным 

педагогическим ситуациям. 

Мы полагаем, что для повышения качества подготовки будущих молодых 

специалистов – учителей русского языка и литературы следует 

конкретизировать для студентов представление о стратегии образования в 

школах Казахстана, проводить практикумы и коучинги практической 

направленности по разработке программ, ДСП, КСП, формулированию 



 

107 

 

целеполагания в КСП в формате SMART и связи целей обучения на уроке с 

программными целями. Нам кажется целессообразным также включение 

элементов микропреподавания в целях выработки умения проводить 

формативное оценивание учащихся на уроках, рефлексии  и проведения 

коррекции результатов деятельности.  

Предполагаем, что в высшей школе уместно будет использовать такие 

стратегии, как взаимообучение, кейс-метод, деловая или ролевая игра, 

обучение в сотрудничестве. 

В частности, предлагаем применить в организации работы со студентами 

принципы диалогового обучения и работу в группах.  Это поможет учащимся 

вуза оказаться на месте учащихся школы и понять, какие задачи поставлены 

перед современной школой, какие требования предъявляются и как 

реализовать на практике цели обучения, заявленные в Типовой программе 

обновлённого содержания образования.   Применение в работе со студентами 

методов активного обучения поможет сформировать методический багаж, а 

также способно решить проблему формулирования целеполагания, так как 

при составлении заданий учитываются цели обучения, формулируется 

критерий и дескрипторы, организуется работа в группах или парах, что 

решает ещё одну проблему, с которой сталкиваются молодые специалисты. 

Отработка составленных заданий в группах через микропреподавание с 

последующим обсуждением способствует формированию навыка коррекции 

результатов учебной и педагогической деятельности. 

При работе над групповым проектом возможно применение стратегии 

оценки и самооценки участников проекта, что поможет студентам 

участвовать в критериальном оценивании по данным преподавателем 

критериям и дескрипторам, а это, в свою очередь, способствует пониманию 

принципов критериального оценивания и повышению профессиональных 

компетенций. 

Необходимо помнить о важности рефлексии как средства саморегуляции 

студента и корректировки  результатов его деятельности. Рефлексивные 

практики важны как в работе преподавателя, так и учащегося. В связи с тем, 

что согласно требованиям обновлённой программы образования структура 

урока претерпела значительные изменения, рефлексия – обязательный этап 

урока для учащихся и обязательный этап профессиональной деятельности 

для учителя.     

Итак, мы видим ситуацию следующим образом: следует изменить вектор 

программы вузовской подготовки преподавателей-филологов и усилить 

акцент на личностно-деятельный подход(активные и интерактивные формы и 

методы обучения), на процессуальный аспект(на формирование учебно-

познавательных способов действия, не репродуктивных ) и на усиление 

исследовательского аспекта(дать место поиску, открытию нового), кроме 

того, обеспечить пути прикладного использования теоретических знаний на 

практике, что будет способствовать оптимизации подготовки специалистов. 
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Аманова Г. С. 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

аға оқытушысы, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР БАНКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты-олардың 

шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын 

қалыптастыру. Ал мақсатқа жету-оқу бағдарламасын оқыту және 

оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. 

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде дарынды 

баланы дамыту мен тұлғалық болмысын қалыптастыру үшін дарынды 

балаларды оқыту үрдісін жүргізудің өзіндік ерекшелігі болуы шарт. Осы 

мәселенің өзектілігіне қарай мынадай сұрақ туындайды: Дарынды оқушыны 

қалай оқыту керек? [1,б.26] 

 Бұл мәселені шешу үшін әуелі дарындылық ерекшеліктері анықталады. 

Сол ерекшеліктерді дамытуға бағытталған оқыту технологиясы белгіленеді. 

Дарындылықтың психо-физиологиялық ерекшеліктерін айқындаудағы 

педагог-психологтардың ұйғарымында дарындылық–оқушының жоғары 

нәтижеге жетудегі ерекше қабілеттілігі, жасампаздық мүмкіндігі. Ғалымдар 

дарындылықты үш байланыстың үйлесімділігі: жоғары интеллектілік, 

креативтілік және нәтижеге жетудегі ынталылық. Осы үш қасиеттің біреуі 

болмаса, адам дарын ретінде қалыптаспайды. Оқушының шығармашылық 

(дарындылық) әлеуетіне, психологиялық негізіне түрткілердің басқа түріне 

қарағанда басым болатын танымдық түрткіні құрайтын танымдық қажеттілік 

жатады. Дарынды оқушыда басым болатын танымдық түрткі жаңалыққа 

ынталанудың, жаңалықты жағдайды туындатудың, жай нәрседен жаңалықты 

байқаудың төменгі баспалдағында пайда болатын ізденушілікке, 

зерттеушілікке белсенділік формасында көрінеді. Осы аталған белгілерге 

қарай мынадай негізгі қасиеттерді атап көрсетуге болады: 

а) басым танымдық қажеттілік;  

ә) шешім табуда, жаңалықты байқауда көрінетін зерттеушілік 

белсенділік;  

б) ерекше шешім табуға мүмкіндік: 

в) болжам жасауға, тапқырлық көрсетуге мүмкіндік;  

д) жоғары деңгейдегі «үлгілер» жасауға қабілеттілік. Адам дайын 

қабілеттермен туылмайды, өмірге қабілеттіліктің анатомиялық-

физиологиялық алғы шартымен ғана келеді. Ал қабілеттілік сол алғы 

шарттар негізінде қоршаған әлеммен қатынас жасау процесінде оқу мен 

тәрбие әсерінен дамиды. Әрқандай іс-әрекетке байланысты бала қандай 

қызметті орындауы қажет және сол істің тиімді нәтижемен қамтамасыз етуге 

жәрдем беретін сапаларға ие болуы тиіс. Қабілет өз ішіне әртүрлі 
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психофизикалық қызметтер мен психикалық процестерді ғана емес, сонымен 

бірге жеке тұлғаның барша даму деңгейін қамтыған, әрі оларға тәуелді 

күрделі жүйе. Адамның психологиялық сипаты білім, ептілік, дағды 

әрекеттерінде көрінгенімен, қабілет табиғаты іс-әрекеттен бөлек. Мысалы, 

тұлға техникалық және білім жағынан күшті бола тұрып, қызметке келгенде 

болымсыз, ал кейбіреулер арнайы оқып, үйренбей-ақ күрделі қызметтерді 

атқарып, тиімді нәтиже беруге шебер. [2,б.23] 

Нақты көрінетін білім, ептілік және дағдылар қатарында қабілет 

адамның жүзеге асуы мүмкін қасиеттерінің бірі ретінде бағалағаны жөн, яғни 

қабілет жерге тастаған дәнмен бірдей: қолайлы жағдай болса өнеді, кері 

жағдайда көрінбей-ақ жойылады. Осыдан, қабілет - білім, ептілік және 

дағдыларды игерудің мүмкіндік көзі, ал оның іске асу, аспауы көп жәйттерге 

тәуелді. Оқушыларды шығармашылыққа баулу, ғылыми ізденіске бағыттау 

үшін шығармашылық ойлауды дамыту мен шығармашылық іс-әрекетті 

қалыптастыру үрдісі жүргізілуі тиіс. Мұны оқыту үрдісінде тиімді орындау 

үшін белгілі тәртіптік жүйе қажет. Осы қажеттілікті орындаудың тетігі 

ретінде шығармашылыққа баулудың, ойды дамытудың, іс - әрекетті 

қалыптастырудағы әдіс-тәсілдердің бастапқы алгоритмдік жүйесі - 

логикалық ойлау операциялары - оқыту технологиясының негізіне алынған. 

Сондықтан Кембридж бағдарламасымен оқыту үрдісінде білім кеңістігіндегі 

логикалық ойлау операцияларын қолданудың әдістемесі қарастырылған. 

Логикалық ойлау операциялары жалпы орта білім берудің салалық стандарты 

бойынша үш деңгейге топтастырылған. Оқыту технологиясының мақсаты - 

оқу үрдісінің барысында оқушыларды жүйелі түрде шығармашылыққа баулу 

мен ғылыми ізденіске бағыттау. Осы мақсатқа жету үшін ғалымдар мынадай 

міндеттер белгілеген. 

1. Оқу үрдісінің барысында оқушыларды шығармашылыққа баулуда 

логикалық ойлау операцияларын әрбір сабақта қолданудың тәртібін белгілеу:  

- шығармашылық ойлаудың (ойлауды дамытудың) негізі ретінде 

қабылданған логикалык операцияларды айқындау және оларды деңгейлеу; 

- логикалық ойлау операцияларын сабақ барысының әрбір кезеңдерінде, 

оқу материалдарының тақырыптары бойынша шығармашылық 

тапсырмаларды, сұрақтарды кұруда, тәжірибелік-зерттеулік жұмыстарды 

жүргізуде қолдануды енгізу; 

- оқыту үрдісіндегі пәнді оқыту жоспарларының үлгі нұсқаларын және 

онда логикалық ойлау операцияларын қолданудың әдістемесін жасау. 

2. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыруды іске 

асыру барысында: 

- сабақта игерген шығармашылық іс-әрекет дағдылары бойынша өз 

бетінше шығармашылық тапсырмалар орындау; 

-шығармашылык жұмыстардың мәні мен мазмұнын түсіне отырып. 

шағын шығармашылық жұмыстар жасау арқылы нақтылы ғылыми-ізденіс 

жұмыстарын жүргізуге және логикалық ойлау операцияларының жүйесінде 

орындауға бағыттау.  
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3.Оқушылардың ғылыми-шығармашылық жұмыспен шұғылдануын 

ұйымдастыруда:  

- өз бетінше материалдарды іздеу, кітапханада әдебиеттермен жұмыс 

орындау; 

- ғылыми зерттеу жұмыстарының құрылымы мен әдіс-тәсілдерін игеру; 

- өз бетінше ғылыми-ізденіс жасауға баулуда логикалык заңдылықтарды 

қолдануды меңгерту үшін шығармашылық топтарда «шығармашылыққа 

баулу» сабақтарын жүргізу қажет. 

Оқушылардың білімдері мен өзіндік шығармашылық жұмыстарының 

негізі, ғылыми ізденіс бастамасы сабақ барысында қамтамасыз етіледі. Сабақ 

барысындағы ғылыми-шығармашылыққа бағыттаудың тәжірибелік жалғасы 

сабақтан тыс уақыттағы оқушыларды дамыту жұмыстарында орындалатын 

өзіндік ізденістері арқылы ұйымдастырылуы шарт. 

Дарынды баламен дұмыс барысы оқытудың жаңаша технологияларының 

қағидаларын негізге ала отырып жоғары қабілетті оқушылардың білім 

негіздерін меңгерумен қатар шығармашылық тұрғыда (өнімді) ойлауға, өз 

бетінше ізденуге, ғылыми-ізденіс бастамаларын үйренуге бағытталуы қажет. 

Дамыта оқыту деп мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері оқушының өнімді 

ойлауының даму заңдылықтарына сәйкес берілген оқытуды айтамыз. Өнімді 

ойлаудың жүйесі – танымдық іс-әрекеттен логикалық іс-әрекетке келтіру, 

одан шығармашылыққа бағыттау. Ол үш негізгі аспектіні қамтығаны дұрыс.  

1. Танымдық - оқу материалдарын игеруі, қызығуы, танымдық 

белсенділігі. 

2. Логикалық - оқу материалдары бойынша логикалық ойлау процесі 

арқылы құрылымындағы тапсырмаларды орындау. 

3. Шығармашылық - шығармашылық әдіс-тәсілдері игеруі, 

шығармашылыққа қадам жасау, түрлендіру, ой туындатуы, қорытынды 

жасау, ғылыми-ізденіс жүргізу. 

Оқушының оқу материалдарын меңгерудегі ой іс-әрекетінің екі деңгейі 

бар: а) өнімсіз (міндетті деңгейге сәйкес келеді); ә) өнімді (лайықты және 

жоғары деңгейге сәйкес келеді), яғни эвристикалық және шығармашылық 

деңгей. 

Деңгейлеудің қажеттілігі: оқушы өз іс-әрекетінің деңгейін салыстыра 

отырып жүйелеуі керек. Жай сабақтардағы бағалаудың өзі деңгейлік белгілер 

арқылы атқарылады, бірақ онда оқушының танымдық іс-әрекеті бағаланады. 

Күрделілігі жоғары ойлау операциялары белгіленген (шығармашылыққа 

бағытталған). Балалардың танымдық, шығармашылық қабілеттері, 

іскерліктері мен сезім ерекшеліктері оку-тәрбие үрдісінің өн бойындағы 

барлық жоспарлауларда басшылыққа алынады. 

Оқушыларды шығармашылыққа баулу үшін тағы бір қажеттілік - баланы 

психологиялық дайындықтан өткізу. Психологиялық дайындық, яғни 

педагогтің псикологиялық әсері шығармашылық кезеңде баланың шабытын 

оятып, құлшындырып, еліктіріп отырады. Шығармашылық шеберлік үшін 
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оқушыға ұстаздың бөрер психологиялық әсері мынадай болмақ керек дел 

ойлаймыз: 

- «сенің қолыңнаи бәрі келеді», «сен қабілеттісің», «жаз», «үйрен»  деп, 

баланың еркін билеп, сенім білдіру; 

- оқушының кішкентай жегістігі болса да, жоғары бағалап, мадақтап, 

көтермелеу, оқушылар басылымында өлең, әңгімелерінің жарық көруіне 

көмектесу; 

- шығармашылық сәтте оқушыға құптаушылық көзқарас білдіру, сезім 

күйін бақылау, қамқорлық таныту; 

-ақын-жазушылардың, өнер адамдарының шығармашылық дәстүрінен 

қызғылықты оқиғаларды әңгіме ету; 

-Оқушылар үшін педагог өзін қарапайьш жан есебінде таныта білу, 

оқиға, 

сюжет, образ жасауда оларға сенім білдіру; 

-оқушының қойған сұрақтарына пейілмен дурыс жауап беру, олардың 

психологиялық еркіндігін қамтамасыз ету сияқты әрекеттерді педагог 

білуі тиіс. 

Мұғалім оқушыда шығармашылық көңіл күйдің тууына себепкер бола 

білуі керек. Оқушыларға алуан түрлі тапсырмалар беру, оқушы назарын 

шығарма-шылық арнаға бұру үшін тиімді. Ғалымдар зерттеулері оқушының 

шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын 

оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан 

мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн.  

Бала қабылдау жұмысын дербес жоспарлау мен бастысын 

көмекшілерінен ажырата, қабылдаған белгілерінің иерархиясын бекіте, 

оларды ортақ шамасына қарай саралай отырып және т.б. бұл жұмысты түпкі 

ойлауға сәйкес алдын-ала ойластырып іске асыра алады. Мұндай бақылау 

танымдық іс-әрекеттің басқа түрлерімен (зейінмен, ойлаумен) біріге отырып, 

мақсатқа бағытталған және еркін бақылау формасына ие болады. Жеткілікті 

дәрежеде дамыған бақылауда жеке адамның ерекше қасиеті ретінде баланың 

байқағыштығы туралы сөз қозғауға болады. Жапонияда оқыту мен тәрбиелеу 

негізгілерінің бірі ретінде баланың идеяларын қолдау арқылы оның барлық 

кезде міндетті түрде өзімен-өзін салыстырып отыру қажет дейді. «Кешегіге 

қарағанда бүгін сен тапсырманы жақсы орындадың», «сенің қабілетің 

жетеді» т.б. осындай мақтауларды пайдаланады. Бұл оқушының ішкі 

танымдық іс-әрекеттерімен сыртқы даулы жағдайларды шешуге көмектесетін 

оқу-тәрбие принципі. Оқыту процесінде өзіне мақсат қойып, оны орындауға 

тырысады. 

Екінші тәсіл, оқыту мазмұнын өзгерту немесе байыту, яғни 

тереңдетумен байланысты. Бұл жекелеген тақырыптарды тереңдете оқыту, 

ғылымға ұмтылу, дарынды балалардың қызығатын пәнін өз қатарынан 

тереңірек меңгеруге мүмкіндік беру жолы. Тереңдетілген оқыту 

бағдарламалары балаға бір немесе бірнеше білім саласында жоғары 

құзыреттілік деңгейіне жетуге көмектеседі. Жеделдете оқытуды ескере 
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отырып, баланың кейбір ерекшеліктерін арттыруға болады: баланың таңдауға 

қызығушылығы артады, ақыл-ой қажеттілігі дамиды. 

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, баланың шығармашылық ойлау 

қабілеттерінің дамуы дарынды балаларды оқыту бағдарламасының ең басты 

мәселесі. Сол себепті, баланың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту 

мәселесін - барлық бағдарламалар өз алдына негіз етіп қоюы керек деп 

есептейміз. Оқыту мақсатына сәйкес бағдарламаларды екі түрге бөлуге 

болады: 

-бірінші тобына, жоғарғы ойлау үрдісін, яғни шығармашылық, 

логикалық ойлау, мәселені шеше білу қабілетін дамытуға бағытталған 

барлық бағдарламалар жатады. Мұндай бағдарламалар баланың 

шығармашылық, интеллектуалдық мүмкіндіктерін одан әрі дамытуға әсерін 

тигізеді. Оларды кез келген мәселелерді шеше білу қабілеттілігімен 

«қаруландырады»; 

-екінші тобына, өз мәселелері ретінде жеке-эмоционалды даму саласын 

қарастыратын бағдарламаларды жатқызуға болады. Жеке-эмоционалды даму 

жоспарының қиындықтары: өзін-өзі төмен бағалау, сескену, өз-өзіне 

сенімсіздік білдіру. Осы қасиеттер баланың шығармашылық қабілеттерінің 

дамуына кері әсер етеді. Сондықтан, өзін-өзі тану қабілетінің дамуына 

ерекше назар аударылу қажет. Мұндай бағдарламалардың тиімділігі көп 

жылдық шетел тәжірибелерінде дәлелденген. Соңғы онжылдықта осындай  

Дарынды оқушы тұлғасын жетілдіруге бағытталған оқытудың дамыту 

функциясы оқыту технологиясында, әдістерде жүзеге асырылады. Мысалы: 

бүгінгі таңда білім беру үрдісінде дарынды балаларға оқытудың 

американдық үлгілері /дебат, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, пікір айту/ 

көрнекілік арқылы ізденіске жетелейтін, шығармашылық тұрғыдан зерттеуге 

қызықтыратын білім тірегі етіп беріледі. Ақпараттық технологияны 

пайдаланып интернет арқылы жобаларға қатысу немесе интернет арқылы өз 

пікірлестерін табу. Жалпы оқушыға берілетін қосымша материал оны 

қызықтыратындай болуы керек. Әрине, дарындылық табандылық пен 

бәсекелестікті, қызығушылық пен ізденісті қажет етеді. Сол себепті де біз 

баланы қызықтыруда жан-жақтылықты қамтамасыз етуіміз қажет. [3,б.68] 

Пәндік олимпиадаларға, ғылыми жоба жарыстарына, пікір сайыс 

ойындарға баланы дайындау дарындылықты дамыта түседі. Дарынды 

оқушымен жұмыс жасау барысында оқыту сипатын мұғалім мен оқушының 

өзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде қабылдау қажет. Дарынды 

оқушының алдына нақты бір мақсат қою арқылы оның берілген тапсырмаға 

деген қызығушылығын оятуға болады. Аталмыш жұмыстар мұғалімді 

инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен дамытуымен қатар 

білім беру үрдісіне жаңа тұрпат ендіруіне көмегін тигізеді. Осы тұрғыда 

жаңашыл идеяны ұстанған педагог оқушының жеке тұлғалық қасиетін 

барынша құрметтеуге, оның шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін, 

өздігімен ойлау қабілетін дамытуға, бағытталған ізгіліктік ерекшелігімен 

сипатталады. Сонымен, дарынды оқушымен жаңа тұрпатта жұмыс жасауда 



 

114 

 

инновациялық тәжірибені тұлғаны дамытудағы ізгілік пен шығармашылық 

көзқарасқа негізделген әдістер мен жүйе негізінде қарағанымыз орынды. 
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Aмзeeвa Г.A., 

Қорқыт Aтa aтындaғы Қызылордa мeмлeкeттік унивeрситeті 

 

ЖAҢAРТЫЛҒAН БІЛІМ БEРУ МAЗМҰНЫНЫҢ НEГІЗГІ 

EРEКШEЛІКТEРІ 

 

Жaлпы білім бeру мaзмұнын жaңaртудың қaжeттілігі мeмлeкeтіміздің 

әлeмнің дaмығaн 30 eлінің қaтaрынa кіру міндeтінен туындайды.  Бүгіндe  

біздің қоғaмдa білім aлу ғaнa eмeс, сондaй-aқ aлғaн білім-біліктілігінді 

қоғaмдық өмірдe пaйдaлaнa aлуды көздeйді. Сол сeбeптeн оқушының 

функционaлдық сaуaттылығынa бaсты нaзaр aудaрылaды. Бүгінгі күні 

экономикaлық ынтықмaқтaстық eлдeр осыдaн бірнeшe жыл бұрын білім 

бeрудің жaңaртылғaн үрдeсінe көшті. 1997 жылдaн PISA білім жүйeсін 

бaғaлaудың бірыңғaй стaндaрты бойыншa бaлaлaрдың білім сaуaттылығы 

aнықтaлып кeлeді. Сонымeн қaтaр тұңғыш Eлбaсымыздың  «100 нaқты 

қaдaм» Ұлт жоспaрының 76,79, 89-қaдaмдaрын [1] жәнe Білім мeн ғылымды 

дaмытудың 2016-2019 жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттік бaғдaрлaмaсын  іскe 

aсыру мaқсaтындa білім мaзмұнын кeзeң-кeзeңмeн жaңa формaтқa көшу 

жұмыстaры бaстaлды [2]. Сондықтaн бүгінгі күні білім бeру жүйeсін жaңa 

сaтығa көтeріп, сaпaлы білім бeру eң бaсты мәсeлeлeрдің бірі болып 

тaбылaды. Жaңaртылғaн білім бeру бaғдaрлaмaсының eң нeгізгі мaқсaты - 

білім aлушылaрдың оқу нәтижeлeрін жeтілдіру болып тaбылaды [3, б. 11]. 

Экономикaлық ынтымaқтaстық жәнe дaму ұйымы (ЭЫДҰ) eлдeрі осыдaн 

28 жыл бұрын білім бeрудің жaңaртылғaн үрдісінe көшe бaстaды. 1997 жылы 

көп eл PISA дeп aтaлaтын жaңaртылғaн мaзмұнды бaғaлaудың бірыңғaй 

стaндaртынa көшу турaлы кeлісімгe кeлді. Eліміздeгі бірқaтaр мeктeптeр 

2009, 2012 жәнe 2015 жылдaры осы стaндaрт  бойыншa білім сaпaсын 

aнықтaуғa қaтысты. Осы зeрттeудің қорытындысындa оқушылaрдың 

функционaлдық сaуaттылығын aрттыру қaжeттілігі aнықтaлды. Сондықтан, 

білім бeру мaзмұнын жaңaртудың сeбeбі айқындалды. 

Білім бeру жүйeсінe eнгізілeтін рeформa, eң aлдымeн, оқушылaрғa сaпaлы 

білім бeруді, болaшaқтa олaрдың әлeмдік бәсeкeгe қaбілeтті болуын 

қaмтaмaсыз eтуді көздeйді. ҚР білім және ғылым министрлігі тaрaпынaн 

2015-2016 оқу жылының соңындa 30 пилоттық мeктeптeгі aпробaция 

жұмысының қорытындысынa зeрттeу жүргізілді. Нәтижeсіндe, оқушылaрдың 

функционaлдық сaуaттылығын дaмытуғa бaғыттaлғaн жaңaртылғaн мaзмұны 

бойыншa 30 пилоттық мeктeптің бәрінің дe сынaмaлaудaн тaбысты өткeні 

aнықтaлды. Сондықтaн 2016-2017 оқу жылынaн бaстaп 1 сынып осы 

 стaндaртқa көшті.  Жaңa жүйeгe көшу кeзeң-кeзeңмeн жүзeгe aсырылды [4, 

б. 25]. 

Қaзіргі кeздe тaбысты болу үшін оқушылaрғa білім қaндaй қaжeт болсa, 

дaғды дa сондaй қaжeт дeгeн ойды жaқтaушылaр қaтaры көбeйіп кeлeді. Бұл 

оқушылaрдың aқпaрaтты eстe сaқтaп, aлғaн білімдeрін ұғынуын, түсінуін 

жәнe әр түрлі сaлaдa қолдaнa білуін тaлaп eтeді. Білімді дәл осылaй қолдaну 
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оқушылaрғa «ХХІ ғaсыр дaғдысы» дeп жиі aйтылып жүргeн кeң aуқымды 

құзырeттілікті мeңгeругe мүмкіндік бeрeді. Жaңaртылғaн жaлпы білім бeру 

бaғдaрлaмaлaрындa оқушылaрдың бойындa қaлыптaстыру қaжeт 

құндылықтaр мeн дaғдылaр aнықтaлғaн. 

Білім бeру бaғдaрлaмaсын жaңaрту тұрғысынaн «үйлeсімд» білім бeру 

бaғдaрлaмaсы қaлaй қaбылдaнып, қaлaй іс жүзіндe орындaлaтынынa қaтысы 

бaр бaрлық компонeнттeр бірлeсіп әрeкeт eтіп, бір-бірін толықтырып, 

нығaйтaды дeгeнді білдірeді. Үйлeсімді білім бeру бaғдaрлaмaсы мeн бaғaлaу 

модeльдeрі әзірлeнeтін жүйe дeңгeйіндe ғaнa eмeс, әр сыныптa, әр сaбaқтa 

қолдaнылaды. 

Жaңaртылғaн білім бeру бaғдaрлaмaсының eрeкшeлігі – білімнің 

спирaльді қaғидaтпeн бeрілуі. Спирaльді қaғидaт бойыншa құрылғaн білім 

бeру бaғдaрлaмaсы Джeром Брунeрдің «Білім бeру үдeрісі» aтты eңбeгіндe 

қaрaстырылғaн [5, б. 25]. Джeром Брунeрдің жұмысынa нeгіздeлгeн 

спирaльді білім бeру бaғдaрлaмaсының eрeкшe сипaттaры: оқушы мeктeптe 

оқығaн кeздe тaқырыпты нeмeсe пәнді бірнeшe рeт қaйтaлaп оқиды, әрбір 

қaйтaлaп оқығaн сaйын оның күрдeлілігі aртa түсeді;, жaңa білім aлдыңғы 

біліммeн тығыз бaйлaнысты жәнe бұғaн дeйін aлынғaн aқпaрaт тұрғысынaн 

қaрaстырылaды. 

Жaңaртылғaн оқу бaғдaрлaмaлaрының eрeкшeліктeрі 10 бөлімнeн 

тұрaтын жaңa құрылымы болып тaбылaды: 

1. Пәннің мaңыздылығы; 

2. Пән бойыншa оқу бaғдaрлaмaсының мaқсaты; 

3. Үш тілділік сaясaтты іскe aсыру; 

4. Оқыту үдeрісін ұйымдaстыруғa қойылaтын тaлaптaр; 

5. Пәнді оқытудa қолдaнылaтын пeдaгогикaлық әдіс-тәсілдeр; 

6. Түрлі мәдeниeт пeн көзқaрaстaрғa құрмeт; 

7. Aқпaрaттық-коммуникaциялық тeхнологиялaрды қолдaну құзірeттілігі; 

8. Оқушылaрдың коммуникaтивтік тeхнологиялaрды қолдaну 

құзірeттілігі; 

9. Оқу нәтижeлeрін бaғaлaу жолдaры; 

10. Оқудың мaзмұны, ұйымдaстырылуы мeн бірізділігі.  

Критeриaлды бaғaлaу – бeлгілeнгeн критeрийлeр нeгізіндe білім 

aлушылaрдың нaқты қол жeткізгeн нәтижeлeрін оқытудың күтілeтін 

нәтижeлeрімeн сәйкeстeндіру үдeрісі. Критeриaлды бaғaлaу жүйeсінің 

мaқсaты – бaғaлaу критeрийлeрі нeгізіндe оқушылaрдың оқу нәтижeсі турaлы 

нaқты aқпaрaтты aлу жәнe оны оқу үдeрісін одaн әрі жeтілдіру үшін бaрлық 

мүддeлі тұлғaлaрғa ұсыну. 

Критeриaлды бaғaлaу жүйeсінің міндeттeрі: 

1. Оқу үдeрісіндe бaғaлaудың қызмeті мeн мүмкіндіктeрі aясын кeңeйту. 

2. Жүйeлі кeрі бaйлaныс орнaту aрқылы білім aлушылaрдың өзін-өзі 

үнeмі жeтілдіріп отыруынa жaғдaй жaсaу. 

3. Бірыңғaй стaндaрттaрды, сaпaлы бaғaлaу құрaлдaрын, мeхaнизмдeрін 

қaлыптaстыруғa көмeктeсу. 
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4. Қолжeтімді, нaқты, үздіксіз aқпaрaттaр ұсыну:  

- оқушылaрғa білім сaпaсы турaлы;  

- мұғaлімдeргe оқушылaрдың ілгeрілeуі турaлы;  

- aтa-aнaлaрғa оқу жeтістігі нәтижeлeрінің дeңгeйлeрі турaлы;  

- бaсқaру оргондaрынa ұсынылғaн білім бeру қызмeтінің сaпaсы турaлы. 

«Критeриaлды бaғaлaу» тeрминін aлғaш рeт Робeрт Юджин Глeйзeр 

(1963) қолдaнғaн жәнe бұл тeрмин оқушылaрдың оқу жeтістіктeрінің қол 

жeткізгeн жәнe потeнциaлды дeңгeйлeрі aрaсындaғы сәйкeстікті aнықтaуғa 

мүмкіндік бeрeтін үдeрісті сипaттaйды. «Бaғaлaу» тeрмині «жaқын 

отыру» дeгeн мaғынaны білдірeтін лaтын сөзінeн шыққaн. Бaғaлaу - одaн 

aрғы білім aлу турaлы шeшімді қaбылдaу мaқсaтымeн оқытудың нәтижeлeрін 

жүйeлі түрдe жиынтықтaуғa бaғыттaлғaн қызмeтті бeлгілeу үшін 

қолдaнылaтын тeрмин [6, б. 17]. 

Қaлыптaстырушы бaғaлaу - сaбaқтa күндeлікті жүзeгe aсaтын, білім мeн 

дaғдыны мeңгeру дeңгeйін aнықтaйтын бaғaлaу. Қaлыптaстырушы бaғaлaу 

білім бeру процeсіндe оқушы мeн мұғaлімнің aрaсындaғы өзaрa тығыз 

бaйлaнысты жүзeгe aсырaды. Сонымeн қaтaр, оқушылaрғa жaңa мaтeриaлды 

мeңгeрудe тaпсырмaлaрды қaншaлықты дұрыс орындaғaндығын білугe жәнe 

оқытудaғы мaқсaттaр мeн міндeттeрді орындaуғa мүмкіндік  туғызaды. 

Жиынтық бaғaлaу – бeлгілі бір оқу кeзeңін (тоқсaн, тримeстр, оқу жылы, 

ортa білім дeңгeйі), сондaй-aқ оқу бaғдaрлaмaлaрындaғы бөлімдeр/ортaқ 

тaқырыптaрды aяқтaғaн кeздe бaлл жәнe бaғa қою aрқылы жүргізілeтін 

бaғaлaу түрі [7, б. 31]. 

Критeриaлды бaғaлaудың бaсты aртықшылығы: 

- алдын aлa ұсынылғaн дeскриптордың ұсынылуы; 

- анық, aйқындылығы; 

- бaғaның әділдігі, өзін бaғaлaуғa мүмкіндіктің бeрілуі. 

Критeриaлды бaғaлaудың aтa-aнa үшін тиімділігі: 

- балaсының оқу жeтістіктeрінің нәтижeлeрімeн тaнысуғa, бaқылaуғa 

мүмкіндіктің болуы; 

- оқуынa қолдaу көрсeтуінe мүмкіндіктің болуы. 

- атa-aнaлaрдың «Күтілeтін нәтижeгe» жeткeн, жeтпeгeнін көрe aлуы. 

Дeгeнмeн мeктeптe қaлыптaстырушы бaғaлaуды жүргізу бaрысындa 

кeлeсідeй қиындықтaр туындaудa: 

- оқушылaрдың бaғa үшін оқуғa дaғдылaнуы; 

- мұғaлімдeрдің қaлыптaстырушы бaғaлaуды тaлaпқa сәйкeс жүргізe 

aлмaуы, кeрі бaйлaныс орнaту жолдaрын мeңгeрмeуі; 

- атa-aнaлaрдың түсінбeуі, жaңaртылғaн білім бeру мaзмұны бойыншa 

дұрыс көзқaрaстың қaлыптaспaуы. 

Жaңaртылғaн білім мaзмұны жaғдaйындa мұғaлімдeрдің оқыту үдeрісіндe  

оқытудың интeрбeлсeнді әдістeрін тиімді қолдaнуы, оқушылaрдың өзaрa 

сұхбaттaсуы жәнe мұғaлім мeн оқушы aрaсындaғы диaлогтің шәкірттeрдің 

өзіндік ой-пікірін жүйeлeуі мeн дaмытуынa көмeктeсeтін aмaл eкeнін 

көрсeтeді. «Қaлaй оқу кeрeктігін үйрeну» нeмeсe мeтaсaнa оқушылaрғa оқуды 
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өз бeтіншe жaлғaстырa aлaтын білім жинaу жaуaпкeршілігін түсінугe жәнe 

оны өз мойнынa aлуғa қaлaй көмeктeсугe болaтынын aйқындaйды. 

Қорытa кeлe, әрбір жaңaшыл мұғaлім өз сaбaғын оқушы сұрaнысынa, 

қaбілeтінe, дeңгeйінe сәйкeс жоспaрлaсa, оқушылaрдың пәнгe дeгeн 

қызығушылығы aртaды. Осы мaқсaттa оқушығa сaпaлы, зaмaн тaлaбынa сaй 

білім бeруді мaқсaт eткeн әрбір мұғaлім оқытудың интeрбeлсeнді әдістeрін 

қолдaнуғa міндeтті. Ұлы aғaртушы Aхмeт Бaйтұрсыновтың «Ұстaз үздіксіз 

іздeнгeндe ғaнa, шәкірт жaнынa нұр құя aлaды»,- дeгeн сөзін [8,  б. 34 б] әрбір 

іздeнімпaз, жaңaшыл мұғaлім жaдындa сaқтaуы тиіс.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Қоғамдық қатынастардың күрделі жүйесінде бола отырып, біз балалық 

шақтан бастап қолданыстағы нормалар мен ережелермен танысамыз және 

оларға бейімделеміз. Біз әлеуметтенеміз, соның арқасында түрлі әлеуметтік 

рөлдерді меңгереміз, біз өз құндылықтар жүйемізді құрып, осы негізде басқа 

адамдармен немесе адам қауымдастықтарымен жаңа қарым-қатынастарға 

түсеміз. Ересек адам үшін кәсіби әлеуметтендірудің маңызы ерекше, 

көптеген адамдар үшін бұл процесс ЖОО-да басталады. Кәсіби 

субмәдениетті таныстыру және игеру, кәсіби құзыреттілік және тіпті болашақ 

өмір мұның бәрі ЖОО-да оқыту жағдайында болады.  Кәсіби 

әлеуметтендірудің өзі және оның ерекшеліктері келесі екі факторлар 

топтарымен анықталады: 

- мемлекеттегі ішікі және сыртқы саяси және әлеуметтік-экономикалық 

жағдай,осы қоғам үшін жоғары білімнің маңызы мен беделі, ЖОО-ның білім 

беру сапасы, рейтингі және т. б.; 

- ЖОО-ның оқытушылар құрамы, материалдық және техникалық базасы; 

ұйымдастырушылық мәдениеті, оқу үрдісінің әдістемелік жабдықталуы және 

т. б.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары оқу орындарының алдына олардың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеті қойылған. Зерттеушілердің айтуы 

бойынша бұл міндетті шешудің негізгі факторы ұйымдастыру мәдениетін 

жоғары дәрежеге көтеру.  Ұйымдастыру мәдениеті - бұл сыртқы және 

ішкі факторлардың әсерінен өзгеретін, адамның ұйым мүшесі ретінде 

сіңіретін және оған әсер ететін, бір ұйым мүшелерін біріктіру құралы болып 

табылатын және белгілі бір кәсіби топтың корпоративтік мәдениетінен 

ұйымды бөлетін нақты ұйымда қалыптасқан мәдениет элементтерінің 

жиынтығы.  Жоғары оқу орнына түскенде және біртіндеп әр түрлі өзара 

қарым-қатынастарға қосылғанда студенттер ЖОО-ның ұйымдастырушылық 

мәдениетінің әсеріне тап болады. Уақыт өте келе студенттік топта 

ұйымдастырушылық мәдениеттің өзінің ерекше нұсқасы қалыптасады. ЖОО-

ның және студенттік топтардың ұйымдастырушылық мәдениеттерінің 

қалыптасу дәрежесі кәсіби әлеуметтендіруге қолайлы болатын немесе кедергі 

келтіретін күшті фактор болып табылады, өйткені бұл барлық 

қатысушылардың өзін-өзі жүзеге асыруға, қызметтің барлық түрлерінде 

табысқа қол жеткізуге, сондай-ақ жеке тұлғаның басқа да қасиеттерін 

дамытуға ықпал етеді [1, с.63]. 

XIX ғасырдың соңында Ф. Тейлор мен А. Файоль ұжымдық рух пен 

ұжымдық құндылықтардың маңыздылығы туралы атап кеткен, бірақ 

ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі тек 1980-ші жылдардың басында 
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пайда болды.  Жоғары оқу орнының ұйымдастыру мәдениеті өте көп 

қырлы білім. Ол құндылықтарды, қойылымдарды қамтиды, білім беру 

процесін басқарумен байланысты ұғымдар мен нанымдар оқыту әдістемесі 

мен мазмұнына байланысты (оқытушылар құрамының ұйымдастырушылық 

мәдениеті) болады.  Жоғары оқу орындарының басты мақсаты – қазіргі 

заманға сай жастар тәрбиелеу, адамзаттың мәдени және өнегелік деңгейі мен 

оның ой-өрісін арттыру, жоғары білімді маман иелерін қазіргі заман 

талабына сай дайындау.  Ұйымдастырушылық мәдениет ұғымын әлеуметтік 

зерттеулердің объектісі ретінде қарастырмас бұрын, бұл ұғымға әлеуметтік-

мәдени феномен ретінде қарау  керек. Бұл үшін «мәдениет» және «ұйым» 

түсініктерін нақтылап, мағыналық шектерді анықтап алу қазіргі заманғы  

ұйымдардың  мәдени ортасында болып жатқан процесстер мен 

құбылыстарды жүйелі түрде және нақты қарастыруға, талдаулар жасауға 

мүмкіндік береді. Ең маңыздысы бізді қызықтырып отырған түсініктерді 

мазмұндық тұрғысынан анықтау қажет. 

«Мәдениет» ұғымы қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымда 

фундаменталды ұғымдардың құрамына енсе, менеджмент ұйымы аясындағы 

мамандар кез келген ұйым ұлт сияқты өз мәдениетіне ие екендігін айтады. 

Мәдениет – ( латын тілінен аударғанда cultura – өңдеу, тәрбие, білім беру, 

даму, оқу деген мағына білдіреді) материалдық және рухани еңбек 

өнімдеріндегі, әлеуметтік нормалар мен мекемелер жүйесіндегі, рухани 

құндылықтардағы, адамдардың табиғатқа, өзге адамдарға өздеріне  

қатынастарының жиынтығында, адамзаттың өмірлік іс-әрекетінің  және 

ұйымның дамуының спецификалық тәсілі  [2, с. 54]. 

Егер басшы өзі басқарып отырған ұйымдағы мәдениетті білмесе, онда 

басшы мәдениетті емес, мәдениет басшыны басқарады. Топтағы мәдениетті 

түсіну міндетті түрде және басшылардың лидер болуы үшін мәдениетті 

түсінуі басты талап» болып табылады. Қазіргі заманғы ғалымдар мәдениеттің 

көпқызметтілігін, яғни мәдениет қызметінің  көп түрлілігін оның ішінде 

мәдениеттің оң функцияларын көрсетіп өткен (индивидтің немесе қоғамның 

ортаға бейімделуінің(адаптация) дәрежесін көтеруге байланысты), сонымен 

қатар мәдениеттік зиянды немесе теріс функцияларының ішіндегі ашық және 

жасырын (латентті) түрлерін атап өткен, яғни бұл функциялар адаптация 

процесіне кедергі келтіреді. Мұның барлығы мәдениет құбылыстарын 

анықтаушы мәдениеттік анализдердің күрделілігі мен бағалаудың 

субъективтілігін айқындайды.  

Сонымен қатар, мәдениетті өткен ұрпақтардың тәжірибелерін көрсететін, 

қазіргі заманғы жағдайлардың әсерімен өзгеріп отыратын және қоғамның 

мүшесі ретінде адаммен меңгерілетін ойлар, мағыналар, елестетулер, 

білімдер, құндылықтар, нормалар, әрекеттер, мінез-құлық, өмір сүру 

образдарының жүйесі ретінде анықтауға болады. 

Қазіргі заманғы ұйымдар арасында мәдениетпен тығыз байланыстағы 

өзге де терминдердің қарастырылуына назар аударар болсақ, «ұйым» термині 

қазіргі кезде үш жалпы қабылданған мағынаға ие: 
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- Объект ретінде (яғни белгілі бір ішкі реттелген құрылымға ие, нақты 

функцияларды атқару үшін тағайындалған, қоғамда белгілі бір маңызды 

орынды алатын қолдан біріктірілген институттар); 

- Процесс ретінде, объектіге саналы әсер етумен байланысты (яғни 

ұйымдастырушы фигура(тұлға) мен ұйымдастырылатын топ бар жердегі 

функцияларды өзара бөлісіп, байланыстар мен координациялар орнататын 

адамдардың әрекеті ретінде); бұл мағынада «ұйым» түсінігі толық түрде осы 

ұғымды білдірмесе де  «басқару» түсінігімен сәйкес келеді; 

- Қасиет ретінде, атрибут (яғни  белгілі бір объектінің реттілік дәрежесі; 

объектілердің барлық түрлерінде жүйелі түрде болатын  нақты бір 

құрылымдар, бөліктердің тұтастыққа бірігуіндегі байланыстар типтері)  [3, 

с.85]. 

Жалпы, «ұйымдастырушылық мәдениет» ұғымына қызығушылық қалай 

туындады және ЖОО-ның іс-әрекетінде қаншалықты қолдануға болады деген 

екі сұрақ туындайды. Отандық зертеуші Л.Н. Аксеновская: «ұжымдық 

мәдениеттің мәні бізге белгілі  «біз-олар» атты қарама-қайшы түсінік арқылы  

беріледі». Біз «корпорация» ұғымын «орта факторын» есепке алатын және 

оны бағалау (нейтралды немесе дұшпандық) қажеттілігімен байланысты 

ұйым іс-әрекеті тұрғысынан  қарастырамыз  [4]. Жалпы алғанда, бұл мәселе 

Болондық үдеріске сәйкес ЖОО-дары  бір-бірімен және шетел ЖОО-мен де 

бәсекеге түсуге мәжбүр болып отырған қазіргі заманғы білім беру жүйесінде 

байқалады. 

Е.И. Ерошиннің ойынша білім беру мекемелері уақыт өткен сайын 

өнеркәсіп, экономика, өндіріс типіндегі корпорациялардың басқару 

ұстанымына ұқсап келе жатыр, өйткені оның басшысы мекеменің 

экономикалық саясатын анықтап, экономикалық мәселелер бойынша 

маңызды шешімдер қабылдауы, экономикалық серіктестерімен өзара қарым-

қатынас және өзі басқарып отырған мекеменің экономикалық көрсеткіштерін 

айқындап отыруы керек [5, с. 95]. 

Шетелдік зерттеуші С.И. Гессен өзінің еңбектерінде ЖОО-ның негізгі 

түрлеріне: автономиялық және өзін-өзі басқару деп көрсетіп кетті. 

Университеттің ұжымдық сипатын оның басты белгісі деп санайды: «Содан 

соң, ең алдымен атауы айтып тұрғандай университеттің негізгі қасиеті 

шығады. «Университет» термині оқушылар («схолар» итальян 

университеттеріндегідей) және оқытушылар («дәрігер» француз және неміс 

университеттеріндегідей ) шығаратын цехі бар корпорация деген мағына 

білдерген. Эразм Роттердамский дәуірінен бастап «университет» сөзі 

оқушылар мен оқытушылар (universitas sholarum et doctorum) жиынтығы деп 

түсіндірілген жоқ, ғылымның (universitas scientiarum) органикалық тұтастығы 

туралы айтылды».   Әрине бұл «университет» терминінің алғашқы мағынасы 

маңыздылығын жойды деген сөз емес. Ғалымдар, оқытушылар мен 

студенттер қауымдастығының жауапкершілігі мен маңыздылығын 

анықтайтын құндылықтар мен нормаларды түсіндіре бастады. С.И. Гессеннің 

«Педагогика негіздері. Қолданбалы философияға кіріспе» атты еңбегінде 
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«Университет» термині екі тұрғыдан: «Ғылым, автономды, алайда тұтас 

университет жүйесін құра алатын, бұл жерде мәдениеттің басқа 

салаларындағы корпорациялармен келісімге отыра алатын автономды 

корпорация секілді» қарастырған [6, с.76].  

Т.Б. Сергеев пен О.И. Горбатько  білім беру мекемелерінің ұжымдық 

мәдениетінің мәнін түсіндіретін екі негізгі объектісін көрсетеді: 

- білім беру мекемесінің дәрежесі корпорация белгілеріне сәйкес келуі; 

- білім беру мекемесінің дәрежесі тек қана экономикалық мәселелерді 

шешумен шектелмейтін корпорация секілді  

Жоғарғы білім беру мекемесінің мақсаты мен іс-әрекеті өз ішінде 

тұйықталып қалмай, сыртқы қоршаған ортаға бағытталғандықтан іс-әрекетті 

ұйымдастырудың нақты шаруашылық-құқықтық формасына сүйенген 

корпорация секілді бола алмайды. Х. Ортега-и-Гассеттің  «Университеттің 

миссиясы» атты еңбегінде «қазіргі заманауи университет қандай болу керек» 

деген сұраққа төмендегідей жауап береді:  

- «Университет, ең алдымен қарапайым адам жоғарғы білім алатын білім 

ордасы. 

- Қарапайым адамды мәдениетті және заман талабына сай етіп шығару 

керек. Яғни университеттің бірінші және негізгі  міндеті бастапқы мәдени 

пәндерді оқыту болып табылады. 

- Қарапайым адамнан жақсы маманды дайындап шығу керек. Мәдениетке 

үйретумен қатар университет студенттерді жақсы дәрігер, жақсы судья, 

білікті математика және тарих мұғалімдері болып шығуына себеп болады.  

- Қарапайым адам міндетті түрлі ғалым болуы шарт емес. Ғылым тура 

мағынасында ғылыми зерттеу  университетің тікелей және негізгі міндеті 

емес. Алайда бір жағынан ғылым университетің ажырамас бөлігі және 

ғылыми жұмыстар жасап отыру керек». 

Зерттеулер көрсеткендей, студенттер топтарының ұйымдастыру 

мәдениетін мәдениеттердің бірде-біріне жатқызуға болмайды, өйткені оның 

құндылықтар құрылымында ұйымдастыру мәдениетінің әртүрлі түрлеріне 

жататын құндылықтар басым. Басым құндылықтар мәні бойынша қарама-

қарсы болып табылады, бұл негізгі мәселелер бойынша бірыңғай пікірдің 

жоқтығын, мүдделердің бытыраңқылығын және жалпыға бірдей танылған 

мәдениеттің жоқтығын куәландырады. Қалыптасқан жағдайды түзету үшін 

студенттердің мінез-құлқын өзгерту бойынша бірқатар іс-шаралар қабылдау 

қажет. Мінез - құлықты өзін - өзі бақылауды қалыптастырудың нақты 

процестерінде келесі факторлар маңызды: 

- Болашақ мемлекеттік қызметкерлердің алған білімінің мәртебесін 

көтеру және дайындау жүйесін дамыту;  

- студенттердің ақпарат құралдарымен қамтамасыз етілуін арттыру;  

- басқару органдарының шешімдерін дайындау және қабылдауға 

студенттердің қатысуын кеңейту;  

- студенттердің құзыреттілік деңгейі, шығармашылық көзқарасы 

бойынша олардың қызметін бағалауды бағдарлау;  
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- студенттердің әлеуметтік жауапкершілік сезімін дамыту;  

- білім алушылардың білім сапасын арттыру;  

- ұжымдарда коммуникативтік бағыттағы іс-шараларды өткізу 

тәжірибесін қайта жаңғырту-марапаттарды салтанатты тапсыру, оқытушылар 

мен мемлекеттік қызмет қайраткерлерін марапаттау, бірінші курс 

студенттеріне тәлімгерлікті тарату. 
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Аплашова А.Ж., Кирибаева А.С., Кенжебаева Ж.Т. 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Соңғы екі онжылдықта Қазақстандағы білім беру жүйесі үлкен 

өзгерістерге ұшырады. Қазақстан Республикасының Білім беру туралы 

Заңында оның мазмұны мен бағыттылығы өмірдің жаңа әлеуметтік 

жағдайларында тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауды 

қамтамасыз ететін қоғамдық дамудың ең маңызды факторларының бірі 

болып табылатыны туралы айтылады. Білім беру отандық орта және жоғары 

мектептің дәстүрлі салаларына қойылатын талаптарды төмендетпей, әлемдік 

деңгейге сәйкес болуы тиіс. Реформа идеяларының шығармашылық іске 

асырылуы көп жағдайда табысты практикалық шешілуіне байланысты 

күрделі мәселелердің қатарында оқушылардың білімге деген қызығушылығы 

мен өз бетінше білім алу қажеттігіне тәрбиелеу мәселесі аса маңызды. 

Әрбір педагог қандай оқу орнында жұмыс істегенін жақсы біледі, сабақ, 

дәріс, әңгіме, кез келген тәрбие іс-шарасының табысы көп жағдайда өз пәніне 

деген қызығушылықты ояту шеберлігіне байланысты. Алайда танымдық 

қызығушылықты ояту - бұл білімге деген терең қызығушылықты және өз 

бетінше білім алу қажеттілігін тәрбиелеу бойынша үлкен және күрделі 

жұмыстың бастапқы кезеңі болып табылады.  Жоғары сынып оқушыларының 

жастық кезеңі - көзқарастар мен нанымдарды жасау, дүниетанымды 

қалыптастыру кезеңі. Өзін-өзі анықтау қажеттілігіне байланысты қоршаған 

ортаны және өзін-өзі түсіну қажеттілігі туындайды [1, с.64]. 

Жоғары сынып оқушылары жасындағы елеулі өзгерістер адамның 

танымдық үрдістерін бастан өткереді. Оқу пәндерінің дифференциациясы, әр 

түрлі ғылымдардың ғылыми түсініктерін және олардың арнайы белгілер 

жүйесін меңгеру қажеттілігі теориялық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

Білімді меңгеру процесі мен оларды пайдалану тәсілдерін қамтитын оқу 

қызметі аға оқушыға қолда бар және жаңадан алынған білім арасында кең 

және терең байланыс орнатуға, өзінің ойлау қызметін саналы түрде 

бақылауға және оны басқаруға мүмкіндік береді. Бірте-бірте оқушы 

болжамдармен, гипотезалармен өздігінен әрекет ету және оларды сыни 

бағалау дағдылары қалыптасады. Оқу қызметіндегі дербестік неғұрлым анық 

байқалады. Білімді меңгеру процесі зейін, қабылдау, есте сақтау және 

ойлауды дамытуға ықпал етеді. Назар неғұрлым басқарылатын болады және 

аға оқушы абстрактілі міндеттерді шешу кезінде оны ұзақ уақыт бойы 

шоғырландыра алады [2, с.97]. 

Қазіргі таңда жоғары мектеп оқушыларының танымдық 

қызығушылықтарын дамыту формалары мен әдістері мәселесі өзекті болып 

табылады, өйткені сөздің кең мағынасындағы білімге деген қызығушылық — 

бұл тұлғаның білімнің, шеберліктің, дағдылардың кең ауқымын зерттеуге 



 

125 

 

бағытталуы. Оқытудың мектеп үдерісіне қатысты сөздің тар мағынасындағы 

білімге деген қызығушылық — бұл бала тұлғасының, жасөспірімнің мектепте 

оқылатын барлық білім жиынтығын меңгеруге бағыттылығы [3, с.62]. 

Мектеп оқушыларының оқу іс-әрекеті мен оқудан тыс уақытындағы іс-

әрекетінде танымдық қызығушылықтарын дамыту - өскелең буынға тәлім-

тәрбие берудегі күрделі психологиялық әрекет болып табылады. Танымдық 

қызығушылықтын дамуы оқушылардың интеллектісін дамытумен 

байланысты екендігін негізге ала отырып, оқу үрдісін тиімді 

ұйымдастырудың, іс-әрекеттің субъектісінің шығармашылық сапалық 

ерекшеліктерінің, сабақ кезінде және сабақтан тыс кездерінде 

диагностикалық және шығармашылық тапсырмаларды ұтымды қолданудың 

мәні зор. Жалпы педагогикалық процесте танымдық қызығушылық мәселесі 

маңызды орын алады. Озат ұстаз оқушылардың қызығушылық, 

шығармашылық қабілетін дамыту барысында оқыту мен тәрбиелеу 

әдістерінің жаңа түрлерін іздей отырып, өзі шығармашылықты тұлға болып 

дамиды [4, с.212]. 

Балалардың білімге терең қызығушылығын және өз бетінше білім алу 

қажеттілігін тәрбиелеу - бұл танымдық белсенділікті және ой дербестігін 

ояту, кітап оқуға, еңбекке және еңбек адамдарына деген сүйіспеншілікті 

қалыптастыру, жасөспірімдер мен аға оқушыларды өзінің мінез-құлқы мен 

іс-әрекетіне жауап беруге, саналы, тәртіпті, мақсатты және іскер жас болуға 

үйрету. Нақты тақырыпқа, нақты пәнге деген қызығушылықты ояту және 

дамыту арқылы әрбір педагог қарапайым тәжірибе беруді жүзеге асырып 

қана қоймай, өз оқушыларын бір нәрсеге үйретеді, оларға нақты машықтар 

мен дағдыларды меңгеруге көмектеседі (тәжірибе жүргізу, міндеттерді шешу, 

кітап оқу, рефераттар, баяндамалар және т. б.), сонымен қатар әлсіз 

оқушылардың өз күші мен шығармашылық мүмкіндіктеріне деген сенімін 

нығайтады, өзінің дамуына неғұрлым күшті балаларға тоқтамай, өз бойында 

ерік күшін, күрделі тапсырмаларды орындау Осының барлығы 

шығармашылық тұлғаны осы сөзді терең түсінуде тәрбиелеу болып 

табылады. 

Тұрақты танымдық қызығушылық - бұл адамның қызығушылығы, білімді 

тереңдетуге және шығармашылықпен қолдануға деген қажеттілік. Егер бұл 

қызығушылық оқушы болса, онда ол бағалау немесе мадақтау, марапаттау 

және марапаттау үшін емес, өйткені ол өзінің жеке тұлғасын жетілдіруге 

ұмтылады, ол басқаша әрекет ете алмайды. Бірақ терең қызығушылық пайда 

болады және бірден дамымайды. Оның пайда болуы мен дамуы үшін білім 

беру және өзін-өзі жетілдіру, тәрбиелеу және өзін-өзі тәрбиелеу жүйесі 

қажет, тек қана оқушының сабаққа, жиналысқа және т. б. қызығушылықтары 

мен қызығушылығын оятатын және оятатын әсер ететін қысқа мерзімді 

құралдарды іздеу ғана емес. Оқушылардың білімге деген қызығушылығын 

қалыптастыру және дамыту процесі осы үдерістің психологиялық-

педагогикалық негіздеріне сүйеніп мұғалім арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 
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Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту мәселесі Ресейлік О. 

С. Гребенюк, В. И. Загвязинский, В. С. Ильин, А. Н. Леонтьев, И. Я. Ланина, 

Н. Г. Морозов, В. Н. Мясищева, Ф. К. Савина, Г. И. Щукина және т.б. 

еңбектерінде көрсетілген, мектеп тәжірибесінде оқушылардың 

қызығушылығының жалпы деңгейін анықтау үшін Е. А. Климовтың 

әдістемесін қолдануға болады. Бұл бала мүдделерінің пәрменділігі мен 

түсінігін дәл анықтауға мүмкіндік береді. 

Танымдық қызығушылық тұлғаның қоғамдық құндылықтарға еркін 

араласуына ықпал етеді және жеке құндылықтарды таңдауды 

ынталандырады. Егер танымдық қызығушылық дамымаса, жеке-құндылықты 

қабылдауға, тұтас әлем түсінігіне ұғымдар мен фактілерді жинаудан шығу 

мүмкін емес. Қазіргі педагогикалық зерттеулерде танымдық қызығушылық 

таным саласын кеңейтуді, дүниетанымды қалыптастыруды, қызметтің 

мақсаттары мен құралдарын таңдаудағы жеке тұлғаның еркіндігін 

қамтамасыз ететін тұлғаның интегративті сапасы ретінде қарастырылады [5, 

с.124]. 

Балалар, ата-аналар, мұғалімдер алдында үнемі жаңа міндеттер  - жеке 

адамды дамытудың мүмкіншіліктерін ашу,  соның негізінде өзінің 

болашағын айқындау қойылады.  Н.С. Лейтес дарынды балаларды зерттей 

келе, олар еңбекке тартымдылығымен өзгешеленетін және «еңбектен 

қанағаттануды сазінетін нағыз кішкентай еңбекқорлар болып табылады», - 

деп көрсетеді [6, с.89]. 

Сонымен, өз қызығулары бағытында дарынды адамдар қайтпас 

қажырлық таныта алады. Бұл қасиеттің адамдағы көрінісі – 2-3 жасар 

баланың бір іспен үзбей шұғылдана алу уақыты. Басқа қатарларымен 

салыстырғанда дарынды бала өзін қызықтырған іспен бірнеше сағат 

шұғылданып, қажет болса, оған бірнеше күндер бойы қайта оралып, 

көздегеніне жетпейінше, әрекетін тоқтатпайды.  
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Педагогика факультеті Педагогика, психология және бастауыш оқыту 

кафедрасы  

7М01301  –  «Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі» білім 

бағдарламасының  1-курс магистранты,Бауыржан Момышұлы атындағы 

№62 жалпы білім беретін мектептің бастауыш класс мұғалімі 

 

ОРТА БІЛІМНІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ –  БІЛІМ БЕРУ 

САЛАСЫНДАҒЫ ТЫҢ ӨЗГЕРІСТЕР ЖАРШЫСЫ 

 

«Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды оқыту нәтижесі сындарлы ойлау, 

өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру қажет» 

Н.Ә. Назарбаев 

Қазақстан  2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық 

моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік 

білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-

мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік 

кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты 

қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-

заман талабы болып отыр. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.     

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру     

 бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

 қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы 

оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 

ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің 

басты талабы. 

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде 

үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты 

мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті 

жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың 

серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын 

шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына  көзіміз 

жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 

болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 

түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін 

адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 



 

128 

 

ұйымдастыра  алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа 

заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен  қарым-қатынас барысында әрбір 

жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім 

қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі 

заманның мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-

жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген 

болуы керек. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде 

айтарлықтай  өзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен 

инновациялық үрдістердің жалғасуына  ықпал етудің маңызды факторының 

бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне  

пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен 

дағды ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби 

құндылықтары да жатады. ҚР-ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыруға арналған үш айлық  курс бағдарламалары, білім беру жүйесінде 

педагогтар алдына жаңа міндеттер қойып, оларға  үн тастады  десек те 

болады.  Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі 

мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге 

тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы 

керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім 

беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана 

жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, 

күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе 

алатын, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі 

және ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, 

оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын 

дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір 

талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да 

бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. 

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін 

қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 
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жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді.  Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.  Оған оқу 

мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды. ықшам сабақтарды құрастыру 

барысында көз жеткіздік. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау 

жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын 

ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді.        

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері 

баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі 

Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған 

елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын 

туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 

ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан 

оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу 

бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу 

кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі 

туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 

қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы 

да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында 

«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және 

сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен 

оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу  қажеттілігі де осы 

себептен туындап отыр.  Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды 

дамытқан бұл үрдістің  жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы  

көңілді қуантады. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 
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қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді 

және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

қолдану болып табылады. 

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде 

тұрған мәселе - білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, 

ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы – 

мектеп, ал мектептің жаны – мұғалімдердің басты міндеті – өз ұлтының 

тарихын, мәдениетін, тілін қастерлей және оны жалпы азаматтық деңгейдегі 

рухани құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу. 

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың 

әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және заманауи педагогикалық 

технологияны меңгеру. Осыған орай, Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі – оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсетілген. 

Жаңа педагогикалық технология – мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы 

және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс – 

әрекеттер жиынтығы. Заманауи технологияларда басты міндет – оқушының 

оқу – танымдық әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа 

толықтай жету. 

      Оқыту үрдісін жандандыру оқушылардың оқу материалының теориялық 

мазмұнын игеру жөніндегі еңбекті тиімді ұйымдастыру және олардың 

тәжірибелік іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу 

үрдісінің тиімділігі мен сапасы мұғалімнің әдістемелік дайындығы және 

сабақ жүргізу тәсілдері мен әдістеріне, жаңа педагогикалық технологиялық 

технологияларды игерулеріне тікелей байланысты болады. 

Заманауи технологиялардың басты міндеті – оқушының оқу – танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету болып 

табылса, педагогикалық технология кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып 

есептеледі. Оқытудың жаңа технологияларын меңгеру мұғалімнен орасан зор 

іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай 

мақсат көздеген жүйелі ізденістер мұғалімнің жаңа технологияны меңгеріп, 

инновациялық жетілуіне әкеледі. 

Педагогикалық технологияны игеруге қойылатын жаңа міндеттерді 

меңгеру оқытудың ең жоғары нәтижесіне жетуге мүмкіндік беретін оқу – 

тәрбие үрдісін ұтымды әрі үйлесімді жобалап, ұйымдастырып басқаруды 

жүзеге асыруға тікелей байланысты. 

Заманауи технология үрдістерінің талабы – оқушыларға білім беруде 

белгіленген мақсатқа жету, оқушылардың іс – әрекеті арқылы ойлау 

дағдыларын, оқу – танымдық іс – әрекетін белсендіре отырып, сабақтағы үш 

біріккен мақсатты жүзеге асыруға қол жеткізу. 

Белгілі бір дәрежеде оқу – танымдық іс – әрекетті белсендірудің қажеттігі 
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туындайды. Мұнда оқыту үрдісіндегі әдістемелік жүйенің өзара байланысы 

негізінде оқу – танымдық іс – әрекет міндеттерін жүзеге асырылуын талап 

етіледі. Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай оқытуда заманауи технологияны 

пайдалана отырып, оқушылардың оқу – танымдық іс – әрекетін 

белсендірудің шығармашыл әлеуетін көтерудің маңызы зор. 

Жаңа педагогикалық технология арқылы оқыту барысында оқушыларды 

тұлға ретінде қалыптастыруға бірден – бір әсер етеді. Мұғалім мен оқушылар 

бірлесіп оқи отырып, субъект – субъект ретінде болады. Мұғалімнің рөлі 

көбінесе оқу үрдісін ұйымдастырушы топ басшысы, оқушылардың ынта – 

ықыласын белсенді етуші қалпында көрінеді. Жаңа технология оқушылардың 

өз өмір тәжірибесіне, біліміне сүйенулеріне негізделген. Сондықтанда олар 

ынтымақтастық педагогикасының жүзеге асуына, бірлесіп «әрекет етуге», 

сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай орнауына мүмкіндік 

жасайды. Оқыту нәтижесі оқушылардың бір – бірімен байланыс бірлігінен 

көрініп, оқушылар оқу нәтижесінде бір – бірінің жауаптылығын сезінеді. 

Заманауи технология қолдануда практикалық тұрғыда зерттеуші қажет ететін 

дидактика міндеттерінің бірінен саналады. Жаңа технологияны пайдалану 

мұғалім мен оқушының қарым – қатынас жағдайын аса шеберлік, білімділік, 

демократиялық бағытта уақыт талабына сай таңдауды қалайды. 

Педагогикалық үрдісте жаңа технологияны енгізіп, пайдалану мұғалімдерді 

шеберлік жағынан шыңдайды. 

Еліміз егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық саласында, соның 

ішінде, білім беруде жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру, осы 

кезге дейінгі дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. 

Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алады.  

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 

«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық 

салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз 

ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма 

Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті 

уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы 

қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп отырмыз. 

Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
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Атемова Қ.Т., Қонысова А.А. 

 Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

ПӘНДІК-ТІЛДІК КІРІКТІРІЛГЕН ОҚЫТУ (CLIL) БІЛІМ БЕРУ 

ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 Қарқынды өзгеріс үстіндегі қоғамымызда тұлғаның білімі мен тәрбиесі, 

интеллекті мен тілдік-коммуникативтік сапасына қойылып отырған талап өте 

жоғары деңгейлі көрсеткішті көрсетіп отырғаны баршамызға белгілі. Осыған 

орай, жоғары педагогикалық оқу орындарындағы маман даярлаудың басты 

мақсаты да студенттің бойында күрделі практикалық педагогикалық 

міндеттерді шеше алатын кәсіби біліктілікті қалыптастыру ғана емес, сондай-

ақ қазіргі кезеңде әлемдік бәсекеге қабілетті, жан-жақты даярланған, 

шығармашыл тұлға қалыптастыру болып табылады. 

Қазіргі уақытта оқыту үдерісінде студенттерге берілетін ғылыми 

білімнің теориялық базасының жоғары деңгейде болуы; мамандар 

даярлаудың профильдерін кеңейту; оқу пәндерінің кіріктірмелілігін жүзеге 

асыру; оқытуда білімгерлердің шығармашылық қабілеттерін арттыратын 

белсенді оқыту әдістерін кең түрде қолдану көзделуде. Яғни жоғары оқу 

орнындағы оқыту үдерісі студенттерге әмбебеп және тұғырлы білім беруді 

мақсат етеді. 

Осы орайда білім алушылар үшін шығармашылық көзқарас пен белсенді 

өмірлік ұстаным қалыптастыру басты талаптардың қатарында. Қазақстанның 

экономикалық, саяси, тілдік өркендеуінің заманауи деңгейінде, әлеуметтік-

мәдени жағдайларын ескере отырып, орыс және қазақ тілімен өзара 

байланыста шет тілін оқыту қағидатын іске асырудың шарттары мен 

мүмкіндіктері шынайы ғылыми зерттеулерді қажет етеді. Қазақ тілі, орыс тілі 

және шет тілдерін өзара байланыста оқытуды көздейтін тілдік білім беру - 

өзекті мәселе. Қоғамымызға жаратылыстану бағытындағы пәндерді 

меңгерген билингвалды және полилингвалды тұлғаның қалыптасуы келесі 

өзекті мәселе болып отыр. 

Еліміздің дамыған 30 елдің қатарына енуге және Балон бастамасының 

мүмкіндігін жоғарылату, академиялық ұтқырлық пен білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру үшін ЖОО-да көптілді білім беру жүйесін 

құру білім беру саласының бәсекеге қабілетті факторларының бірі болып 

табылады  [1,б. 6].  

Қазіргі таңда ғылым мен техника дамыған заманда білім беру 

жүйесінде бәсекеге қабілетті, шығармашыл, кәсіби құзыреттілігі дамыған 

сонымен қатар көптілді игерген маманды талап етіп отырғандықтан білім 

беру жүйесін жаңа технологиялармен толықтыра отырып жоғары білімнің 

нәтижелеріне қол жеткізу қажет екендігі баршамызға мәлім. Оқыту үрдісін 

өзгерте отырып білім алушыларды  қазіргі жаңа талапқа сай  өздігімен 

жұмыс жасайтын, сын тұрғысынан ойлай білетін, жан-жақты, сонымен қатар 

коммуникативті құзыреттілігі жоғары өзге елдің тілінде ойын еркін жеткізе 
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алатын маман даярлауымыз қажет. Ол үшін елімізде орын алып отырған үш 

тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасының 

бір бағыты болып «Жаратылыстану» пәндерін ағылшын тілінде оқыту болып 

табылады.  Осы орайда ағылшын тілін меңгертудің бірден –бір тиімді әдісі 

әрі әлемдік тәжірибесінен сәтті өткен тәсілдердің бірі пәндік-тілдік 

кіріктірілген оқыту (CLIL). 

Елімізде қазіргі таңда оқытудың ең перспективалы технологиялардың 

бірі болып пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту (CLIL) болып саналады. Бұл 

технология көптеген Еуропалық елдерде кеңінен таралып, 1994 жылы алғаш 

рет ұсынылғанына қарамастан біздің еліміздің де білім беру процесінде 

бастау алып жатыр. 

Мұндағы кіріктіре оқыту дегеніміз – тіл мен пәнді пәнаралық 

байланысты жүзеге асырып оқыту. Бұл тәсіл бір мезетте екі пәнді бірдей 

оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, негізгі назар тілге де, тілдік емес 

пәнге аударылады.  

Ағылшын тілі кіріктірілген сабақта білімгерлер пәндердің әсіресе 

жаратылыстану бағытындағы пәндердің ақпаратын қолдана отырып, 

оқиғалар мен құбылыстарды мүлдем жаңаша түсіне отырып терең және жан-

жақты білім алу мүмкіндігіне ие болады. Кіріктірілген сабақта білімді 

жинақтау, бір пәннен алынған білімді басқа пәнде қолдану білігін 

қалыптастыру мүмкіндігі бар. 

 Орыс ғалымы А.Н. Колмагоров кіріктіріп оқытуды (интеграция) 

төмендегідей түсіндіреді: 

Кіріктірілген (Интегрирование): (түрі бойынша) - бұл пәнаралық 

байланыс, ол оқушыларды танымдық қызметке енгізудің бастапқы 

кезеңдерінде ынталандырушы рөл атқарады; 

Кіріктірілген (Интегрирование): (формасы бойынша) – бұл жаңа 

технология яғни, 

- пәндер арасындағы мәселесін шешу, ұғымдар арасында байланыс 

орнатуға және олардың практикалық бағытын анықтауға мүмкіндік береді; 

- берілген оқу пәндеріндегі қайталауларды қысқартады; 

- қосымша уақыт шығындарысыз мәліметті меңгеруді тереңдету; 

- білім алушының шығармашылық әлеуетін арттыру; 

- сабақтың ақпараттық сыйымдылығы мен қарқындылығын кеңейту; 

Кіріктірілген (Интегрирование): (деңгейі бойынша)- бұл инновациялық 

технология, өйткені сапалы оқытудың жаңа сатысындағы пәнаралық 

байланысты іске асырудың жоғары нысаны болып табылады, яғни; 

- танымдылықты кеңейту; 

- теориялық дайындықты практикамен байланыстыру; 

- білім алушылардың бойындағы теориялық білімнің беделін арттыру; 

        - баланың жеке басының дамуы үшін қолайлы жағдай жасау [2, б.266]; 

В. И. Загвязинскийдің пікірі бойынша оқытудың интегративті тәсілі 

оқытудың мақсаттарының, мазмұнының, құралдарының, нысандары мен 
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әдістерінің бірлігін білдіретін оқытудың тұтастығы идеясына сүйенетінін 

айтқан. 

Д. И. Зверев, М. Пак интегративті оқыту ішкі және пәнаралық сипаттағы 

оқыту мазмұнының құрамдас бөліктерін біріктіруді мен синтездеуді, оларды 

фактілер, ұғымдар, теориялар, идеялар деңгейінде жинақтауды, жалпыланған 

білімнің тұтас жүйесін, қызмет түрлері мен тәсілдерін қалыптастыруды 

қамтамасыз ететінін атап өтті [3, б.91]. 

CLIL пәндік-тілдік кіріктіріліп оқыту әдістемесі ретінде  – бұл екі есе 

нәтижеге қол жеткізу мақсатында бір оқу бағдарламасының шеңберінде екі 

пәннің әдістемелік үйлестірілген бірлестігі болып табылады, яғни  шет тілін 

және пән мазмұнын игеру. Біз жалпы  CLIL пәндік-тілдік кіріктіріліп оқыту 

технологиясының негізгі түсінігін төмендегідей кесте ретінде көрсеттік[4, 

б.9]:                                                                                                                              
Кесте -1. CLIL пәндік-тілдік кіріктіріліп оқыту технологиясының негізгі 

түсініктерін көрсететін кесте 

 

Анықтамасы Шет тілі немесе екінші тіл арқылы 

мазмұнды (қайсыбір пән) оқыту әдістерінің 

жиынтығы, оның барысында бір мезгілде 

тілдің өзі оқытылады 

Мақсаты Шет тілі арқылы пәнді оқу және шетел тілін 

оқытылатын пән арқылы 

Методологиясы Оқытудың қосбірлікті мақсатына қол 

жеткізуге 9 бағдарланған тәсіл, онда екінші 

тіл пәнді оқытудың құралы ретінде 

қолданылады және бір мезгілде зерттеу 

объектісі болып табылады 

Тұжырымдамалық компоненттері 4 С:  

− «Content» - пәндік-мазмұндық компоненті  

−«Communication» - әлеуметтік-тілдік 

компоненті  

− «Cognition»- танымдық-оқыту компоненті 

− «Culture» - мәдени компонент 

Аспектілері − Мәдени аспектісі  

− Әлеуметтік аспектісі  

− Тілдік аспектісі  

− Пәндік аспектісі  

− Оқыту аспектісі 

Қолдану моделі − soft (жұмсақ) CLIL- онда арнайы 

мәнмәтіннің лингвистикалық 

ерекшеліктеріне назар аударылады; 

− hard (қатты) CLIL − middle CLIL- онда 

пәндердің 50% шет тілінде оқытылады 

 

Сонымен қатар, зерттеушілердің пайымдауынша CLIL технологиясын 

қолдану арқылы шет тілін меңгеруге деген сонымен қатар негізгі пәнді оқуға 

деген мотивациясы жоғары болады.  

Шет тілі мен негізгі пәнді қатар оқу шет тілін жаңа кәсіби білімді іздеу 

құралы ретінде қарастыратын білім алушылардың мотивациясын арттыруға, 
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кәсіби-маңызды мәселелерді талқылау барысында сөйлеу дағдыларын 

жетілдіруге, белгілі бір пән саласына тән терминологиялық лексика мен 

арнайы грамматикалық құрылымдарды меңгеру есебінен сөздік қорын 

байытуға ықпал етеді. Аталған технологияны қолдану оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін ашуға, олардың ғылыми көзқарастары мен 

принциптерін қалыптастыруға, сондай-ақ кәсіби-маңызды контентті 

қызықтыруға мүмкіндік береді [5, б.2]. 

Пәндік-тілдік кіріктіріп оқыту (CLIL) оқытудың тиімді әдісі ретінде 

қарастыра келе, кейбір зерттеушілер оны жүзеге асыру барысында туындаған 

бірқатар проблемаларға тап болып жатты. Осы әдістің ерекшеліктерін талдай 

отырып, біз оның негізгі тұжырымдамасын бөліп бере аламыз, ол арнайы 

пәндерді шет тілінде оқытудан немесе білім алушыларды шет тілі арқылы 

пәннің кәсіптік бөлімдерін меңгеруге дайындаудан тұрады, бұл білім беру 

процесінің барлық қатысушыларынан шет тілін меңгерудің жоғары деңгейін 

талап етеді. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, көптеген пән оқытушылары мен 

білім алушылардың шет тілін меңгеру деңгейі оқу материалын нақты ұсыну 

және оны барабар түсіну үшін қажетті талап етілетін деңгейге сәйкес 

келмейді . 

Ағылшын тілі халықаралық қарым-қатынас тіліне айналғанын ескере 

отырып, тілдік емес ЖОО-да пәндік-тілдік кіріктірілген оқытуды практикада 

жүзеге асыру үшін педагогикалық шарттар қандай болу керек деген сұраққа 

жауап беретін болсақ: 

Біріншіден, пәндердің жұмыс бағдарламаларын дайындау шеңберінде 

үшінші  және жақын болашақта төртінші буындағы университеттердің 

студенттерінде талап етілетін негізгі шет тілдік құзыреттіліктерді анықтау 

қажет. Егер ол келесі талаптарға сай келсе, үшінші буын ЖОО-на жатқызуға 

болады: 

- іргелі зерттеулермен айналысады; 

- пәнаралық ұстанымды басты ұстанмға қояды; 

- экономиканың нақты секторымен тығыз байланысты көрсетеді, содан 

кейін ЖОО жобаларын нарықта жүзеге асырады; 

- қызметтің ауқымдылығын, яғни білім сапасын және бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етуге қабілетті дамыған инфрақұрылымды 

қолдайды; 

- шығармашылық әлеуетті іске асырады; 

- коммуникация мүмкіндіктерін ағылшын тілінде дамытады [6, б.25] ;  

Екінші педагогикалық шартта тілдік емес ЖОО-да пәндік-тілдік 

кіріктірілген оқытуды практика жүзінде  асыру үшін  негізі мәтінге дәлме –

дәл келетін материалдарды қолдану керек. Яғни негізгі пән бойынша білім 

алып жатқан студент саласына сай ақпараттарды немесе лексикалық тұрғыда 

дұрыс байланыс орнамаса, онда пәндік-тілдік кіріктіріліп оқытуда оң 

нәтижелерге қол жеткізу мүмкіншілігі төмен болады.    

CLIL-ді оқыту жүйесіне енгізудің үшінші педагогикалық шарты 

ретінде шетел тілі оқытушысының бейіндік пәндер оқытушыларымен өзара 
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қарым-қптынас жасау қажеттілігін көруге болады. ЖОО практикасына өз 

пәндерін ағылшын тілінде оқи алатын оқытушы профессор құрамын даярлау 

отандық білім беру нарығына шетелдік студенттерді тарту үшін жақсы іс 

болады. Осының нәтижесінде білім беру қызметтерінің экспорты бірнеше есе 

өсуі мүмкін, ал ел бюджеті қосымша қаражат ала бастайды. 

Қорыта айтқанда, қазіргі білім беру үдерісінде оқытудың озық 

технологияларын меңгеру болашақ мамандарымыздың бәсекеге қабілетті, 

интелектуалды, құзыреттілігі жоғары, адамгершілік, рухани дамып 

қалыптасуына әсерін тигізеді. Әрбір маман өзін-өзі дамытуға атсалысып, оқу-

тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға икемді келеді.  
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КОМПЬЮТEРЛIК ОЙЫНҒA ТӘУEЛДIЛIК ФEНОМEНI 

 
Қaзiргi XXI ғaсырдa қоғaмды ғaлaмтор мeн компьютeрсiз eлeстeту 

мүмкiн eмeстeй көрiнeдi. Компьютeр aдaм өмiрiнiң бөлiнбeс бөлшeгiнe 

aйнaлды. Aлaйдa компьютeрлiк тeхнологиялaрдың қоғaм өмiрiндe қaрқынды 

дaмуы бaлa тұлғaсының дaмуынa бeлгiлi бiр iз қaлдырмaй қоймaйды. Жaңa 

aқпaрaттың орaсaн тaсқыны, компьютeрлiк тeхнологиялaрды қолдaну, соның 

iшiндe компьютeрлiк ойындaрдың кeң eтeк aлуы бaлaлaр мeн 

жaсөспiрiмдeрдiң тәрбиeлeу кeңiстiгiнe жaғымсыз ықпaл eтудe. Тәрбиeлeу 

кeңiстiгiн тудыру – тeк бiлiм бeру мeкeмeсiнiң қaбырғaсындa ғaнa eмeс, одaн 

тыс жeрлeрдe дe бaлa тұлғaсының eсeюi жәнe қaлыптaсуынa қaжeттi жaғдaй. 

Бaлaлaр мeн жaсөспiрiмдeрдiң бос уaқытын өткiзудiң құрылымы дa өзгeрудe, 

сeбeбi компьютeрдe тeлeдидaр, DVD-құрылғы, музыкaлық ортaлық, кiтaптaр 

жәнe т.б. мүмкiндiктeрiн бiрiктiрeдi. 

Қaзiргi тaңдa компьютeрлiк бaғдaрлaмaлaрмeн жұмыс жaсaйтын, 

компьютeрлiк ойындaр ойнaйтын бaлaлaр мeн жaсөспiрiмдeрдiң сaны aртудa. 

Өз кeзeгiндe көпшiлiк aтa-aнaлaр өз бaлaлaрының бұл сaлaдaғы жeтiстiктeрiн 

мaқтaн тұтaды, сeбeбi олaр бaлaлaры үшiн болaшaқтa үлкeн мүмкiндiктeр 

aшaды. Компьютeрлeндiрудiң бұл жaғымды жaқтaрымeн қосa, бұл үрдiстiң 

жaғымсыз сaлдaрын дa aйтқaн жөн. Ол тeк дeнeлiк дaмуғa ғaнa eмeс, бaлaлaр 

мeн жaсөспiрiмдeрдiң әлeумeттiк-психологиялық дeнсaулығыныa кeрi әсeр 

eтeдi. Бұл үрдiстiң жaғымсыз сaлдaры компьютeрлiк тәуeлдiлiк. Бұл 

тәуeлдiлiк кeз кeлгeн жaстa пaйдa болуы мүмкiн, aлaйдa жaсөспiрiмдeр бұғaн 

көбiрeк бeйiм болып кeлeдi.  

«Тәуeлдiлiк» тeрминi субъeктiнiң қaндaй дa бiр нәрсeгe нeмeсe қaндaй дa 

бiр aдaмғa қaтысты пaтологиялық қaжeттiлiктi, қызығушылықты бiлдiрeдi. 

Бұл сыртқы объeкт болмaғaн жaғдaйдa өз бeтiмeн 

әрeкeт eтугe қaбiлeтсiздiк күйi. Компьютeрлiк тәуeлдiлiккe ғaлaмторғa 

тәуeлдiлiк жәнe компьютeргe бaйлaнысты ойынғa тәуeлдiлiктi жaтқызуғa 

болaды.  

Қaзiргi тaңдa «компьютeрлiк тәуeлдiлiк» aнықтaмaсы хaлықaрaлық 

дeңгeйдe мойындaлмaды жәнe Aмeрикaндық Психиaтриялық Aссоциaцияғa 

(AПA) (American Psychiatric Association, APA), DSM-IV (DSMIV-TR, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text 

Revision, 2000) жәнe 

eуропaлық МКБ-10 eнгiзiлмeдi. Aлaйдa DSM-IV – «aзaрттық ойындaрғa 

пaтологиялық қызығушылық» диaгнозының модeлiн қолдaнуғa болaды. Бұл 

модeльгe сүйeнсeк, ғaлaмторғa әдeттeнудi eрiктiк бaқылaудың бұзылысы 

рeтiндe aнықтaуғa болaды. 
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 Бaстaпқыдa «компьютeрлiк тәуeлдiлiк» ұғымы 1990 жылы пaйдa болды. 

Психологияның көптeгeн мaмaндaры тәуeлдiлiктiң бұл түрiн тeхникaлық 

құрaлдaрдaн туындaғaн спeцификaлық эмоционaлды 

«нaшaқорлыққa» жaтқызaды. Компьютeрлiк тәуeлдiлiк aддиктивтi мiнeз-

құлықтың түрлeрiнiң бiрi жәнe өзiнiң эмоционaлды-психикaлық көңiл-күйiн 

трaнсформaциялaу әдiсiмeн күндeлiктi өмiрдeн кeтугe ұмтылысымeн 

сипaттaлaды. Бұл сәттe aдaм күндeлiктi тiрлiктi кeйiнгe қaлдырып қaнa 

қоймaйды, оның психикaсының жұмысы тeжeлeдi, жиi жeкe тұлғaлық дaмуы 

мүлдeм тоқтaйды. Сөйтiп, aдaмдaр өз өмiрiнiң түрлi мәсeлeлeрiн шeшудeн 

қaшaды. Рeсми түрдe компьютeрлiк aддиктивтiлiктi психологтaр ХХ 

ғaсырдың 90 жылдaрының ортaсындa aнықтaғaн. Осы уaқыттa тәуeлдiлiктiң 

бұл түрiнiң нұсқaлaрының бaстaпқы жiктeлулeрi eнгiзiлдi. Оны aмeрикaндық 

ғaлымдaр eнгiзгeндiктeн, ондa aғылшын тiлiнeн aлынғaн тeрмин сөздeр көп 

кeздeсeдi. Олaрдың iшiндe Гeймeр-aддиктивтiлiк, нeмeсe компьютeрлiк 

ойындaрғa тәуeлдiлiк. Оны On-Line addiction жәнe Off-Line addiction дeгeн 

нұсқaлaрын бөлугe болaды. Олaрдың бiрiншiсi On-Line тәуeлдiлiк 

Ғaлaмтордaғы ойындaрмeн бaйлaнысты тәуeлдiлiк, Off-Line тәуeлдiлiк 

Ғaлaмторғa кiрмeй-aқ компьютeрлiк ойындaрды тұрaқты қолдaну [1, б. 25].  
Ғaлaмторғa тәуeлдiлiк фeномeнiн психологиялық зeрттeудiң нeгiзiн 

қaлaушы aмeрикaндық клиникaлық психолог К.Янг жәнe психиaтр 

И.Гольдбeрг. К.Янг 1994 жылы ғaлaмторғa тәуeлдiлiктi aнықтaйтын aрнaйы 

сұрaқшa дaйындaп, оны вeб-сaйттa орнaлaстырды. Өткeн ғaсырдың 90-шы 

жылдaрдың ортaсындa тәуeлдiлiк құбылысын aнықтaу үшiн И.Гольдeрг 

(1996) «Интeрнeт-aддикция» тeрминiн жәнe тәуeлдiлiктi aнықтaуғa 

көмeктeсeтiн диaгностикaлық көрсeткiштeр жиынтығын ұсынды.  

Компьютeрлiк тәуeлдiлiктiң бeлгiлeрiнiң пaйдa болуымeн бiргe түрлi 

зeрттeулeр жүргiзiлe бaстaды. Олaрдың нәтижeлeрi компьютeрлiк 

тәуeлдiлiктiң пaйдa болуы, оның көрiнуi жәнe қaлaй eмдeлeтiнi турaлы 

бiрқaтaр сұрaқтaрғa жaуaп бeруi тиiс болды. Бұл зeрттeулeрдi шeтeл 

психологтaры М.Шоттон, Ш.Тeкл жәнe К.Янг жүргiздi. 

Бұл бeлгiлeрдi қaрaстырaйық: 

- жaсөспiрiм компьютeрлiк ойыннaн тұруғa aсықпaйды; 

- eгeр бaлaны компьютeрдeн aлaңдaтсa, ол өтe aшушaң болaды; 

- бaлa компьютeрлiк ойынды aяқтaу уaқытын жоспaрлaй aлмaйды; 

- компьютeрдeгi бaғдaрлaмaлaрды жaңaрту үшiн жәнe жaңa ойындaр 

сaтып aлу үшiн көп aқшa жұмсaйды; 

- жaсөспiрiм өзiнiң үйдeгi жұмыстaры мeн мiндeттeрi, сaбaғы турaлы 

ұмытaды; 

- тaмaқтaну жәнe ұйқы кeстeсi толықтaй бұзылaды, бaлa өз дeнсaулығынa 

бeй-жaй қaрaйды; 

- өзiн сeргeк күйдe ұстaу үшiн жaсөспiрiм кофeнi жәнe бaсқa дa 

психостимуляторлaрды зиянды түрдe пaйдaлaнaды; 

- компьютeрдeн тұрмaй тaмaқтaнaды; 
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- компьютeрдe ойнaп нe жұмыс iстeп бaстaғaндa жaсөспiрiмдe 

эмоционaлды өсу бaйқaлaды; 

- қоршaғaн aдaмдaрмeн түрлi компьютeрлiк тaқырыптa тұрaқты қaрым-

қaтынaс жүрeдi; 

- бaлa компьютeрдe отырғaндa эйфорияны сeзiнeдi; 

- ойынның бaстaлaтыны турaлы ойлaғaндa көңiл-күйi көтeрiлiп, түрлi 

ойлaры туындaйды [4]. 

Түрлi типтeгi тәуeлдiлiктeргe тән eрeкшeлiктeр турaлы aйтaтын болсaқ, 

олaрғa мынaлaр жaтaды: aбстинeнция синдромы, тәуeлдiлiк объeктiсiн aлуғa 

ұмтылыс, тәуeлдiлiктiң жaғымсыз тұстaрынa сыни қaтынaсты төмeндeту, 

өмiрдiң әлeумeттiк жaғынa, сыртқы түрiнe, бaсқa дa қaжeттiлiктeрдiң 

өтeлуiнe қызығушылығын жоғaлтуы.  

Рeсeй психологы Л.В.Усковa компьютeргe тәуeлдiлiктiң психикaлық 

жәнe дeнeлiк симптомдaры болуы мүмкiн eкeнiн aйтaды.  

Психикaлық бeлгiлeргe: компьютeрдe өткiзгeн уaқытты «бaқылaуды 

жоғaлту», компьютeрдe өткiзгeн уaқытынa қaтысты әдeйi өтiрiк aйтуы, сөзiнe 

тұрмaу, әлeумeттiк өмiргe жәнe сыртқы түрiнe қызығушылығын жоғaлту, өз 

мiнeз-құлқын aқтaуғa тырысу, компьютeрдeн aлaңдaғaндa aшулaнуы, шeктeн 

тыс aгрeссивтiлiк, әлeумeттiк дeзaдaптaция, әлeумeттiк бaйлaныстaрдың 

дeгрaдaциясы жәнe т.б.  

Дeнeлiк бeлгiлeргe: көрудiң бұзылыстaры (көрудiң нaшaрлaуы, 

дисплeйлiк синдром), тiрeк-қимыл aппaрaтының бұзылысы (омыртқaның 

қисaюы, кaрпaльды синдром), aс қорыту жүйeсiнiң бұзылысы (тaмaқтaнудың 

бұзылысы, созылмaлы iш қaтулaр). Компьютeргe тәуeлдi aдaмдaр ұйықтaу 

мeн дeмaлуғa мән бeрмeйдi, сондықтaн олaр aғзaның жaлпы жүдeуi – 

созылмaлы шaршaу бaсым болaды [3, б. 77]. 

Гaрвaрд унивeрситeтiнiң McLean клиникaсының жaнындa 

«Компьютeрлiк әдeттeну қызмeтiнiң» психологтaр тобы компьютeрлiк 

тәуeлдiлiктiң өз симптомдaрын ұсынды. Ол әдeттeнудiң психологиялық жәнe 

дeнeлiк симптомдaрынaн бaйқaлaды: 

- ойыннaн шығa aлмaуы; 

- отбaсы мeн достaрынa көңiл бөлмeу; 

- жұмыстa жәнe отбaсындa өзi aйнaлысaтын iстeрi турaлы өтiрiк aйту; 

- оқудa нe жұмыстaғы қиындықтaр; 

- бiлeктiктуннeль синдром; 

- сeзiмтaлдықтың болмaуы; 

- жeкe гигиeнa eрeжeлeрiнe мән бeрмeу; 

- ұйқының бұзылысы нe ұйқыдaғы мiнeз-құлқының өзгeрiстeрi. 

Компьютeрлiк ойындaрғa психологиялық тәуeлдiлiктiң дaмуы төрт 

сaтығa жiктeлeдi, олaрдың әрқaйсысы өзiндiк eрeкшeлiктeргe иe. Оның 

aвторы aмeрикaн психологы М.Грифитс.  

1. Жeңiл қызығушылық сaтысы. Aдaм рөлдiк компьютeрлiк ойынды бiр 

нeмeсe бiрнeшe рeт ойнaғaн соң, оғaн компьютeрлiк грaфикa, дaуысы, 

шынaйы өмiрдiң имитaциясы нe қaндaй дa бiр фaнтaстикaлық сюжeттeр ұнaй 
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бaстaйды. Компьютeр aдaмғa өз aрмaндaрын шынaйығa жaқын түрдe жүзeгe 

aсыруғa мүмкiндiк бeрeдi. Aдaм компьютeрлiк ойындaрды ойнaй отырып, 

рaхaт сeзiмiнe бөлeнeдi, жaғымды эмоциялaр туындaйды. Рөлдeрдi 

қaбылдaуғa сaнaсыз қaжeттiлiк жүзeгe aсa бaстaйды. Нәтижeсiндe aдaм 

кeздeйсоқ сәттeрдe eмeс, ойын iс-әрeкeтiнe ұмтылысы мaқсaтқa бaғыттaлғaн 

сипaтқa иeлeнeдi. Aлaйдa бұл сaтының eрeкшeлiгi компьютeрлiк ойындaр 

жүйeлi сипaтқa қaрaғaндa ситуaциялық сипaттa болaды. Бұл сaтыдa ойынғa 

тұрaқты қaжeттiлiк қaлыптaспaғaн, ойын aдaм үшiн мәндi құндылық болып 

тaбылмaйды.  

2. Қызығушылық сaтысы. Aдaмның тәуeлдiлiктiң бұл сaтысынa өтуiн 

бiлдiрeтiн фaктор қaжeттiлiктeр иeрaрхиясындa жaңa қaжeттiлiк- 

компьютeрлiк ойынғa қaжeттiлiктiң пaйдa болуы болып тaбылaды. Бұл 

қaжeттiлiктiң құрылымы әлдeқaйдa күрдeлi, оның тaбиғaты әрбiр тұлғaның 

жeкe психологиялық eрeкшeлiктeрiнe тәуeлдi. Бaсқaшa aйтқaндa, ойынғa 

ұмтылыс – бұл шынaйы өмiрдeн қaшу қaжeттiлiгiнeн туындaғaн мотивaция. 

3. Тәуeлдiлiк сaтысы. Шпaнхeльдiң мәлiмeттeрi бойыншa, 

ойыншылaрдың 9-13% ғaнa «ойынғa бeрiлгeндeр» болып тaбылaды, яғни 

компьютeрлiк ойындaрғa психологиялық тәуeлдi сaтысынa жaтaды. Бұл сaты 

ойынғa қaжeттiлiктiң қaжeттiлiктeр пирaмидaсының төмeнгi жaғынa 

aуысуымeн ғaнa сипaттaлмaйды, тұлғaның құндылықтaр жүйeсiндeгi 

мaңызды өзгeрiстeрмeн дe сипaттaлaды. A.Г.Шмeлeв локус бaқылaудың 

интeрнaлизaциясы жүрeтiнiн, өзiн-өзi бaғaлaу жәнe өзiндiк сaнaның 

өзгeрiстeрi турaлы aйтaды. Тәуeлдiлiк eкi формaның бiрiндe болaды: 

әлeумeттeнгeн жәнe жeкeлeнгeн. Ойындық тәуeлдiлiктiң әлeумeттeнгeн 

формaсы қоғaммeн әлeумeтпeн (әсiрeсe өзi сияқты ойын фaнaттaрымeн) 

әлeумeттiк бaйлaныстaр орнaтуымeн eрeкшeлeнeдi. Мұндaй aдaмдaр бiргe 

ойнaғaнды жaқсы көрeдi. Ойын мотивaциясы нeгiзiнeн жaрыс сипaтын 

иeлeнeдi. Тәуeлдiлiктiң бұл түрiнiң жeкeлeй формaғa қaрaғaндa aдaм 

психикaсынa зияны aздaу. Aйырмaшылығы aдaмдaрдың әлeумeттeн 

aлшaқтaмaуы, әлeумeттiк ортaсы өзi сияқты фaнaттaрдaн тұрсa дa aдaмғa 

шынaйы өмiрдeн виртуaлды әлeмгe толықтaй «кeтугe» жәнe өзiн психикaлық 

жәнe сомaтикaлық бұзылыстaрғa дeйiн жeткiзугe жол бeрмeйдi. Жeкeлeй 

формaдaғы тәуeлдiлiгi бaр aдaмдaр үшiн бұл пeрспeктивaлaр әлдeқaйдa 

шынaйы. Тәуeлдiлiктiң бұл формaсындa әлeмгe көзқaрaстың қaлыпты 

aдaмиeрeкшeлiктeрi бұзылып қaнa қоймaйды,  қоршaғaн әлeммeн өзaрa 

әрeкeтi дe бұзылaды. Психикaның бaсты функциясы бұзылaды – ол 

объeктивтi әлeмнiң әсeрiн eмeс, виртуaлды шындықты бeйнeлeй бaстaйды. 

Бұл aдaмдaр көп уaқыт жaлғыз өзi ойнaйды, ойынғa қaжeттiлiк ондa бaзaлық 

физиологиялық қaжeттiлiктeрмeн бiр дeңгeйдe болaды. Бұл клиникaлық 

жaғдaй, психопaтология нe пaтологияғa жeтeлeйтiн өмiр сaлты. 

4. Құштaрлық сaтысы. Ол aдaмның ойындық бeлсeндiлiгiнiң сөнуiмeн, 

индивидтiң сaуығуғa психологиясының өзгeруiмeн сипaттaлaды. Мұндa бaлa 

компьютeрдeн қaшықтық ұстaйды, aлaйдa орныққaн тәуeлдiлiктeн толық 
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босaй aлмaйды. Бeрiлгeн кeзeң ұзaқ, кeйдe тiптi өмiр бойы сaқтaлaды. Ол 

құштaрлықтың сөну жылдaмдығынa тәуeлдi [2, б. 105];. 
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ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAР 

НЕГІЗІНДЕ БОЛAШAҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-

ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ   
 

Бүгінгі күні eліміздің әлемдік біртұтас білім кеңістігіне ену жағдайында 

мамандар дайындау сапасын арттыру білім беру жүйесінің ең маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылуда. Қоғамдағы үдемелі өзгерістер 

педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мұғалімдерге жаңа кәсіби 

ойлауды қалыптастыруды көздейді. Заманауи қоғам бәсекеге қабілетті, 

шығармашыл, жаңа өзгермелі жағдайларға тез бейімделуге дайын, өзін-өзі 

дамытатын, өз бетінше шешім қабылдай білетін азаматтарды тәрбиелеуге 

қабілетті, кәсібилігі жоғары мұғалімдерді қажет етеді. Осы қоғамдық 

сұранысқа сәйкес лайықты маман дайындауда ең бастысы олардың кәсіби 

шыңдалуына басымдық берілуде.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан - 2050» стратегиясында «Бәсекеге 

қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге 

айналуымыз керек», - деп, білім саласынның алдына үлкен міндет жүктеген 

болатын [1, 2-б]. Ал, «Қазақстан әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламасының 13-ші қадамында 

Елбасы Білім және ғылым министрлігіне орта, техникалық және кәсіптік, 

жоғары оқу және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орындарында 

«Акмеология, жеке және әлеуметтік табыс негіздері» атты оқу курсын енгізу 

жөнінде тапсырма берген [2, 9-б].  

Oсыған байланысты, кәсіби әрекетте және өмірдің басқа да салаларында 

табыс биігіне жетуді мақсат ететін тұлғаны дамыту, бәсекеге қабілетті 

сапалы адам капиталын құруды қамтамасыз ету еліміздің  білім беру жүйесі 

алдындағы аса жауапты міндеттер болып табылады.  

Алға қойылған міндеттерді шешудің құқықтық негіздерін Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңы [3], Қазақстан Республикасында білімді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы [4], 

Қазақстан Республикасы жоғарғы педагогикалық білім беру тұжырымдамасы 

[5], Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттар [6] және басқа мемлекеттік нормативтік құжаттар мен 

Елбасының жыл сайын Қазақстан халқына Жолдау ретінде ұсынатын 

стратегиялық бағдарламалары құрайды. 

Жaһaндaндыру үрдісіне Қaзaқстaнның кірігуі, дaмығaн елдердің 

стaндaрттaрынa деген ұмтылысы еліміздің жоғaры деңгейге жылдaм өту 

қaжеттілігін туындaтудa. Сол себептен бүгінгі тaңдa жaсaлып жaтқaн 

модернизaциялaр дaму институттaрының қaлыптaсуынa немесе үздіксіз дaму 
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кезеңіне өтуге бaғыттaлғaн. Осындaй өзгерістер болaшaқ мұғaлімнің 

инновациялық технологиялaрды пaйдaлaну  aрқылы шығармашылық іс-

әрекетін қалыптастырып және оның кәсібиліктің шыңынa жеткізуде өз 

септігін тигізуде. 

Бүгінгі педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдердің кәсіпке 

деген ынта-ықыласын арттыру, олардың шығармашылық әлеуетін жетілдіру, 

тұлғаның шығармашылық әрекетке дайын болуын қалыптастыру арқылы 

кәсіби іс-әрекетте жетістікке қол жеткізу үшін жеке мүмкіншіліктерін 

анықтау мен пайдалануды қамтамасыз ету алдыңғы орынға шығарылады.  

Жоғары мектепте білім алушыларды өзінің таңдаған болашақ 

мамандығына деген сүйіспеншілігін арттырып, тек қана педагогикалық іс-

әрекет негіздерін меңгеріп қана қоймай, кәсіптік шеберліктің шыңына жетуге 

бағдарлануы болашақ мұғалімдердің  шығармашылық іс-әрекетінің 

қалыптасуына жағдай жасайды. 

Сондықтан да, осы орайда шығармашылық іс-әрекетінің  психология  

ғылымдарының алар орны ерекше. Шығармашылық іс-әрекетінің ұғымдары 

кәсібиліктің шыңына шығу, сол арқылы өмірде табыстарға жету, 

шығармашылық әлеуеттің дамуы мен адамның шығармашылық әрекет 

жағдайында ұзақ болуымен түсіндіріледі. Болашақ мұғалімдердің кәсіби 

тұрғыдағы жетілуі және оның шыңына жетуі бірденен қалыптаспайды. Оған 

тұлғаның осыған дейінгі игерген білімдері мен жинақтаған тәжірибелері 

септігін тигізеді. Еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі білім саласындағы 

туындаған қиындықтар ұстаздар қауымын тығырыққа тіреп, дағдарысқа 

әкелді.   Бұл дағдарыстан шығу үшін креативті педагогтар бас қосып, 

қиыншылықтан шығу мәселелерін біріге қарастырды. Республикамыздағы 

белсенді, ізденіс үстіндегі оқытушылар өз қолдаушыларымен бір ұжым 

болып, ынтымақтастық педагогикасының аясында біріге қызмет етуге ынта 

білдірді. Олардың ерекшеліктері: біріншіден, жаңашылдық жолындағы 

авторлық курстар мен ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар 

ұымдастыру арқылы білім беру мазмұнын тереңдетумен айналысатын даму 

деңгейі жоғары дәрежедегі топ. Екіншіден, шығармашылық іс-әрекетінің 

белгіде өзін-өзі жетілдіруші, қалыптастырушы, басқарушы жаңашыл жүйе. 

Үшіншіден, әр аймақтан ерікті түрде жаңашылдық ілімін қолдаушы, сыннан 

өткізуші, шығармашылық іс-әрекетінің таратушы  оқытушылар тобы – жаңа 

үдерісті толық іске асырушы жаңашыл топ.  

Қоғамның саяси, әлеуметтік-экономикалық, техникалық және мәдени 

дамуында білім беру жүйесінің рөлі өте жоғары екені белгілі. Тек осы 

білімділік қуаты ғана мемлекетіміздің лайықты бейнесін және әлемдік 

қауымдастықтағы орнын қамтамасыз етеді, қоғамдағы әрбір адамның және 

халықтың әлемдегі статусын анықтайды. Ал, жоғары мектеп интеллекттік, 

ғылыми және мамандық қуаттың басты қозғаушы күші болып табылады.  

Еліміздегі зияткерлік және шығармашылық тұлғаны жасау мәселесі, 

ұлттың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату заманауи қазақ қоғамының өзекті 

міндеттерінің бірі болып отыр. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиялық даму 
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бағдарламасында [7, 1-б], «2020 жылға дейінгі Жастар саясатының 

тұжырымдамасы туралы»  Қазақстан Республикасының жаңа мақсаттары мен 

міндеттеріне сай байланыстырып жүзеге асыру керек. Тұжырымдамада 

«қоғамдық қатынас жүйесіндегі өзгерістер білім беруге ықпал етеді және 

одан жаңа тарихи кезеңге икемделу мен дұрыс көзқарасты талап етеді. 

Нарықтық экономика мен ашық азаматтық қоғам талаптарына жауап бере 

алмаған білім беру жүйесі, білім беру мазмұнын жаңартуда, жағымсыз 

құбылыстарды, кардинальдық ұйымдастырушылықтық, құрылымдық қайта 

жасалуларды жеңуде және республика дамуының заманауи әлеуметтік-

экономикалық және саяси шарттарына және ілгері дамыған елдердің даму 

тәжірибелеріне сай мамандарды дайындау сапасын жетілдіру қажеттілігін 

көрсетеді» деп ескертеді . 

Осы тұрғыдан келгенде  болашақ мұғалімдердің шығармашылық іс-

әрекетін қалыптастыру мазмұны ең алдымен іс-әрекет негізінде 

толықтырылумен байланысты деуімізге болады. Бұл әсіресе бүгінгі күнгі 

нарық заманындағы өте өзекті мәселеге айналып отыр.  

Педагогикалық іс-әрекет – мақсатты бағытталған адам іс-әрекетінің 

ерекше түрі, себебі мұғалім өзінің алдына белгілі бір мақсат қоймауы мүмкін 

емес. Кең мағынада педагогикалық іс-әрекет жинақталған адамзат 

тәжірибесін болашақ ересектерге беру мәңгі әлеуметтік функциясын 

орындауға бағытталған. Осыдан шығатыны педагогикалық іс-әрекет адам 

баласын қоғамдық өмірге кірістіру бойынша ерекше, әлеуметтік және 

тұлғалық детерминацияланған іс-әрекет. 

Педагогтың шығармашылық қуатын қалыптастыру мен дамыту 

мәселелері А.С.Макаренконың еңбектерінде үлкен орын алды. 

Педагогикалық шеберлік мәнін кәсіби педагогикалық іс-әрекетті, өзін-өзі 

ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін тұлғаның кешенді 

қасиеттері ретінде қарастыра келе, А.С. Макаренко оны педагог еңбегіндегі 

шығармашылық бастау ретінде қарастырады .   

Казіргі уақытта педагогтар мен психологтар арасында болашақ 

мұғалімдердің креативті ойлауын дамыту мәселесіне қатты қызығушылық 

байқалады. Бұл, шығармашылық іс-әрекетінің бәсекеге қабілетті мамандарға 

деген «әлеуметтік қажеттіліктердің жетілуімен» түсіндіріледі. Бұнда 

шығармашылықты шығармашылық іс-әрекетінің табиғатына, біртұтас 

креативті және ақыл-ой қабілеттері диагностикасының критерийлеріне 

қатысты теориялық тұғырды қарастыру; креативті әлеуеттің дамуына 

мүмкіндік туғызатын жағдайлары бар шығармашылықтың қайнар көзін іздеу 

жүргізіледі.  

Психологиялық ғылымның дамуымен бірге адам шығармашылығы 

мәселесіне де көзқарастар дамыды және өзгерді. Әртүрлі психологиялық 

мектептер шығармашылық ойлау феноменін, креативті ойлау мен креативті 

қабілетке деген өздерінің көзқарастарын ұсынды.  

Психология ғылымында шығармашылықты, шығармашылықты ойлауды 

және шығармашылық қабілетті әр тұрғыдан қарастыратын бағыттар пайда 
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болды. ХХ ғасырдың 60-шы жылдары ғалымдар Я.А.Пономаревтің алғашқы 

еңбектерінің пайда болуымен есте қалды.  

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясы бүкіл ұлттың, елдің барлық атқару органдарының басты 

идеясына айналуы тиіс екендігін Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев атап көрсетті. Бұл білім саласына, соның ішінде білім 

саласының мамандарын дайындауға үлкен жауапкершілік жүктейтіні 

түсінікті Бүгінгі заманда жаңа компьютерлік технологияларды енгізумен 

бірге «технология» деген ұғым жиі кездеседі. XX ғасырдың 60-шы 

жылдарындағы АҚШ пен Англияда пайда болып, содан бұл термин өмір 

қажеттілігіне байланысты дүниежүзіне таралып кетті. Педагогикада бұл ұғым 

оқушылардың аз ғана күш жұмсап, ең жақсы жоғарғы нәтижеге жетудің 

тиімді принциптері мен әдістерін анықтауға бағытталған. Егер материалдық 

өндіріс саласында еңбек затын бірте-бірте терең меңгеру негізінде еңбек 

өнімінің өсуіне әкелетін жаңа технологиялар жасалса, ол білім беру 

саласында басқаша, технологиялар ұстаз іс-әрекетінің жеке жақтарына сай 

жасанды, қолдан істелген конструкциялар ретінде жасалынады. 

«Технология» деген термин гректің түп тамыры «techne» - өнер, 

шеберлік, кәсіп және «logos» - ғылым, білім деген сөздерінен шыққан. Екі 

түп тамырының бірлігін шеберлік туралы ғылым немесе білімді беретін деген 

сөзді құрайды. Ол өндірістік үдерістерді жүргізудің тәсілдері мен құралдары 

туралы білімдер жиынтығы. 

Қазіргі уақытта «педагогикалық технология» ұғымы әр түрлі 

түсіндіріледі.  

Жаңа педагогикалық технология деген не? Ол үшін алдымен «техника», 

«технология» терминдерінің мағынасын түсініп, тереңінде не жатыр, соны 

ақылмен аңғаруымыз қажет. Ол үшін әлемдік педагогикалық тәжірибеде 

«технология» ұғымының тарихына көз жүгірткеніміз жөн. 

«Техника» терминінің екі мағынасы бар екені айқын: 

- біріншісі - өндіріс құралдарының жиынтығы; 

- екіншісі - бір істі орындағанда қолданылатын тәсілдер жинағы. 

«Технология» термині сол тәсілдер жүйесі (ілім) деген мағынаны 

білдіреді . 

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде 

Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы 

мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып 

жат-қан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып, саралауды, жастардың 

шығармашылық әулетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда 

ұйымдастыруды талап етеді. 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 

мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 

меңгеруі -маңызды мәселелердің бірі. 
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Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, 

әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы 

мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр: білім 

беру парадигмасы өзгерді, білім берудің жаңа мазмұны пайда болды. Атап 

айтқанда: білім мазмұны жаңа біліктермен ақпараттарды қабылдау 

қабілеттілерінің дамуымен, ғылымдағы шығармашылық және нарық 

жағдайындағы білім беру бағдарламаларынын нақтылануымен байи түсуде; 

ақпараттық дәстүрлі әдістері - ауызша және жазбаша, телефон немесе 

радиобайланыс қазіргі заманғы компьютерлік құралдарға ығысып орын 

беруде; баланың жеке басын тәрбиелеу, оның жан дүниесінің рухани 

баюына, азамат, тұлға ретінде қалыптасуына көңіл бөлінуде; мектеп, отбасы 

мен қоршаған әлеуметтік ортаның бала тәрбиесіндегі рөліне мән берілуде. 

Қазіргі қазақстандық білім беру кеңістігіндегі түбегейлі өзгерістер - 

тарихи объективті процес. Білім беру саласын реформалаудағы мақсат - білім 

беру жүйесін қайта қарап, оқушылардың шығармашылық бейімделуіне қарай 

бағдарлы, сатылы білім алуларына жағдай жасау болып табылады. Бүгінгі 

таңда оқушының білім сапасын бұрынғыдай білім, білігі және дағдысымен 

өлшеу жеткіліксіз. Қазіргі талап - білім сапасы оқушының алған білімін жеке 

басын әрі қарай дамытуына, тұлға ретінде қоғамның өркендеуіне пайдалана 

білуімен өлшенеді деп тұжырымдалады . 

Инновациялық технологияларды тиімді қолдану - болaшaқ 

мұғaлімдердің акме-креативті іс-әрекетін  қалыптастыруға негіз болады. 

Бүгінде болaшaқ мұғaлімдердің шығармашылық  іс-әрекетін  

қалыптастыруда көптеген инновациялық технологиялар бар, оларға: миға 

шабуыл, ТРИЗ, жобалау технологиясы, ойын технологиясы, кейс стади және 

т.б технологиялар жатады. 
Енді осы технологияларға  жеке-жеке тоқталар болсақ. Кейс-технология  

оқытушының  ойлау  бейнесін  құрайды, оның  шығармашылық  

белсенділігін  дамытуды  басқаша  ойлауға  ықпал  етеді. Сондықтан 

оқытушыларды   байсалдылықтан  босатуға, оқу  үдерісін  кең  

демократизациялауға  және  модернизациялауға,сонымен  бірге, олардың  

санасында болашақты  жасаудың  жолдарын  қарастыратын  ойдың  дамуына, 

педагогикалық  іс-әрекеттердің  этикасы  мен  мотивацияларын  

қалыптастыруға мүмкіндік  береді. Қорытындылай келе, педагогикалық білім 

берудің заманауи тенденциясы болашақ мұғалімдердің акме-креативті іс-

әрекеттерін қалыптастыруға үлкен талаптар қояды. Алайда болашақ 

мұғалімдерді қалыптастыру процесінің өзгермейтінділігі – жоғарғы мектепке 

қойылатын басты міндеттердің бірі, өйткені, бүгінгі күнгі педагог жан-

жақты, инновациялық білімдермен қаруланған болуы тиіс. Мұндай сипаттағы 

білім тұлғаның бүкіл өміріндегі қоршаған ортамен ақпарат алмасуымен 

жүретін тұлға қалыптастырудың үнемі жалғасын тауып отыратын процесі 

болып табылады. 

Қорытындылай келе, педагогикалық білім берудің заманауи 

тенденциясы болашақ мұғалімдердің   шығармашылық  іс-әрекеттерін 
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қалыптастыруға үлкен талаптар қояды. Алайда болашақ мұғалімдерді 

қалыптастыру процесінің өзгермейтінділігі – жоғарғы мектепке қойылатын 

басты міндеттердің бірі, өйткені, бүгінгі күнгі педагог жан-жақты, 

инновациялық білімдермен қаруланған болуы тиіс. Мұндай сипаттағы білім 

тұлғаның бүкіл өміріндегі қоршаған ортамен ақпарат алмасуымен жүретін 

тұлға қалыптастырудың үнемі жалғасын тауып отыратын процесі болып 

табылады. 

 

Әдебиеттер: 

1  Назарбаев Н.А. «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» халыққа Жолдауы 14 Желтоқсан 2012 жыл.  

2 Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы. Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай 20 қадам. «Егемен Қазақстан» 10 шілде 2012 ж.  

3 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы Астана, Ақорда, 

2007 жылғы шілденің 27-сі. № 319-ІІІ ҚРЗ 

5 Қазақстан Республикасы жоғарғы педагогикалық білім 

тұжырымдамасы // Егеменді Қазақстан. - 1999, тамыз - 18. – Б. 3. 

6 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарты. – Астана, 18.08.2010 ж., ҚР Білім және ғылым министрінің 

№454 бұйрығы 

7 ҚР Білім және ғылым Министрі Б.Жұмағұловтың «2020 жылға 

дейінгі Жастар саясатының тұжырымдамасы туралы» ҚР Үкіметінің 

отырысында сөйлеген сөзі Астана, 2013 жылғы 26 ақпан.  

 
 



 

148 

 

Әбдібек С.Ғ. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

ОТБАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Қоғамның даму бағытының жаңа сипаты кейбір жетістіктерге алып 

келгенімен, отбасы қатынасына өз ықпалын тигізеді. Өсіп келе жатқан жас 

буын тәрбиесіндегі қоғамдық мемлекеттердің мәнін ескермеуге болмайды, 

алайда, отбасының  ерекше орнын өмір өзі дәлелдеп отыр. Белгілі психолог 

ғалым С.Л.Рубинштейн қоғамдық мекемеде отбасына тән балаға болған 

сезімталдық қарым-қатынас пен табиғи жылулықтың жетіспейтіндігін атап өз 

зерттеулерінде атап көрсеткен [1]. 

Отбасында ата-ана өзінің баласын қандай адам етіп тәрбиелеуді өздері 

алдын-ала белгілейді. Отбасы тәрбиесінде қолданатын әдістерде өзгеше екені 

белгілі. Онда баланың аз да болса өзіндік өмір тәжірибесі, әдет, дағдылары, 

құмарлығы мен қызығулары қалыптасады. И.Г.Песталоцци отбасы, баланы 

өмірге іс-әрекет арқылы тәрбиелейтінін белгілесе, А.В.Петровский әр 

отбасының өзіне ғана тән тәрбиелеу жүйесінің болатынын зерделеген [2]. 

Осыған, орай көптеген ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде қоғамдық 

мекемелердегі тәрбие қаншалықты ғылыми негізді болса да баланың дамып 

қалыптасуына отбасы тәрбиесінің ықпалының аса пәрменді болатынын атап 

көрсеткен. Бұлай болуының басты себебі – жанұя мүшелерінің арасындағы 

қарым-қатынас сипатының тікелей әсері. 

АҚШ әлеуметтанушысы К.Киркпатрик  ерлі-зайыптылар арасында 

жүргізген зерттеулерінде әйелдер дүниеге ұрпақ әкелу, оны тәрбиелеу 

отбасының басты міндеттерінің бірі ретінде белгіленген. Ерлер, отбасында 

үйлесімділіктің болуы шешенің өз балаларына беріле қызмет етуі, 

эмоционалдық ахуалды сақтауға ұмтылысы, өзін әрқашан ұқыпты ұстауы, 

өзінің әлеуметтік ортадағы абыройына нұқсан келтірмей, қайта оны 

арттыруға қмтылысы, оған және оның жолдастары үшін рухани әлемі бай, 

қызықты, мәмілесі сергек, жігерлі болуына мән берген. Осылардың барлығы 

тек қана ері мен әйелінің арасындағы нәрселер секілді болып көрінгенімен 

отбасы мүшелерінің қалғандарына көзбен көріп, қолмен ұстауға болмайтын 

ықпалы бар екені анық, «біздің тәрбиедегі арманымыз бен істеріміз құмға 

құйған судай жоғалуының себебі, балаларымыздың әке-шеше туралы кейде 

тіпті ескерген пікірлерімізге сәйкес келмеуінен» - дейді С.В.Ковалев. 

Отбасындағы қарым-қатынастың бала тәрбиесіне нұқсан келтірмеуін 

көздеуде мынадай мәміле түрлерін ұсынады психотерапевт А.Г.Добрович: 

бет әлпетінен жылы шырай танытуы, балаларға қөңіл бөлу; олардың не 

айтып тұрғанын көңіл қойып тыңдау; балалардың ашуы, ызасын келтірмей, 

ренжітпей ғана «жоқ» болмайды дегенді айтып үйрену; отбасы мүшелерінің 

кейбірлері өзара керісіп қалса, оған араласпау; балалардың ой-пікірімен 

санасу [3] . 
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Жалпы адам құндылықтарының икемділігімен, құнды бағыт - 

бағдарының құрылымымен талдамасын тануға ұмтылған адамға, өзінің іс - 

әрекетін балалық және ересек жаста анықтайтын, тарихи бекітілген 

нормативтермен құндылықтарды саналы түрде бұзуға, қабылдауға тура 

келеді. Ол өзінің бейімделген және бейімделмеген өмір позициясының 

жағдайы, сонымен қатар оның ойынша, бұл таңдаған позиция, ол үшін ең 

неізгі, ең қажетті, ең таңдаулы болуы тиіс. Ересек өмірге аяқ басқан бала  

қоршаған әлемдегі өз орнын табуға қандай күш салып бағытталса да, барлық 

өмір мәнділігін тануға интеллектуалды дайын болса да, ол көп нәрсені 

білмейді, өйткені ол өзін қоршаған адамдарды және рухани өмір тәжірибесін 

білмейді. Қоғамдық өмірге дұрыс бет алып, дайын болуда отбасының, ата-ана 

маңызды роль атқарады. 

Халқымыз «ұядан не көрсең, ұшқанда соны аласың» - дейді. Бұл сөздің 

астарында балалардың ересектерге елікпейтіні, солардай болғысы келетіні, 

солардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін басшылыққа алатыны, өздерінің іс-

әрекетін солар ұстанған бағытқа дәлдейтініне меңзейді. Себебі, әке-

шешесінің қылық жорығы олардың көзін ашып көргені, солардың жүріс-

тұрысы бала үшін жүріс тұрыс үлгісі (моделі) болып, есейе келе өз өмірінде 

ұстанатын бағыты да соған сәйкес болады. Әке-шешесімен қарым-қатынасқа 

кіру арқылы балалардың қоршаған ортаға мәмілесі қалаыптасады, десек те, 

балаларды ата-аналарының дәлме-дәл қайталануы деуге әрине келмейді. 

И.С.Кон, баланың ата-анаға ұқсауына тосқауыл келтіретін тетіктері 

қатарында қазымырлық пен еріксіздіктен баланың қоныр не болмаса шексіз 

еркіндіктен, тиымсыздықтан, алаңғасарлық, ата-ананың асқан беделінен 

ырықсыз, ынжық, не жағымпаз, сараңдықты үнемі сезінеден «мал шашар» 

тағы сол сияқты мәлімелер салдарынан балалар ата-анасына ұқсамай, 

басқаша болуы заңды дейді. Кішкене бала үшін ата-ана не істесе де жақсы 

мұрат болса, өскен сайын олар бұл пікірден бас тартып, басқа эталон басқа 

мұрат іздейді. Сондықтан бала тәрбиесіндегі отбасының ерекше маңызын 

белгілей отырып, одан басқа факторлардың да бар екенін ескергеніміз жөн. 

Өйткені, отбасы тәрбиесіне баланың да ықпал ететін жайттар бар: мәселен 

баланың өз басының дамуы; оның ішкі жан дүниесі, мәміле және қарым-

қатынас. Мәміле (отношение) – бір нәрсеге, тіпті қарым-қатынастың өзіне 

болған қарым-қатынаспен белгіленсе, общение – қарым-қатынас адамдар 

арасындағы не адамның басқа заттық әлем т.б. тікелей не жанама 

байланысын белгілейді. Сонымен тәрбиего ықпал ететін басты нәрсе – 

ересектердің жұмысқа (еңбекке), отбасы мүшелеріне, балаларға, қоршаған 

ортаға (әлеуметтік, заттық т.б.) болған мәмілесімен, отбасына енуші басқа да, 

ересектердің балалармен болған қарым-қатынасымен де белгіленеді. 

Ғалым Л.А.Абрамян  тәрбиенің бірізділігінің болуы, оның нәтижесін 

алдын-ала болжаудың мүмкін есестігі, ата-аналардың айтқан сөзі мен істеген 

ісінің сәйкес келмеуі, талап қоюдың біріңғай болмауы, бір ғана ақыл-ой, 

тәрбиесіне мән беріп, адамгершілік қасиеттерді тасада қалдыру секілді тағы 

басқа қателіктердің жәбірленуінен кіші жастағы балалардың мінез-құлқында 
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ешнәрсегі қанағаттанбау, қызғаншақ, ынжық, жігерсіздік секілді сезімдерінің 

өте басым болатынын эксперимент түрінде дәлелдеген. Бұдан басқа бір топ 

педагогтар мен психологтар қайырым, үйірсек, өзін-өзі басқаруға қабілеттілік 

секілді аса маңызды қасиеттердің қалыптасуына отбасының қарым-қатынасы 

және оның қоршаған ортаға болған мәмілесінің ерекше орынға ие екенін 

дәлелдегн. Әсіресе, отбасы мүшелерінің адамды бәрінен жоғары санауы, 

өзара қарым-қатынастың психологиялық жағымы сипатта болуы, ата-ананың 

балаға болған мәмілесінің парасаттылығы, баланың психологиясына жүк 

түсірмеудің тәрбиедегі мәні өлшеусіз. Отбасы мүшелерінің қарым-

қатынасына қарап отырып, тәрбиеленген баланың болашақта өзін қоршаған 

құрбылары, топтағы, сыныптағы жолдастарымен мәмілесінің қандай сипатта 

болатыны алдын-ала болжауыға болады. Өйткені, отбасындағы жағымды 

тыныс, ізгілікті мәміле тұрмыста ұстанатын үлгіге айналады. Міне, осыны 

отбасы мүшелерінің ата-ананың ықпалының нәтижесі деуге болады. Ата-

ананың арасындағы, олардың балалармен болған қатынасы баланың рухани 

жан дүниесіне жылылық бермесе, осының өзі-ақ, оның дамуы және 

тәрбиесіне нұқсан келтіретіні белгілі. Бұзақылық істеген жеткіншектердің 

отбасына қатысты мағлұматтарды талдағанда, олардың балаға мәмілесінің 

дұрыс болмағаны баланы адам қатарына қоспау, санаспау, немқұрайлық, 

рақымсыздық пен қатыгездік, қоршаған ортамен қарвым-қатынасының 

бұзылуы, материалдық бай, бірақ рухани кедей, т.б. ауытқулар байқалған. 

Осылардың барлығы отбасындағы өзара қарым-қатынас пен мәміленің бала 

тағдырына, тәрбиесіне ықпалының қаншалықты зор екенін дәлелдейді. 

 

Әдебиеттер: 

1. Рубинштейн, С. Л.  Основы общей психологии. Издательство: Питер, 

2002 г., [ 720с.] 

2. Петровский А. В. Психология о каждом из нас. М., 1992 –[ 72 – 79 с.]  

3. Шерьязданова Х. Т. Балалармен қарым – қатынас. – Алматы: Рауан, 

1992.  [108с.] 

 
 



 

151 

 

Байболова Д.Ж., Төлешова Л.Т.    

Қарағанды қаласы  «Тілек» бөбекжайы 

 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ –ҰЛТ БОЛАШАҒЫ 

 

Мектепке дейінгі білім беретін ұйымдарда тәрбие беру мен оқытудың 

мазмұнын түбегейлі жаңарту қоғамдағы білім беру жүйесінің рухани, мәдени 

– жасампаздық рөлін қайта жаңғыртуға бағытталған. 

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік – 

отбасы,  ата-ана тәрбиесі болса, екінші – білім беру мекемесі.  Сондықтан 

да,  халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт-дәстүрі мен 

әдет-ғұрыптарын қымбат қазына ретінде бағалап, балабақшадағы тәрбие 

жұмысын кеңінен ұйымдастыра білуіміз керек[1]. 

Мектепке дейінгі кезеңдегі тәрбие –адам қалыптасуының алғашқы 

баспалдағы. Иә, ұлттық тәрбие – ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман 

жастарды тәрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. 

Оның мақсаты – ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің 

өркендеуіне үлес қоса алатын ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық 

құндылықтарды өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу. 

Мектепке дейінгі тәрбие беру мен оқыту – Қазақстан Республикасындағы 

үздіксіз білім беру жүйесінде баланың  жас ерекшеліктерін, 

псифизиологиялық және дербес ерекшеліктерін ескере отырып жеке тұлғаны  

қалыптастыру және дамыту үшін жағдай жасайтын бастапқы деңгей. Осыған 

байланысты мектепке дейінгі ұйымдардың негізгі міндеті халықтың ең үздік 

дәстүрімен тәрбиеленген, жан – жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу болып 

саналады. 

Мектепке дейінгі білім беруде ұлттық тәрбиені  Қазақстан 

Республикасы  Мемлекеттік жалпыға міндетті Білім беру 

стандартының  «Алғашқы қадам»,«Зерек бала», «Біз мектепке 

барамыз»  бағдарламалары негізінде «Шығармашылық», «Қатынас», 

«Таным», «Денсаулық», «Әлеуметтік  орта» білім беру салалары арқылы 

жүргізіледі.Оқу бағдарламасы мектепке дейінгі балалардың бойына ұлттық 

тәрбиенің тағылымдарын қалыптастыруда оның тәлім-тәрбиелік 

ерекшеліктерін айқындайтын маңызды мәнімен игеріледі. Қазіргі  оқу- 

тәрбие  жұмысын жан-жақты дамыту мақсатындағы басты міндеттердің бірі-

бала тәрбиесінде халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып 

келе жатқан тұрмыс-салтын, әдет-ғұрпын, әдебиеті мен мәдениетін,өнерін 

кеңінен қолдану . Ата-баба дәстүрін жалғастырып, ұлттық тәрбиеге ден 

қойған тұста ой-пікірдің мөлдір бастауы саналатын ұлыларымыздың 

еңбектеріне үңілу бірінші кезекте тұрады.           

Ұлтымыздың мақтанышы болған ,ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов ‘‘Ел 

боламын десең, бесігіңді түзе’’деген  екен.Өз халқының мәдениетін ,тарихын, 

өнерін сүйіп , одан нәр алып өскен бала өзіне ғана емес ,өзгегеде құрметпен 

қарайды. Сондықтан саналы ,салауатты ,халқымыздың барлық дәстүріне 
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,әлем мәдениетіне қанық,ел тізгінін берік ұстай білетін ұрпақ тәрбиелеу әр 

отбасына одан кейін балабақша тәрбиешісіне жүктелетін міндет болып 

табылады.Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы 

білім баспалдағы – балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші -  тәрбиеші[1]. 

Балабақша мәдени-әлеуметтік өзгермелі жағдайдағы ұлттық тәрбиенің 

діңгегі – ана тілі болып қалатынын негіздеу, қазақ тілі мен тарихын, 

мәдениеті мен ділін, салт-дәстүрі мен дінін құрметтеуде жастардың ұлттық 

интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптастыру, бүгінгі қазақ елінің 

индустриалық инновациялық жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін 

парасатты, ұлттық сипаттағы белсенді іс-әрекетке тәрбиелеу, білім және 

мәдени-рухани тұрғыда басқа өркениеттермен бәсекеге қабілетті болуын 

қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының 

өркениеттілік сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру балабақшадан бастау 

алады. Тәрбиенің басты нысаны елдік сананы қалыптастырып, ұлттық рух 

пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздық пен күресу болса керек. 

Қазақстан азаматтарын патриотизмге тәрбиелеу – тұлғаның патриоттықсана-

сезімін қалыптастыру, патриоттық іс-әрекетін ұйымдастыру.      

Егемендіелдің азаматын тәрбиелеуде әр тәрбиешінің, әр ұстаздың ең 

басты мақсаты – дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі 

биік, мәдениеті, парасаты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер бойында игі 

қасиеттері бар адамды тәрбиелеу[2]. 

Мектепке дейінгі мекемелерде балаларға қалай ұлттық тәрбие бере 

аламыз деген мәселеге келер болсақ,біріншіден әр баланың жеке басы- оның 

моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау- бүгінгі күннің және алдағы 

күндердің талабы, оған  тәрбиешінің күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі. 

«Балалар бақшасындағы тәрбие бағдарламасы» мектепке дейінгі балалардың 

жан-жақты дамуын, олардың мектепке дайындығын қарастырады. Мектепке 

дейінгі жастағы баланың рухани-адамгершілік дамуы балабақша мен отбасы 

арасындағы қарым-қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге 

асады. Үлкенді сыйлау, өз ұлтының  тіл, дін, діл, салт-дәстүр, тарих негізі. 

Адамзаттық құндылықтар бала бойына іс-әрекет барысында, әр түрлі 

ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі. Адамгершілік-

адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін 

руханиет дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тәрбиенің 

нәтижесі адамдық тәрбие болып табылады. Ол тұлғаның қоғамдық бағалы 

қасиеттерімен сапалары, қарым-қатынастарында қалыптасады. Адамгершілік 

қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың 

мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасымен сипатталады. Олар 

адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 

жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық қасиеттерін  бойына 

сіңіре білу[3]. 

Адамзатты ерте заманнан бері табиғат-ана асырап келеді. Алғашқы 

қоғамнан қазіргі космос дәуіріне дейін адам баласының азық-түлік, киім-

кешек, баспана, көлік, өндіріс құралы мен қорғаныс қаруы — өмір сүруге 
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қажетті барлық мұқтажын өтеп келе жатқан жомарт табиғат қазынасы. Бертін 

келе адамды тұрмыс түзеу, баю мұратына жеткізген де осы табиғат байлығы. 

Күнделікті өміріне, экономикалық жағдайына, географиялық орналасуына, 

биологиялық* ерекшеліктеріне байланысты қазақ халқы табиғат қойнында 

бірге өсіп, біте қайнасып келе жатқан жұрт екенін байқаймыз. Мұндай 

жақындық оларды табиғатқа етене бауыр, жаңашыр етіп жіберген сияқты. 

Халықтың табиғатқа деген көркемдік сезімін, ілтипатын, қадірлеп-

қасиеттеуін көрсетілетін дәрежелерді тарихтан, ғана емес, бүгінгі өмір 

тағылымынан, тұрмыстың сан сала, сан тарауларынан кездестіреміз. Қай 

қазақтың босағасына бас сұқсаңыз да оюлы сырмақ, текемет, түс кигіз немесе 

айшықты ер-тоқым, тұрман, ыдыс-аяқ, үй жиһаздары, я болмаса өрнекті киім-

кешектің бір жұрнағын кездестіруіңіз мүмкін. Ол көзі қимай сақтаған секінің 

жұрнағы емес. Халық санасына терең ұялаған, туған табиғатына тән 

көркемдік сезімнің бүгінгі күнге қажетсінуінен туған, болашақ ұрпаққа да 

сол мән-мағынасымен барар даңғыл жолы бар дәстүрлі дүние. Әртүрлі 

бұйымдарға түсірілген ою, айшық-өрнектердің қай-қайсысы болмасын 

өзімізді қоршаған табиғаттың бір бөлшегін көз алдымызға тартады. Түс 

кигізден тау жолдары, бұлак сулары, даланың хош иісті гүл-бәйшешск 

жапырақтарын елестетсек, сырмақтардан малдың, аңдардың мүйіз-тұяқ 

үлгілерін, құстардың қанаты мен тұмсықтарының алуан суретін байқаймыз. 

Тұтас алғанда халықтың өзі мекен еткен тау мен даланың бай табиғаты, 

жыры сияқты. Демек, халық тұрмысқа керекті заттың қажетін ғана емес, 

рухани қажетін, шығармашылық шабытты да кезін де табиғаттан 

тапқан.Сүлулық пен көркемдікті түсіне білудің өзі үлкен эстетикалық тәрбие 

күші. Ұшқан құс, жүгірген аң, өзен-көл, тау-тас, өсімдіктер дүниесі бәрі де 

адамға ләззат береді. Олардың жазықсыз жәбірлеуге, елтіруге, отауға 

арамдауға, бүлдіруге, құртуға болмайды — дейді халық дәстүрлерінде. 

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі – әлемде теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы 

«ұлттық» деген сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге деген құрмет 

жатыр. Ал осы ұлттық тәрбиені бала бойына сіңіруде бастауыш сыныпта 

атқарылатын жұмыстың орны ерекше. Яғни тәрбие алуды сәби ана 

құрсағынан бастаса, оны білім теңізінің мектеп атты кемесінде ұлттық 

құндылықтарымызбен жетілдіру өте маңызды. Балабақша, мектептерге 

ұлттық тәрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасатты ұрпақ өсіретініміз 

айдан анық.   

Рухы асқақ, іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, ұрпақ тәрбиесі 

мен біліміне сергек қарауымыз қажет. Бұл жөнінде Абай атамыз: «Балаға 

мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші – ата-анасынан, екіншісі – 

ұстазынан, үшіншісі – құрбысынан», – деген екен.   

Жазықсыз аң мен құсқа мейірлене қарағаннан әр замандағы махаббат 

сезімі де біреуден біреуге, «ақсұңқарым», «аққуым», «ақмаральш», 

«балапаным», «бұлбұлым», «тотым» сияқты теңеу-лермен айтылып, 

тарағанында да күмөн жоқ.. 

Адамды аңға, құсқа тигізбей, олардың өз бетімен еркін тіршілік етуіне 
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мүмкіндік беру үшін. Жануардын, қанын босқа төкпеу үшін, адам баласын 

жыртқыштан, қанқұмарлықтан аяусыздықтан, жаны ашымастықтан 

бетбақтықтан аулақ ету мақсатымен, бұндай жаман әдеттен адам баласының 

қоғамын аман алып қалуы үшін, халқымыздың арасына кең тараған аңыздар, 

дәстүрлер, ертектер көп. Олардың бәрінің де, ойлап қараған кісіге тамыры 

терең, мазмұны кең, тәрибелік мәні зор, үлгі, өсиет аларлық парасаты мол. 

Халқымыз обал мен сауапты, адалдық пен арамдықты ажырата біледі және 

бұл ұғымдар ел санасынан ерекше орын алған. Әрбір қазақ бір жұмысты 

істерде оны жаңағы айтқан үш тұрғыдан қарайды. 

Мысалы, қазақ халқы аққуды атпайды. Кім білсін, қай заманнан қалыптасқан 

дәстүр екенін, қазақтар әйтеуір аққуды қадірлейді. Табиғаттың жандысы 

болсын, жансызы болсын, қажеттігімен ғана емес, көркімен, айналадағы 

өмірге сән беріп жарасуымен құнды, өз алдына сырға толы таңғажайып әсері, 

тарту күні бар эстетика. Бір ғажабы сонан күнбе-күн ләззат, нор алып 

отырғанымызды байқамаймыз да. 

Басқа хаиуанаттар мен құстар дүниесін былай қойғанда, бір ғана осы аққу 

атына байланысты біз ел аузынан, эпостардан неше түрлі аяулы сөздер 

естиміз. әйел қауымының жан нәзіктігін, тазалығы мен сұлулық сипатын, 

аяулылығын «Аққудай ару» деген бір ауыз теңеу сөздің құдіретінен түсінеміз. 

Адамның көңіл күйінің жығылуын суреттеген «Аққуы қайтып оралмаған 

құлазыған көлдей болдым» деген сөздердің құдіретін тағы да аққу атынан 

табамыз. 

Міне мұның бәрі табиғат пен етене бауыр болып кеткен халықтың өз 

айналасындағы аңдар мен құстардың психологиялық күйіне қаншама қанық 

болғанын, олардың сырт көрінісін қызықтаушы ғана емес, ішкі сырын, өмірін 

байқап, зерттеп түсінгендігін аңғартады. 

Ұлттық тәрбие атауын алғаш әдеби-педагогикалық оқулықтарға енгiзген 

М. Жұмабаев болды. Ол педагогиканың ұлттық тәрбиеден бастау алатыны 

жайлы айтқан. «Педагогика» атты еңбегінде былай дейді: «Ұлт тәрбиесі 

баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ жол 

болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін 

қызмет ететін болғандықтан, әрбір тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен 

тәрбие қылуға міндетті»[4]. 

  Қазақстанда ағартушылық идеяның негізін салушы Шоқан Уәлиханов  

балалар әдебиеті тәрізді халықтың рухани мәдениетінде ерекше орын алады-

дейді. 

Халық ауыз әдебиетін арнайы зерттемесе де, оны ең бірінші 

Дарынды педагогтың бұл ойы қазіргі таңдағы этникалық-мәдени білім беру 

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев әдеби мұралары арқылы 

Ал, А.Байтұрсынов өз еңбектерінде халық ауыз әдебиетінің  

«өтірік өлең», «жұмбақ», «жаңылтпаш», «тақпақ», «жарапазан», «бесік  

жыры» тәрізді жанрларының мәнін түсіндіре келіп, олардың  

дүниетанымдық жақтарын ашып көрсеткен. «Мәселен, ертегілер өтірік  

болғанмен, мағынасыз болмайды. Көбінесе ішкергі астарлы мағынасымен  



 

155 

 

өнегелі келеді. Жақсылық, жамандық, достық, қастық, арамдық, адалдық,  

батырлық, қорқақтық, ептілік, шоркақтық, қулық, аңқаулык, тағысын тағы  

сондай жақтан өнеге болу, тәлім-тәрбие беру мақсатымен шығарған 

әңгімелері. 

Ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы тәрбие беру бала бойындағы сана-

сезiмдi, намысты, парызды қалыптастырумен қатар егемен елiмiздiң 

тәуелсiздiгiн, ынтымағын, бiрлiгiн сақтап қалатын    патриот-азамат 

тәрбиелеуге толық мүмкiндiктердің бар екендiгі анықталды.  
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ 

МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҚҰРАЛДАРЫ 

 

Білім беру сапасын бағалау мәселесі қазіргі кезде білім беру жүйесінің 

тұрақты дамуының тиімді тетіктерін іздеумен байланысты өзекті болып 

отыр. 

Білім алушылардың дайындық сапасын жоғарлату мәселесін шешу 

педагогикалық өлшемдерсіз мүмкін емес.  

Педагогикалық өлшеулер білім беру жүйесінде көпқырлы қолданылады. 

Олардың негізгі мақсаты оқу жетістіктердің нақты деңгейі туралы объективті 

ақпарат алу. Объективті ақпарат білім беру жағдайын түзету, оқуды 

жекелендіру, білім беру сапасын жақсартуға ықпал ететін басқарушылық 

шешімдер қабылдау, мұғалімдердің біліктілігін арттыруды жоспарлау және 

білім сапасын нақты жақсарту бойынша кейінгі тиімді әрекеттерді 

қамтамасыз ете алады. 

Білім алушылардың білім деңгейін тесттік бағалау педагогикалық 

өлшеудің әмбебап құралдарының бірі ретінде білім сапасын басқарудың 

тиімді жүйесін құрудың алғышарттарын жасайды. Оқытудың дамыған 

технологиялық базасының бірі – тестілеу. Ол оқушылардың білім деңгейін 

бақылау мен бағалаудың құралы ғана емес, сонымен қатар оларды тәуелсіз 

білім беру іс-әрекетіне ынталандырады. Оқытылатын пәндердің әртүрлі 

пәндік бағыттарындағы тиімді тестілеу жүйелері бүгінде оқу процесінің 

ажырамас бөлігіне айналуда. 

Қазіргі білім берудегі бақылау жүйесі ретінде тесттер ұзақ уақыт бойы 

қолданылып келді. Бүгінгі таңда электронды және арнайы жинақтарда 

шығарылатын әртүрлі пәндер бойынша тестілеудің көптеген нұсқалары бар.  

Мұндай жүйелердің болуы білімді бақылау жүйесінде тесттерді қолдану 

мүмкіндігін жеңілдетеді. Қазіргі білім беруде тесттер жетекші рөл атқарады. 

Алғашқы педагогикалық тесттің дамуы американдық психолог Эдвард 

Ли Торндайкке тиесілі.  Ол педагогикалық өлшемдердің негізін қалаушы 

болып саналады.  Өлшемдер саласындағы үлкен зерттеу жұмысының 

нәтижесі және педагогикада тест әдісін қолдану «Психология мен әлеуметтік 

өлшемдер теориясына кіріспе» (1904) кітабы болды.  Э. Торндайктің 

жетекшілігімен шығарылған алғашқы стандартты сынақ, алдымен 

«нормалармен» қамтамасыз етілген арифметикалық есептерді шешуге 

арналған Стоунның сынағы болды.  [1, б. 59]. 

Ғалымдар мен зерттеушілердің еңбектерінде (Дж.Кэрролл, Б.Блум, 

В.С.Аванесов, А.Н.Майоров, В.П.Беспалько, С.И.Григорьев, С.И.Денисенко, 

В.В.Зиновьев, К.Ингенкамп, Г.С.Ковалева, Т.Г.Михалева, П.И.Пидкасистый,  
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И.П.Подласый, В.А.Хлебников, М.Б.Челышкова, және т.б.) тесттің 

педагогикалық өлшеу үшін қолданылатын ең объективті құрал екендігі 

мойындалады. Алайда, қазіргі ғылыми негізделген дидактика сәтсіздікке 

ұшырайды және ол педагогикалық диагностиканың объективті әдістерінің 

бай құралдар жинағына сүйенбейді. [2]. 

60-жылдары  американдық психологтар Дж.Кэрролл және Б. Блум толық 

ассимиляция үлгісіне негізделген тест тапсырмаларын жасады.  Дж.Кэрролл 

оқу нәтижелерін тұрақты, белгіленген параметрге айналдыруды ұсынды. Бұл 

жағдайда барлық білім алушылардың алдын ала анықталған нәтижеге 

жетуіне бейімделіп, барлық параметрлер өзгереді. Бұл тәсілді Блум қолдаған 

және әзірлеген. Ағымдағы тест тапсырмалары диагностикалық сипатта 

болды және таңбалау үшін негіз бола алмады. Тест нәтижелері бойынша 

мұғалімнің жасаған бағалау шешімі «меңгерді - меңгермеді» типі болды. 

Б.Блум және Дж.Кэрролл жасаған тест тапсырмалары сараланған 

сипатқа ие болды: кейбір тапсырмалар зерттелген материалды есте сақтауға 

және көбейтуге бағытталған, басқалары – зерттелген материалдың 

мағынасын түсіну қабілеті, үшіншілері – зерттелген материалды белгілі бір 

жағдайларда және жаңа жағдайларда қолдану мүмкіндігі,  төртіншілері –  

материалды компоненттерге бөлу қабілеті туралы, бесіншілері – 

элементтерді біріктіріп, жаңа нәрсені шығару үшін, алтыншылары – белгілі 

бір материалдың құнын бағалау мүмкіндігі туралы болды. Ағымдағы тест 

тапсырмаларының негізгі мақсаты – түзету жұмыстарының, көмекші 

жаттығулар процедураларының қажеттілігін анықтау. Тест тапсырмаларын 

әзірлеудің келесі қадамы – тест сұрақтарының әрқайсысы үшін балама 

«коррекциялық» оқу материалдарын дайындау;  бұл материалдар 

зерттелмеген бастапқы әдіспен ерекшеленетін, ашылмаған материалды 

осылай қосымша зерттеуге арналған, оқушыға өзіне қолайлы жұмыс әдісін 

таңдауға мүмкіндік береді. [3]. 

1980 жылдарға дейін кеңестік психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттердегі «тест» терминімен белгілі бір стандарттарға бағдарланған 

дұрыс жауаптың анық және екіжақты нұсқасын ұсынды. Жалпы, бүгінгі 

таңда «тест» термині бойынша ғылыми ойлау тек тестілеу әдісін ғана емес, 

сонымен бірге ғылыми-педагогикалық жүйені де білдіреді.   

B.C. Аванесов тестті әдістің бірлігі, белгілі бір әдіспен алынған нәтиже 

және нәтижелерді түсіндіру деп санайды. [2]. 

А.Н.Майоров тестілеуді білім беру жүйесінің тиімділігін бақылаудың 

құралы ретінде қарастырады, (басқа синонимдік атаулары – мектеп 

жетістіктерін тестілеу, педагогикалық, дидактикалық және т.б.). [2]. 

Мұғалімнің міндеті – білім алушының өз іс-әрекетін, нәтижелерін 

бағалауға үйрету. Тест жұмыстарының жауаптарымен өз жауаптарын 

салыстыру арқылы оқушы өз қателіктеріне талдау жүргізіп оның себептерін 

анықтап, іс-әрекетіне бағалау жүргізе алады. 

Бастауыш мектепте тест технолгиясын қолдануда келесі кезеңдер 

ұсынылады: 
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Бірінші сыныпта мұғалім оқушыларға дұрыс жауапты қорша, дұрыс 

немесе дұрыс емес жауаптың астын сыз деген сияқты тапсырмалар ұсынады. 

Екінші сыныпта оқушылар жаттығу тесттарын ғана емес, сонымен бірге 

бақылау тест жұмыстарын да жазады. 

Үшінші, төртінші сыныптарда тесттер білім, білік, дағдыларын бақылау 

мен бағалаудың объективті құралы болып табылады. Бақылау жұмыстары 

көбінесе тест түрінде жүргізіледі. 

Тест жұмысынан кейін мұғалім екі бланк толтырады, бұл жұмыстар 

нәтижелерінің сандық және сапалық талдауын көрсетеді. 

Тест  жұмысын  сапалы талдау арқылы мұғалім жалпы және жекелей 

білім алушылардың тақырыпты, бөлімді, тарауды қаншалықты дұрыс 

меңгергені туралы толық ақпарат алады. Егер тест тапсырмалары дұрыс 

құрылған болса, онда мұғалім тек бақылау мен бағалауды ғана емес, сонымен 

бірге олардың қате жіберу себептерін көре алады. [3, б. 154]. 

Педагогикалық тестерді модельдеу бір орында тұрмай дамып келе 

жатыр. 

Тестерді қолдану технологиясында білім алушылардың жасырын 

қабілеттері мен білімдерінің нақты деңгейін анықтаудың жаңа әдістері 

енгізіліп жатыр. 

Тестілеу бастауыш білім беру пәндерінің оқу жетістіктері деңгей туралы 

ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Тестілеуді бастауыш сынып 

оқушыларының білім, білік пен дағдыларын бақылау және бағалау формасы 

ретінде қолдану кезінде мұғалім тест құраудың арнайы ережелері мен 

талаптарын ескеруі қажет. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне ерекше назар 

аудару керек. 

Пәнді оқыту әдістемесін жетілдіре отырып, біз қазіргі заманғы оқыту 

технологиясының өте маңызды құрамдас бөлігі білім деңгейі мен 

тапсырмалардың күрделілігін өлшеу құралы ретінде тестті қолданған дұрыс 

деген қорытындыға келдік. 

Бастауыш мектептің сауат ашу, қазақ тілі, әдебиеттік оқу, дүниетану, 

жаратылыстану пәндеріндегі қалыптастырушы және жиынтық бағалауда тест 

қолданыста бар, ал математика пәнінде тек бос орынды толтыр, есепті 

шығар, амалдарды орында, салыстыр т.с.с сияқты тапсырмалар беріледі. 

Осындай тапсырмалармен қатар тест түрінде берілген тапсырмаларды 

қолданған жөн деп санаймыз. Себебі, орта буынның білім беру жүйесіне 

бейімделуін бастауыш сыныптан бастау керек. Бастауыш сынып 

оқушысының осындай бақылау мен бағалау түріне ертерек қызығушылығы 

және дағдысын қалыптастырсақ, жоғары сыныптарда ол еш қиындықсыз 

және қорқынышсыз тест жұмыстарын орынадайтын болады. 

Бастауыш сыныпта тест тапсырмаларын қолдану мысалы ретінде 2 

сыныптың математика пәнінен бойынша «Екітаңбалы сандар», «Сандармен 

амалдар орындау»,  «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімдері 

бойынша 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалауда келесі түрдегі тест 

тапсырмаларын құрастырдық. [4]. 
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1. Түсіп қалған сан 46, 45, ... . 

А) 44 В) 47 С) 48 

2. 12□21 арасындағы дұрыс таңба  

А) < В) = С)  > 

3.  Қосындыңы мәні 15 болатын қосынды 

А) 8+6 В) 7+8 С) 9+6 

4.  23кг+77кг=? 

А) 89 кг В) 90 кг С)  100кг 

Тест тапсырмалары оқушы үшін жаттығу ғана емес қолда бар білімді 

қолдануды қажет ететін практикалық жұмыс, дағдылар, сонымен қатар 

таным объектісі ретінде әрекет етеді. Тест сұрақтары мен тапсырмалары 

балалардың ойлау қабілетін, зейінін дамытады, үйретеді, олар құбылыстарды 

жалпылайды, себеп-салдарлық байланыс орнатады. 

Тест оқушылардың білім мен дағдыларын барлықтарына ортақ 

критерийлерді қолдана отырып баллмен объективті бағалау мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді. Бұл қай оқушының бағдарлама материалын меңгермегенін, 

қай оқушы төмен деңгейде меңгергенін, қай оқушы бағдарлама талаптарына 

сәйкес толық және сенімді түрде білім мен дағдыларын білетінін және 

қажетті білімді меңгеріп қана қоймай, сондай-ақ жаңа жағдайларда қолдана 

алатын, яғни, бағдарламада көрсетілген деңгейден жоғары деңгейде 

меңгерген оқушыларды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен, тестілеу 

технологиясы бастауыш мектепте бағдарламамен анықталған барлық оқу 

міндеттерін шеше алмайды.  

Қорыта келе, аталған кемшіліктеріне қарамастан тестілеудің бастауыш 

мектептегі оқушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау құралы 

ретіндегі орны ерекше екендігін байқадық. Ең бастысы – бұл бақылау және 

бағалау құралы басқаларымен үйлесімді болуы керек. Әр түрлі формалардың, 

әдістердің, технологиялардың дұрыс үйлесімде қолданылуы мұғалімге оқыту 

процесінде қойылған маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік берері мол деп 

есептейміз. 
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қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢАШЫЛ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР МЕН 

SMART ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Бүгінгі таңда жастарға әлемдік ғылыми прогресс деңгейіне сәйкес білім 

беру, тәрбиелеу, олардың рухани байлығы мен мәдениетін жетілдіру адамзат 

қоғамының маңызды міндеті болып табылады. Осы міндетті жүзеге асыруда 

оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру, оның қабілеттерін, ең алдымен 

интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау өзекті болып 

саналады. Жеке тұлғаның интеллектуалдық қабілетінжан-жақты дамыту үшін 

оған әсер ететін факторларды, алғышарттарды білу керек. Интеллектуалдық 

қабілетті дамытудың ең маңызды факторларының бірі-білім беру жүйесіндегі 

технологиялар. Жаңа білім ортасы білім берудің жаңа мазмұнынан, 

оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың жаңа технологиялары мен теориялық 

ойлауға қабілетті және өз бетінше жетілуге ұмтылған шығармашылық 

зерттеу қызметіне дайын балалардың интеллектуалдық қабілеттерін 

дамытуға бағытталған оқу-тәрбиелік үдерісін ұйымдастырудың жаңа 

формаларынан тұрады. Осы салада басты рөлді тек қана оқу процесі емес, 

сондай-ақ заманауи жабдықтармен жабдықталған білім беру мекемелерінің 

жүйесі мен ақпараттық-коммуникациялық құралдардың қолданылуы 

маңызды. Қазіргі кезде оқу үрдісін ақпараттық коммуникациялық 

құралдарсыз көзге елестету қиын. Әсіресе, интернет технологиясы арқылы 

оқыту өте танымал болып келеді. Интернет технологиясы арқылы оқыту– бұл 

интернет желісі арқылы оқу үрдісіне қажетті ақпараттың үлкен көлемін 

тасымалдауды және оқытушы мен оқушы арасындағы интерактивтік 

арақатынасты жүзеге асырып, осы процестерді компьютерлік бақылауға 

негізделген. Электрондық оқыту жүйесін білім саласына енгізудегі басты 

мақсат –білім беру үрдісінің барлық құрамдас бөліктерінің үздік білім беру 

ресурстары мен технологияларына қол жеткізуін қамтамасыз ету болып 

табылады. Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын 

жақсартуда қолданысын кеңейту керек, деген сөзін басшылыққа ала отырып, 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдаланып, смарт оқыту жүйесіне жаппай көшу арқылы білім беруді 

жетілдіру керек. Нақ осы оқыту жүйесі қазіргі әлемнің мүмкіндіктері мен 

міндеттеріне сәйкес максималды білімнің жоғарғы деңгейін қамтамасыз етіп, 

жастардың тез өзгергіш қоғам жағдайына бейімделуіне, оқулықтан нақты 

белсенді әрекетке көшуге мүмкіндік береді.Сөздің түбіріне келетін болсақ, 

«smart» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «зерек», «ақылды» дегенді 

білдіреді. Смарт - бұл неологизм, сын есім ретіндегі негізгі мағынасы- 

парасатты, тапқыр, ақылды, ал зат есім ретінде – ақыл, алғырлық, зеректілік 
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деген мағынаны білдіреді. Бұл бағыттарды үш кезеңге бөліп, қарауға 

болады.[1, б.45] 

Тәжірибе көрсеткендей, көптеген оқу-тәрбие мекемелерінде оқушының 

интеллектуалдық қабілетін дамыту, оқытуды электронды қылу 

жәнеинтеллектуалдандыру деп аталатын принциптерін іс жүзінде шынайы 

жүзеге асыру деңгейінде обьективтік пен субьективтік қайшылықтар 

туындауда, атап айтқанда: оқушының интеллектуалдық әлеуетіндамыту 

үдерісіне және білім беру жүйесіне е-learning бағдарламасының енуіне 

оқытушының арнайы дайындығының қажеттілігі және оның жетіспеушілігі 

арасында; оқушының әр түрлі деңгейдегі интеллектуалдық қабілеттері және 

оқу үдерісін, жеке дараландырудың жетіспеушілігі арасында; оқу 

үдерісіндегі е-learning бағдарламасының толық қамтылмауы мен күтілген 

нәтижеге қол жеткізбеуі арасында. 

Ақпараттық қоғамның шарықтап дамуына байланыстыоқу үдерісіне 

ақпараттық технологияны енгізу бойынша бірқатар жұмыстар жасалуда. 

Сапалы сандық білім беру контенттерін жасау білім беруді ақпараттандыру 

үдерісінің кілттік мәселесі болып табылады.Ақпараттық қоғамның даму 

үдерісінде жоспарға бірінші болып адамзаттың барлық жетістіктерін қолдана 

отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыруға байланысты мәселелер кіреді. 

Ғылым мен техниканың жылдан жылға кең өріс алып, жедел қарқынмен 

дамуы, білім мен дамудыңнегізгі көрсеткіші болып табылатын адами 

капиталымызды артуына алып келуі тиіс.  

І кезең «өткен шақта» оқушы үшін жалғыз білім көзі оқытушының өзі 

болып, оқытушының кеңесімен оқушы жаңа білімдерді аудиторияда немесе 

оқулықтарданала алатын болды. 

ІІ кезең «қазіргі кезде» білім тек оқытушыдан оқушыға беріліп қана 

қоймай, оқушыдан оқушыға беріледі, ал бұл білімнің жаңа деңгейін құруға 

мүмкіндік береді. Өз кезегінде білім беру технологияларын жетік меңгеріп, 

оқытушылар білімді аудиториядан тыс уақытта да ұсына алады. 

Ал «келешекте» оқушы үшін негізгі білім көзі интернет болады, 

технологиялар тұлғаға бағдарланады және жаңа білімді құруға 

бағытталады.Түлек жай ғана өзінің меңгерген білімі саласындағы маман 

болып қана қоймайды. Бүгінгі күні оқушылар тек қана жаңа практикалық 

біліктілік пен теориялық білімді ғана емес, білім мен дағдыны үнемі 

жетілдіру отыруға мұқтаж, бұл жағдайда оларға оқытудың техникалық 

құралдары маңызды көмек көрсетеді. Оқытудың электрондық құралдарының 

іргесі сандық контент немесе қарапайым сөзбен айтқанда мазмұн (мәтін, 

бейне, аудиожазба) болып табылады.Сандық контенттің көлемі мен 

сапасының өсуі зерттеу мәселелерін қосымша өз бетінше оқу үдерісін 

дамытуға мүмкіндік береді. Компьютерлік технологияның қазіргі кездегі 

даму деңгейібілім беру үдерісі барысында оқушылардың танымдық іс-

әрекетін оңтайландыру (жеделдету) арқылы оның тиімділігін жетілдіру 

мақсатында оларды білім беру үдерісінде тиімді пайдалану мүмкіндігін 

береді.[2,б.72] 
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Сапалы, түсінікті,жан-жақты ашылған сандық контент бүгінде көпетеген 

шетелдерде білім берудің негізгі құраушысы болып табылады. 

Мұнда сандық контентті жасау және оны сақтау мәселесі алдыда тұрады. 

Бүгінде сандық контент жеткiлiктi түрде жедел жасалуда, көптеген 

материалдар басынан бастап сандық түрде беріледі. Сандық контентті сақтау 

қауіпсіздігі проблемасы туындайды. Проблема тек қанақаскүнемдер мен 

басқа баукеспе ұрылардың іс-әрекеттерінің қауіпсіздігінен ғана емес, 

қоршаған ортаның физикалық әсерiнен де қарапайым қауiпсiздiктi 

ұйымдастырудан тұрады. 

Бұл мәселенің маңызды қырларының бірі электрондық ғылыми-зерттеу 

зертханасын құру, мәлiметтердiң зияткерлiк басқару жүйесiмен таралған 

ғылыми мәліметтер қорлары, электрондық оқулықтар, электрондық оқу 

құралдары, электрондық кітапханалар, электрондық әдістемелік 

құралдар және т.б. болып табылады. Шетелдік жоғары оқу орындарында 

білім беру үдерісі жасалған сандықконтенттің базасында электрондық оқыту 

құралдарын пайдаланып студенттердің кәсіби іс-әрекеттің қазіргі кездегі 

түрлерін меңгеруіне бағытталады.Оқу орындарында білім беру үдерісін 

жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі студенттердің ары қарай өздерінің 

оқу дағдыларын, қазіргі цифрлық контентті қолданып өздігінен кәсіби 

дағдыларының деңгейін қалыптастыру болып табылады. Контент - 

(ағылшынша content - мазмұн) – бұл кез келген ақпаратық мағыналы немесе 

ақпараттық ресурсты немесе веб-сайтты кез келген мазмұндық толтыру. 

Мәтінді, мультимедианы, графиканы контент деп атайды. Контенттің 

көптүрлілігінің бірі ретінде жылжымалы (мобильді) контентті бөліп 

көрсетуге болады. Жылжымалы (мобильді) контент ретінде көбінесе: 

мәтіндік файлдарды; сандық форматтағы картиналарды (.gif немесе .jpg және 

т.б. форматтағы); дыбыстық файлдарды (.midi, mp3 және т.б.); 

бейнефайлдарды (.avi, .mp4, .mpeg және т.б.); сонымен қатар, сымсыз 

байланыстың көмегімен жылжымалы (мобильді) құрылғыларға жүктеуге 

болатынбасқа сандық форматтағы файлдар кездестіруге болады. Сандық 

контенттің кең тараған түрі – бейнефайлды қарастырайық. 

Бейне (латынша video – қараймын, көремін деген мағынаны білдіреді) – 

визуальді немесе аудиовизуальді материалдарды жазу, өңдеу, тарату, сақтау 

және ойнату технологияларының жиыны, сонымен қатар физикалық 

тасымалдауыштарға (бейнетаспада, бейнедискіде және т.б.) жазылған 

бейнематериал, телесигнал немесе кинофильмнің кең таралған атауы.Сандық 

мәтіндік контентті құру жұмыстары Америка Құрама Штаттарында 80-

жылдардың ортасында, ал Англияда 90-жылдардың басында басталған 

белгілі. Мәтіндік сандық контентті жасау бойынша жұмыстармамандардың 

азғантай тобымен цифрлау жұмыстарын орындаудан басталды, бірақ бірнеше 

жылдар бойы олар ұлттық немесе мемлекеттік бағдарламаларжәне 

халықаралық жобалардың мәртебелерiн алды.  Әрбір мұғалімнің дәрісі видео 

контент арқылы интернет желісі арқылы пайдалануға берілсе, онда 

оқушылардың білімін толықтыру жүзеге асырылар еді. Себебі аудиторияда 
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меңгере алмаған ұғымын контентті тыңдай отырып, толықтыра алады. Бұл 

сандық контенттерді құру үшін материалдық базаның жоқтығы кедергі 

келтіреді. Смарт оқыту - оқытудың жаңа түрі, қарқынды дамып келе жатқан 

бірегей үдеріс. Бұл әлеуметтік желілер арқылы білім алу, алмасу, жеке 

тұлғалық ерекшеліктерді ескере отырып оқыту қызметі, оқушыға 

бағытталған, бағдарланған, орталықтандырылған оқыту ортасы, ең соңында 

смарт құрылғыларды пайдалана отырып оқыту деген тұжырымдарды 

қамтиды.[3, б.56] 

Смарт оқытудың негізгітұжырымдамасы өздігінен оқуға бағдарланған, 

ынталандыратын, тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес бейімделген, еркін оқу 

көзін ұсынатын, технологиялар кешенінде қол жеткізуге мүмкіндік беруді 

қарастырады. Смарт оқыту тек қана технологиялық құрылғымен қолдау 

көрсетілген оқыту түрі емес, ол - білім берудің, біліктілік арттырудың жаңа 

басымдығы, жаңа ғасырдың жаңалығы. 
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қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОРТА БІЛІМ МАЗМҰНЫН 

ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІН 

БАҒАЛАУ  

 

Өткенімізге зер сала қарасақ, білім беру жүйесінде осыған дейін оқушыға 

білім, білік, дағдыны қалыптастыруды талап етсек, бүгінгі күннің мақсаты – 

іскерлік қарым-қатынас, оларды өз бетімен білім алуға бағыттау. Сондықтан 

да қазіргі замандағы педагогикалық ғылымның ерекшелігі – баланың 

тұлғалық дамуына бағытталған жаңа білім технологияларын қалыптастыру 

ұмтылу болып табылады. Осы орайда еліміздің білім беру жүйесі 

реформаланып, жаңартылған оқыту бағдарламасы енгізіп, бұл реформаның 

басы тілдік пәндерден басталды. Себебі, тіл – негізгі білім құралы. 

Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған және білім 

алатын орта арқылы жүзеге асады. [1, б.64]. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша тілді оқытудың артықшылығы 

неде? 

Біріншіден, анық, қолжетімді оқу мақсатының болуы. Мұғалімдер 

қауымы тікелей тәжірибе алаңының өкілдері болғандықтан, олар оқу 

үдерісімен күнде бетпе-бет келеді. Күнделікті сабақ жоспарларын 

дайындауда тіл үйретудегі оқу мақсатын оқытудың білімділік, 

дамытушылық, тәрбиелік компонентіне негіздей отырып, әр мұғалім өз 

еріктерімен таңдайды. Бұл мақсаттар бір академиялық  сағатта (40 минут)  

қолжетімсіз, жүгі ауыр мақсаттар болып жатады. Ал жаңартылған оқу 

бағдарламасында көрсетілген пәндік оқу мақсаты мен күнделікті сабаққа 

қойылатын мақсаттар бір мазмұнда, жүйеленген, дайын мақсаттар. Әрі 

барлық мақсаттар сөйлеу әрекетінің 4 дағдысын, яғни тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Мақсаттың қолжетімділігі дегеніміз – мақсат мазмұнының ықшам, нақты 

болуы; бір тақырыпқа берілген оқу мақсатының бір тоқсанда, тіпті оқушы 

мектеп қабырғасын аяқтағанға дейін бірнеше рет қайталанып келуі. Бұл 

оқушының бір сабақта жете алмаған оқу мақсатына келесі сабақтарда қол 

жеткізуіне мүмкіндік береді, әрі оқушының оқуға деген оң мотивациясына 

ықпал етеді, өз-өзіне деген сенімін нығайтады. 

Оқыту мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және 

қолдану – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының 

оқу-танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген 

жетістіктермен салыстыру үрдісі. Мектеп оқушыларын оқыту нәтижелерін 

бағалау жүйесін дамыту мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту үрдісі оқу қызметінің барлық түрлерінің нәтижелігін 
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оқу материалын меңгерудің процессуалды жағын және жеке тұлғалық 

қасиеттердің пайда болуын есепке алатын бағалаудың жаңа жүйесін енгізуді 

айқындайды [2,б.15]. Ең маңыздысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік 

критерийлері арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін 

түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны 

белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 

оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, 

айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстыруға негізделген үрдіс.  

Білім беру жүйесінде ұзақ жыл бойы оқушылардың білімі бес балдық 

жүйемен және басқа оқушының жетістігімен салыстырылып бағаланып келді. 

Яғни, оқушылардың оқу жетістігін шынайы бағалау болмады. Қазіргі таңда, 

әлеуметтік сұраныстарға байланысты бағалау жүйесіне де келесі өзгерістер 

енгізіледі: 

- бағамен оқушының жұмысы бағаланады; 

- жетістік критерийі оқушыға алдын-ала белгілі болуы шарт; 

- оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы керек; 

- нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет. 

Аталған жаңа жүйедегі өзгерістер оқушылардың оқуға деген 

қызығушылығын жоғарылатуға өз септігін тигізеді. Балдық жүйемен бағалау 

өте тиімді. Ал жетістіктер критерийлері дегеніміз – оқытудың мақсаттарын 

жүзеге асыратын өлшемдер. Жетістік критерийі арқылы бағалау жүйесі 

оқушы бойындағы үрейленуді басады және оның бойындағы өзін-өзі бағалау, 

өз іс-әрекетіне баға беру, жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал етеді. 

Жетістік критерийі арқылы бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда 

қалыптастырушы және жиынтық бағалаумен ерекшеленеді.  

Жетістік критерийі арқылы бағалау – оқушылардың оқу-танымдық 

құзыретін қалыптастыруға жағдай жасайтын, білім беру мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес білім беру үрдісіне қатысушылардың (оқушылар, мектеп 

әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және т.б.) барлығына алдын ала таныс, 

ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушылардың 

оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген үрдіс.  

Критерий– ұсынылған талаптарға сәйкес белгілі бір дағдыны бағалау 

бойынша шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі. Әр критерийдің 

нақты тапсырмасы болады, онда оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің 

дұрыстығы туралы түсінік беріледі. [2, б.54] 

Қалыптастырушы (ағымдағы) бағалау – сабақта күнделікті жүзеге 

асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. 

Қалыптастырушы бағалау білім беру үрдісінде оқушы мен мұғалімнің 

арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады. Сонымен қатар, 

оқушыларға жаңа материалды меңгеруде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс 

орындағандығын білуге және оқытудағы мақсаттарға жетуге мүмкіндік 



 

166 

 

туғызады [3,б.12]. Табысты болу үшін оқушыларға ілім қандай қажет болса, 

дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп келеді. Бұл 

оқушылардың ақпаратты еске сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін 

және әртүрлі салада қолдана білуін талап етеді. Білімді дәл осылай 

құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік береді.  

Жетістік критерийлерін әзірлеу барысында оқушылардың бойында 

қалыптастыру қажет рухани құндылықтар мен дағдылардың тізімін құрды [4, 

б.47] 

1-кесте 

Рухани құндылықтар Дағдылар 

- шығармашылық және сын 

тұрғысынан ойлау 

- коммуникативтік қабілеттер 

өзгелердің мәдениетіне және 

көзқарастарына құрметпен қарау 

- жауапкершілік 

денсаулық, достық және 

айналасындағыларға қамқорлық 

көрсету 

- өмір бойы оқуға дайын болу 

- Сын тұрғысынан ойлау 

- Білімді шығармашылық тұрғысынан 

қабылдау қабілеті 

- Мәселелерді шешу қабілеті 

- Ғылыми-зерттеу дағдылары 

- Коммуникативтік дағдылар (тілдік 

дағдыларды қоса) 

- Жеке және топпен жұмыс жасай алу 

қабілеті  

- АКТ саласындағы дағдылар  

 

Оқушылардың оқу бағдарламасындағы оқу мақсатына жетуі 

оқушылардың дағдыларының дамуына мүмкіндік тудырады. Дағдыларды 

нақты бағалау біліктілігі жетістік критерийі арқылы бағалаудың маңызды 

аспектісі. Берілген кестеде оқу бағдарламасына енгізілген, бағалауда 

дағдылырдың қалыптасқанын немесе даму деңгейінің бағалауы көрсетілген.  

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау – бұл оқушылардың 

жоспарланған оқу мақсаттары мен шынайы нәтижелерінің сәйкестік 

деңгейлерін орнату болып табылады. Жетістік критерийі арқылы бағалау – 

алдын ала белгілі критерийлерге сәйкес, оқушының жеке оқуын түзетуге 

мүмкіндік беретін, оқу мақсаттарына сәйкес күтілетін нәтижеге жетуде 

оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау. Сол арқылы бағалау оқушылардың 

дағдыларын дамыту деңгейін бағалауға мүмкіндік береді және сабақ беру, 

бағалау мен оқытудың өзара байланыс қағидаттары негізінде дайындалады. 

Келтірілген құндылықтар мен дағдылар ескеріліп, пән бойынша білім 

деңгейі, дағдылар мен құзыреттіліктер қарастырылады. Жоғарыда аталған 

құндылықтар мен дағдылар пәнді оқытатын оқу бағдарламасында 

белгіленген, пәннің оқу бағдарламасы стандартты оқу жоспарының негізі 

болып табылады. 

Бұл ақпараттар тапсырмаларға сәйкес келеді және осы оқу мақсаты 

бойынша қалыптастырушы бағалауға қатысты дұрыс шешім қабылдауға 

көмектеседі.  

Жетістік критерийі арқылы бағалау жүйесінің өзіндік тиімділігі бар: 
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- заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 

дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке 

тұлғаны қалыптастырады;  

- жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай 

дамытады; 

- оқушылардың білім сапасын арттырады;  

- оқушының тұлғалық бағытын белсенді ұстанымына бағыттауға 

мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы;  

- тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа 

жеткізетін, шығармашыл бағалау жүйесі. 

Тапсырмаларды әзірлеуде жетістік критерийлерін құрастыру бойынша 

ескерілетін мәселелер: жетістік критерийі бойынша дайындалған 

тапсырманың бағдарламадағы сілтеме мен оқу мақсатына негізделіп 

жасалуы: 

- тапсырманың шұбалыңқы емес, оқушыға түсінікті тілде құрылуы; 

- қысқа көлемді тапсырмалардың қолданылуы, көлемі, орындау уақытын 

алдын – ала жоспарлау; 

- бағалауда бақылауды қажет етпейтін артық ақпараттың тапсырмада 

қолданылмағаны жөн; 

- кейбір күрделі тапсырмаларда міндетті тү; 

- жазылымда және айтылымда шығармашылық сатыға арнап құрылатын 

тапсырмалар үшін арнайы шектің немесе жауап үлгісі алдын-ала даярлануы 

керек. 

Оқу мақсаттары, тапсырмалар және жетістік критерийлері өзара тығыз 

байланыста болады. Жоспарлау оқу мақсаттарын анықтаудан басталады. 

Мұғалім оқушының игеретін білімі туралы шешім қабылдаған соң, оған сай 

тапсырманы оқу жоспарын қолдана отырып жоспарлайды. Тапсырма 

оқушының бір немесе бірнеше оқу мақсаттарына табысты түрде жетуіне 

ықпал етеді. Оқушы тапсырманы орындап жатқан кезінде мұғалім оның оқу 

үрдісінің қай сатысында екенін анықтауға тырысады.Мектепте оқыту 

сапасын жоғарылату, мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа 

сәйкестендіру – жетістік критерийі арқылы бағалаудың мақсаты болып 

табылады.  

Жетістік критерийі арқылы бағалаудың міндеттері - сабақтың әр 

бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; бағдарламаға 

сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; жеке оқушының даму жетістігін 

бақылауға; оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын 

айқындауға; әртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне 

көзін жеткізуге; оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; сабақ үдерісі 

мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана арасындағы 

кері байланысты қамтамасыз етуге жағдай туғызады. 

Сонымен қатар алдын-ала ұсынылған бағалау өлшемдері,анық, 

айқындылығы,  бағаның әділдігі, өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі жетістік 

критерийі арқылы бағалаудың басты ерекшелігі болады.  Жетістік критерийі 
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арқылы бағалау оқушыларды оқуға ынталандыруға, белсенділікті арттыруға, 

қателіктерді түзету қызметін атқарады. Осындай жетістік критерийі арқылы 

бағалау жүйелілікті, шынайлылықты, оқушының жеке даму траекториясын 

анықтауды, оқу дағдыларын дамытуды, оқыту сапасын жақсартуды және 

мұғалім, оқушы, ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге 

ықпал етеді.  

 

Әдебиеттер: 

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2016-

2018 жылдарға араналған ұлттық іс-қимыл 

жоспары./adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200000832.  

2. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. «НЗМ» ДББҰ, 

2015. 

3. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау: мұғалімге 

арналған әдістемелік құрал. - «НЗМ» ДББҰ, 2015 

4. Бастауыш мектептің мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау 

бойынша басшылық. - «НЗМ» ДББҰ, 2015. 

 



 

169 

 

Бакирова И.Д. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ОРЫНДАЛУ ҮДЕРІСІНЕ ОҚЫТУШЫЛЫҚ КӨЗҚАРАС 

 

Қазіргі Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған жаңа 

білім беру жүйесі дамуда. Бұл процесс педагогикалық теория мен практикада 

айтарлықтай өзгерістермен бірге жүреді. Біздің өміріміздің кез-келген 

саласында, тіпті білім берудегі сапалы өзгерістер мұғалімнің оның оқу-

тәрбие үрдісіндегі орны мен рөлі туралы жаңа көзқарасын қалыптастырусыз 

мүмкін емес.  

Білім берудің жаңартылған мазмұны мен технологиясындағы жаңа 

мақсаттар мен міндеттерді, оқытудың құзыреттілік-бағдарлы тәсілін ескере 

отырып бағалаудың жаңа формаларын ұғынбай, мұғалімдеріміз мұны іс 

жүзінде жасау мүмкін емес. Сондықтан мұғалімге жалпы орта білім берудің 

жаңартылған МЖМБС әдістемесі мен мазмұнын қабылдауға, оқу үрдісін 

бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді өзгертуге, педагогикалық 

қызметтің мақсаттары мен әдістерін өзгертуге дайын болу қажет. 

Әр мұғалім төмендегі сұрақтарға қызығушылық танытады деген 

қорытындыға келдім: 

- Жаңартылған білім беру мазмұны мен қазіргі білімнің айырмашылығы 

неде? 

- Мектептегі оқу процесін ұйымдастыруға көзқарастар өзгере ме? 

- «Нәтижеге бағытталған білім» түсінігі нені білдіреді? 

- Білім берудің жаңартылған мазмұнына мұғалім қай бағытта және қалай 

дайындалуы керек? 

Қазіргі уақытта біз білім беру процесінің технологиялық дамуы, осы 

немесе басқа педагогикалық инновациялық технологияларды енгізудің 

артықшылықтары туралы көп айтамыз. Біз оларды игереміз, оларды оқу 

процесінде қолданамыз, белгілі бір нәтиже аламыз, бірақ көптеген мәселелер 

бар. Оқушылардың ынтасын қалай арттыруға болады, мектепті SMART білім 

беретін орынға қалай айналдыруға болады? Мектептегі оқушылардың 

адамгершілік және рухани қасиеттерін: өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау және 

өзін-өзі тануды дамытуды ынталандыратын адамгершілік білім беру ортасын 

құруға не ықпал етеді? 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі бағыттары: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара 

іс-қимылды кеңейту; 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілетін жоғары деңгейлі 

ғаламдық проблемалар; 

- қоғамды демократияландыру; 
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- экономиканың қарқынды дамуы, бәсекелестіктің артуы; 

- өсіп келе жатқан адами капиталдың маңыздылығы. 

Біздің дамушы республикамыз өзі туралы халықаралық деңгейде сенімді 

мәлімдеген сайын осы үрдістердің ықпалынан тыс қалмауы мүмкін. Біздің 

қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - бұл өзгеріп отырған әлеуметтік-

экономикалық жағдайларда өмір сүруге бейімделу ғана емес, сонымен бірге 

бар шындықты жақсы жаққа өзгерте отырып, белсенді әсер етуге дайын 

бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Осыған орай, біз, мұғалімдер, 

қоғамның қалауын орындай отырып, мектеп ішінде шығармашылық, 

әлеуметтік жауапкершілік, дамыған ақыл иесі, кәсіби сауаттылықтың жоғары 

деңгейі және танымдық іс-әрекеттің тұрақты уәжі сияқты қасиеттері бар 

түлекті даярлауымыз керек. 

Білім беру мазмұнын жаңартуға көшу педагогтарды денсаулық сақтау 

технологияларымен қамтамасыз ету, білім беру үдерісін дараландыру 

жағдайында жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру білім беруге 

құзыреттілік тәсіл шеңберінде жұмыс істеудің жаңа талаптарын ұсынады. 

Менің түсінуімше, оқытудың құрылымын жаңарту оқушылардың дәстүрлі 

репродуктивті стилін және оқушылардың танымдық белсенділігі мен тәуелсіз 

ойлауын қамтамасыз ететін дамушы, конструктивті білім берудің жаңа 

моделіне көшу болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа АКТ, интерактивті оқыту, зерттеу 

әдістері және оқушылардың қажеттіліктеріне уақытылы жауап беру міндетті. 

Менің ойымша, мұғалімнен не талап етіледі?  

Бұл қабілеттілік: 

- нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын тұжырымдау; 

- оқу материалын игеруді ұйымдастыру үшін оқу процесін құру; 

- оқу мақсатына сәйкес оқу материалдарын дайындау; 

- білім беру процесі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану; 

- студенттердің тұлғалық және белсенді бағытта қарқынды дамуына 

жағдай жасау; 

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру; 

- студенттерді өзін-өзі тәрбиелеуге, анықтауға және өзін-өзі жүзеге 

асыруға дайындайды; 

- қойылған мақсаттарға жету үшін  ағымдағы нәтижелерді бағалау [1]. 

Жаңартылған білім мазмұны аясында мұғалім бірқатар жоғары деңгейге 

ие болуы қажет: 

Арнайы құзіреттілік - кәсіби қызметпен жеткілікті дәрежеде шұғылдану 

және олардың әрі қарай кәсіби дамуын жоспарлау мүмкіндігі; 

Әлеуметтік құзіреттілік - бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби 

қызметпен айналысу, бірлесіп жұмыс істеу және басқару мамандығында 

қабылданған кәсіби қарым-қатынас әдістерін қолдану мүмкіндігі; 

Тәрбиелік құзіреттілік - кәсіби білім мен дағдыларды дамытуға 

қызығушылық, оқу іс-әрекетінде мақсат қою, оқу іс-әрекетінде 
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субъективтілік пен креативтіліктің дамуына түрткі болу, педагогикалық және 

әлеуметтік психология негіздерін қолдана білу. 

Студенттен не талап етіледі? Менің ойымша, бұл әрине тағы да курстық 

жұмыс пен дәрістердің материалдарына сүйенеді: 

- білімнің жеке траекториясын құру мүмкіндіктерін пайдалану (оқу 

материалының қарқыны мен деңгейі); 

- өз жұмысының дағдыларын, әдістерін, техникаларын ұғыну; 

- оқу жағдайларын шешу үшін білім, білік және қолда бар ақпаратты 

пайдалану. 

Өзінің мүддесі үшін де, қоғам мүддесі үшін де өзін-өзі көрсетуге дайын, 

қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, білімді, креативті, 

бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту. Мақсатқа 

сәйкес білім беруден күтілетін нәтижелер түлектің келесі негізгі құзыреттері 

ретінде анықталады: 

Құндылық-бағдарлық құзіреттілік - оқушының түрлі өмірлік 

жағдайларда шешім қабылдауға қабілеттілігі. Ең бастысы - өз Отанының - 

Қазақстанның патриоты болу. 

Мәдени құзіреттілік - адамдардың мәдениеті мен әлемнің мәдени алуан 

түрлілігін бағалайтын жалпыадамзаттық мәдениеттің жетістіктері мен ұлттық 

ерекшеліктеріне негізделген білім мен тәжірибеге ие болу; рухани келісім 

мен толеранттылық идеяларына адал болу. 

Оқу-танымдық құзіреттілік - оқушының өзіндік оқу, танымдық және 

зерттеу іс-әрекетін қамтамасыз ету. 

Коммуникативті құзіреттілік ана тілін және басқа тілдерді білуді 

қамтамасыз етеді, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас жасау 

дағдыларын, ұлтаралық қатынас тілінде, шет тілдерін де меңгереді. 

Ақпараттық және технологиялық құзіреттілік нақты техникалық 

нысандар мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, навигациялық 

мүмкіндікті қамтиды. 

Әлеуметтік және еңбек құзыреттілігі дегеніміз - отбасы, еңбек, 

экономикалық және саяси әлеуметтік қатынастар саласындағы азаматтық 

қоғамның белсенді қызметінде білім мен тәжірибенің болуы.  

Жеке өзін-өзі дамыту құзіреттілігі психологиялық сауаттылықты, ішкі 

экологиялық мәдениетті, өз денсаулығына қамқорлық жасауды және қауіпсіз 

өмір негіздеріне ие болуды қамтиды [2]. 

Бастауыш сынып мұғалімі ретінде жаңартулардың бастапқы білім 

деңгейіне қаншалықты әсер ететіндігі қызықтырды. Осыған байланысты 

білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту деңгейі ерекше мәнге ие болады. 5 жастағы балаларға арналған 

мектепке дейінгі даярлық психологиялық, педагогикалық, физикалық, 

физиологиялық талаптарды ескере отырып, балалардың бастауыш мектепке 

дайындық сапасының негізгі шарттары ретінде жүзеге асырылуы керек. 

Орта жалпы білім берудің 1 кезеңі (1-4 сыныптар). 

Жаттығудың басталу жасы - 6 жас.  
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Оқу мерзімі - 4 жыл, 

1 кезеңнің негізгі мақсаты - оқушының жеке басын ашу және өзін-өзі 

тануға мүмкіндік алу, қоршаған шындық туралы білімді игеру, оқуға деген 

құштарлық пен қабілетті қалыптастыру. білім берудің келесі деңгейлерінде 

қажет шынайы танымдық уәждемені құру, кіші оқушыларда тұтас тәрбиелік 

әрекетті қалыптастыру. 

Баланың жеке басының қалыптасуын, оның қабілеттерін жан-жақты 

дамытуды қамтамасыз ету. Бастауыш мектепте оқу іс-әрекетін ұйымдастыру, 

қажетті дағдыларды алуға, оқу, жазу, санау дағдыларына баулу, 

шығармашылық ойлау элементтерін, жеке бас гигиенасы мен денсаулықты 

сақтау негіздерін игеру. 

Қазіргі кездегі мектеп оқулықтарының жетілмегендігі әр мұғалімді 

толғандырады. Оқу бағдарламалары мен оқулықтар мазмұнындағы оқу 

бағдарламаларының арасындағы сәйкессіздік өте қатаң ескертулерді талап 

етеді. Мазмұнның жаңартылуына сәйкес әзірленетін оқулықтар мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуі керек 

және оқыту мазмұнын таңдау нәтижеге бағытталған білім беруді ескере 

отырып жүргізілуі керек. 

Оқушылардың күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесін өзгертуге көп 

көңіл бөлінеді. Бағалау келесі принциптерге сәйкес келуі керек: жарамдылық, 

жүйелік, кезектілік, объективтілік, ашықтық, ұсыныстар, сенімділік , 

бағалаудың екі бағытын қатар дамыту: (формативті және жиынтық бағалау) 

Нәтижеге бағдарланған білім беру моделіндегі оқу жетістіктерін бағалау 

тоқсандағы сабақтың және қорытынды жұмыстың нәтижелеріне негізделген 

бағалау әдістерін қамтиды. 

Балалар мектебіндегі оқыту нәтижелері бізден, яғни  мұғалімдерден 

табысқа жетудегі жан-жақты және объективті баға беруде күтілетін оқу 

нәтижелеріне әр оқушының, оның оқуға деген көзқарасын және жалпы 

тұлғаның даму динамикасын талап етеді, бірақ білім мазмұнын жаңарту, 

оқытудың жаңа әдістерін енгізудің озық тәжірибесін тарату арқылы дәстүрлі 

оқытудың оң тәжірибесін де ескеруі керек. Оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық әдістерінің синтезі оқушылардың танымдық белсенділігін 

жандандыратын сабақтарды өткізу түрлерін әртараптандырады. 

Қазақстанның жалпы орта білім деңгейі мемлекеттің даму міндеттеріне 

сәйкес келуі және қазіргі әлемде оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етуі керек. 

 

Әдебиеттер: 

1. www.strategy2050.kz; 
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы / 

www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo. 
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Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

БИ-ШЕШЕНДЕР СӨЗІ - ҰЛТТЫҚ  ТӘРБИЕНІҢ  БАСТАУ КӨЗІ 

                                
 

Қай халықтың да өзіндік тәрбие дәстүрі бар. Coндай-ақ қазақ халқының 

замандар сынынан өтіп, қазіргі кезге жеткен тамаша тәрбие дәстүрі бар 

екендігі белгілі.  

Cан ғасырлық тарихы бар, бүкіл әлем деңгейінде oрын алған, қазақтың 

би-шешендерінің құнды асыл мұраларына оралу тәрбие беру ісінде орасан 

зор қызмет атқаратыны сөзсіз. Би-шешендер сөзі бүкіл әлем тұрғысынан да, 

қазақтың шешен билерінің алтын қоры тұрғысынан да өте бағалы үлгі, оны 

пайдалана білгенде ғана ұтамыз. Aл, oсы тамаша үлгіні пайдалану үшін, 

білім алушыларды ол үлгімен таныстырып, қызықтыра білу қажет. 

Қазақтың шешендік өнері өте көне заманнан бастау алған. Қазақ 

шешендік өнерін тарихи тұрғыда зерттеген ғалым Б.Адамбаев: «Шешендік 

өнердің туып қалыптасуы қоғамның пайда болуымен байланысты деген 

пікірді қазақ шешендік өнерінің даму тарихы да дәлелдейді. Тарихи аңыз 

әңгімелері, кейбір жазба деректерге қарағанда, қазақтың шешендік өнері 

алғашқы хандықтарды  құрысқан Майқы би, Aяз билермен (ХІІ-ХІІІ ғ.ғ.), 

Acанқайғы, Жиренше шешендермен (ХІV-XV ғ.ғ.) тығыз байланысты. Ал, 

хандықтың нығайған кезінде, яғни Төле би, Қaз дауысты Қазыбек, Cырым 

батыр өмір сүрген замандарда (XVII-XVIII ғ.ғ.) шешендік өнер өзінің даму 

дәуіріне жеткен» деп жазған [1, 8].  

Қaзақ өмірінде шешен билердің зoр қызмет атқарғаны, сондықтан 

оларды халықтың жоғары бағалап, сый-құрметке бөлегені тарихтан мәлім.   

Қоғамда болып тұратын дау-жанжал, жер дауы, жесір дaуы, ұрлық-қорлық 

сияқты алуан түлі істерді әділ шешуді билер атқарған. Бұл, әрине, оңай 

жұмыс емес, өйткені шешімді екі жақ та мойындап, риза болуы керек. Oл 

үшін  бұлжытпас дәлел қажет. Aл дәлел таба білу – ақылға, тапқырлыққа, 

логикалық ойлауға, салыстыруға, ойды қорыта білуге байланысты. Ең 

бастысы, әділеттілік керек. Мұндай қасиеттер қазақтың би шешендерінде 

болған.Oны Н.Төреқұлов пен М.Қaзыбаев сияқты ғалымдардың мына сөзінен 

де көруге болады: «Би шешендер даулы мәселені түйінді төрт-ақ ауыз сөзбен 

тындырып отырған. Тындырғанда да xатсыз, aуызша жүзеге асып, бітіп 

жатқан... Билер өзінің сөзін, билік шешімін «Ал, xaлайық, бұған не дейсіздер, 

ризамысыздар?»-деп көпшілікке салып мақұлдатар еді. Бұдaн артық қандай 

жариялылық болмақ деп жазған» [2,3]. Демек, шешен билер сөзін әділдікке 

тәрбиелеу үлгісі ретінде қолдануға болады.  

Қaзақ халқы шeшен билерін әділдігі үшін, aдалдығы үшін, тапқырлығы 

үшін, қамқорлығы үшін, aқылдылығы үшін, адамгершілігі үшін құрметтеген.

 Шешендік cөздің тереңдігі, әсерлілігі  оның басты белгілерінің бірі 

болса,   би-шешендер сөздерінің тәрбиелік мәнінің құндылығы да ерекше. 
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Шешен билер – халықтың ақылгөйлері, бұл барлық билерге тән қасиет. 

«Cары би деген ақылгөй ақсақал бала Cырымға риза болып, оған мынадай 

өсиет айтыпты: 

– Балам, бұл дүниеде алты ұлы сөз бар, соны есіңнен шығармай жүрсең, 

халыққа беделді, сыйлы боласың. Сырым: 

– Oл қандай сөз, ата айтыңызшы? 

Сaры би: 

– Aрлы-ожданды бол! 

– Елге деген пaрызыңды ұмытпа! 

– Нaмысыңды жастан сақта! 

– Xалқыңды алалама! 

– Жaқыныңды жаралама! 

– Нaмысыңды қаралама! 

Сары би айтқан oсы өсиетті Сырым шешен қартайғанша, есінде 

сақтапты. Демек, шешен билердің өздері де үлкеннің сөзін тыңдап, қадірлей 

білген.  

Шешен билер – данышпан aдамдaр, oлар үнемі бірлікке, достыққа, 

адалдыққа, ізгілікке шақырып, жақсы мен жаманды ажырата білуді 

уағыздаған.  

Шeшeн билердің бір eрекше қасиеті – төтеден жол табу, тoсыннан сөз 

табу. Бұл қасиет – шешендіктің тұрақты белгісі. Мәселен, Төле би мен 

Қaзыбек би Әйтекеден «Жігіттің жақсысы қандай болады?» деп сұрапты. 

Бала Әйтеке бірден ойланбастан, былай жауап беріпті: – Дұрыс сөзге тоқтай 

білген, басқаны сөзге тоқтата білген,-дейді Әйтеке би. Бұл жауап Әйтекенің 

әрі ақылын, әрі тoсыннан сөз тапқыш шешендігін білдірген.   

Қазақ билерінде жaс тaлaпты билер атақты билерден бата алу, өнеге сөз 

тыңдау әдеті болған. Мысалы, Қазыбек жас кезінен талай аға билердің алдын 

көреді.Ол бірде Төле бидің жұмбақтап қойған сұрағына жауап беріп, өзі де 

жұмбақтап сұрақ қойып, оған сондай жауап алып, бір-біріне риза болыпты.  

Кейін де Қазыбек би Төле би aлдындa әлденеше рет болады. Бұл әрі емтихан, 

әрі жаттығу, әрі бата алу болған. 

     Тұлғалықтың түп тамыры адамның рухани әлемінен екендігін қазақтың 

дapa биі Әйтеке би «Жақсының серігі – әмәнда ақыл, қанағат, әдеп, төзім, 

сабыр, үміт, татулық, білік. Ер жігітке төзім – тірек, сабыр - қамал, ақыл – әл-

ауқат, ар-абырой – қазына, қанағат – асыл тас, бата - мұра, әдеп – сән, жалған 

сөз – дерт, ақиқат – ем, үміт – көңіл азығы, сезім – бұлақ, қиял – шырын, тілі 

– жүрегінің елшісі. Көңіл әрдайым обыр, кіршең. Coндықтан оны үнемі аққа 

ұйытып отыру – ақылдының еншісі» - деп сипаттайды. Бұл зиялылықтың 

мәні қaйырымдылық, ал қaйырымдылық адамның жан дүниесінің өнімі деп 

тұжырымдауға мүмкіндік береді. Осы себептен руханилық – адамзат 

тұлғасының белдеуі, әр ұрпақ буын арасында адами құндылықтардың 

сақталуына негіз болатын әлемдік баспалдақ.   

    Тұлғалардың рухани өміріне тән осы бір тарихи шындық тұрғысында 

тектілікті Әйтеке би «Елдің қамын oйлай білген, дұрыс сөзге тoқтай білген, 
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елдің намысын жoқтата білген адамның кісілік қасиеті», - деп caлмақтаған. 

Бұл айтылған сөз қазақ тoпырағында әр ұрпақ буын ішінен шығып отыратын 

зиялылар дәстүрін, өткен ғасырларда өмір сүрген алаш зиялыларының да 

тұлғалық келбетін көрсетіп отыр.  

    Қай уақытта да адамға текті болып көріну емес, жеке басының қасиетін 

сақтап, ерік-жігерін шыңдап, бойындағы қабілетін, алған білімін жетілдіру, 

ұлтының рухани құндылықтарын бойына сіңіру, оның рухын бағалау, әр кез 

ел-жұрт алдында кішіпейілдігін сақтап отыру маңызды.  

Цицеронның айтуынша, шешеннің күшті бoлуы – сөзін тыңдата алуы, 

тыңдаушының еркін билеп, өзіне бағындыруы. Қазақ билерінде бұл қасиет 

өте күшті болған. Xaлық жиналып, билер ақылын, өсиетін тыңдауға құмар 

болған. Қазыбек бидің тoп алдында айтқан бір сөзін келтірейік: 

Өркенім өссін десең,    Қайғысы көшер басыңа. 

Кекшіл бoлмa –     Жанашыры жоқ жарлыға 

Кесапаты тиер еліңе.    Жәрдемші бол асыға, 

Елім өссін десең,     Қиын-қыстау күндерде 

Өршіл бoлмa –     Өзі келер қaсыңа. 

Өскеніңді өшірерсің.    Бүгін сағы сынды деп,  

Басына іс түскен пақырға   Жақыныңды бaсынбa! 

Қастық қылма – 

Қазыбек бидің бұл ақыл өсиеті–тәрбиенің ең күшті үлгісі, талай заман 

xaлық есінде сaқталып, xaлықты әділеттілікке, бауырмалдыққа, кешірім- 

ділікке, жанашырлыққа шақырып, ауыздан ауызға тарап, қазіргі кезге жеткен 

сөз.       

      Шeшeндік өнер – қaзaқтың ұлттық құндылығына да, жалпы адамзаттық 

құндылыққа тән мұра. Тіл – ата-бабадан келе жатқан асыл қазына, мoл 

байлық. Ол байлықты жақсы меңгеру арқылы адам жоғары сатыға 

көтерілетіні ешбір күмән туғызбайды. Халық қашан да адамды сөзіне қарап 

бағалаған. Атақты, әлемге әйгілі Сократтың «Сөйлеп көріңіз, мен сіздің кім 

екеніңізді айтайын» дегені белгілі. Демек, мемлекеттік тілге деген үлкен 

серпіліс кезінде, «...тілді дұрыс, әдемі қолдануға, жазу сауаттылығына 

ерекше назар аударылып отырған»  кезеңде жоғары оқу орнында болашақ 

мамандардың сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейде болуы мәселесінің 

маңызы зор екені дәлелдеуді қажет етпейді. Coндықтан oсы асыл, құнды 

мұраны жастардың парасатты, сөйлеу шеберлігі қалыптасқан болашақ маман 

ретінде  тәрбиелеудің күшті құралына айналдыру оқытушының міндеті 

саналуы тиіс.  

     Тәрбие мәні – жамандықтан сақтандыру. Осы ретте шешен билердің қай 

сөзі бoлса да жастар үшін тәрбиелік мәні зор. Мысалы, Жәнібек би қарияға 

мынадай сұрақ қoяды: 

– Уа, ақсақал, ауыл берекесі қaйтсе кeтeді? 

– Ауыл ақсақалы шала болса, 

  Жігіттері алауыз ала болса. 

   «Ә» десе, «мә» дейтін, 
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   Жaсы үлкеніне кішісі 

  Сыйламайтын көңілі қара болса, 

  Сoл ауылдың берекесі кетеді,-дейді қария кісі. 

  Сoнда Қазыбек би тұрып: 

– Уа, ақсақал, үй берекесі қайтсе кетеді?-дейді. 

– Әйелі қабағын түйіп керілсе, 

   Шай қойып беруге ерінсе. 

  Ұлы ұрысқа сай болса, 

  Келіні керіске сай болса. 

 Қызы сумақай болса, 

 Сoл үйдің берекесі кетеді,-депті.  

Oсы шумақтарды есінде сақтаған жастар ол нашар қасиеттерден 

қашпауы мүмкін емес. Сoндықтан оқытушы оны студент есінде қалатындай 

етіп жұмыс жүргізуі тиіс.  

Билер сөзі – тәрбиенің көзі, үлгінің нақ өзі, билер өсиетін есте сақтаған 

адам адаспайтыны анық. Oлардың адами жақсы мінез-құлық туралы  

өсиетінің тәрбиелік мәні өте күшті, oны жастарды тәрбиелеуде үлгі 

тұтатындай естерінде қалдыру қажет.  

Қазақ тәрбие дәстүрінде жaстapды үлгі, өсиет, бaтa аpқылы жақсылыққа 

тәрбиелеу, жамандықтан алшақ жүруді жастайынан құлағына құйып, 

сақтандырған шешендер сөзін оқу-тәрбие үдерісінде кеңінен пайдалануға 

болады.   

Ерлікке тәрбиелеуде, халықты сүюге, елді қорғауға, отаншылдыққа 

тәрбиелеуде де билер сөзін үлгі ету ұтымды. Билер тек шешен ғана емес, 

сөзіне ісі сай ер болған, екі елді сөздің күшімен татуластыра білетін елші де 

болған. Олай болса, би-шешендер сөзі адамгершілікке, отаншылдыққа, 

ерлікке тәрбиелеуге де үлгі болады.  Сондықтан әрбір педагог сабақ кезінде 

де, тәрбие сағаттары кезінде де  шешен билер сөзін кеңінен насихаттап, 

жүйелі түрде пайдалана білсе ғана ұтады. 

Би-шешендер тілі – өткір, бірақ әділ, шындықты тура айтып, 

жамандықты тілгілеп бас көтертпейтін ащы тіл, ақылдың кені, тәрбиенің 

үлгісі, қанша уақыт өтсе де, ескірмейтін асыл қазына.Oсы асыл қазынамен 

жұмыстың мына түрлерін жасауға болады: 

а)  ойбөліс, ойталқы арқылы билер сөзін таныстыру; 

ә) билер сөзін кім көп біледі?-жарысын ұйымдастыру арқылы шешендік 

сөздерді меңгерту.  

         Кейінгі кезде білімді ізгілендіру ұстанымы да дидактикалық үдерісті 

ұйымдастырудағы негізгі талаптардың бірі болып отыр.Оқу үдерісінде мұны 

жүзеге асырудың ғалымдар көрсетіп жүрген мынадай жолдары бар: 

студенттің жеке ерекшелігін ескеру, студенттің ынта-жігерін қолдап, оның 

жеке басына құрмет көрсету, білім мазмұнын студент өз бетінше, өзіне 

лайықтысын таңдап алатындай дәрежеге көтерілуі, оқу әрекетінің 

ынтымақтастыққа құрылуы [3]. Жалпы жоғары мектеп жағдайында білім 

берудің басты мақсаты – адал, адамгершілікті, білікті, өз бетінше  жұмыс 
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істей алатын, өзінің адами мүмкіндіктерін іске асыра алатын адам тәрбелеу 

[4, 15]. 

Қорыта келгенде, би- шешен сөзі – ақылдың кені, тәрбиенің нақты үлгісі. 

Мәдениетті, тәрбиелі адамда болуға тиісті адами асыл қасиеттердің бәріне 

тәрбиелеуде шешендер сөзін қолданудың маңызы өте зoр. Қазақтың дәстүрлі 

шешендік сөздері – халық даналығын, ұлылығын, тұңғиық тереңдігін, 

парасат-пайымын, рухани бaйлығын пaш eтeр таптырмас, өшпес қазына.  

Oсы aсыл мұра, алтын қазынаны, ата-бабадан қалған дәстүрлі шешендік 

сөз мұрасын кейінгі ұрпаққа тарату, үйрету – бүгінгі ұстаздар парызы.  
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Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ӨЗІНДІК БАҒАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

Қазақстан Республикасында қазіргі таңда жүріп жатқан әлеуметтік, 

экономикалық, мәдени өзгерістер жас ұрпақ өмірінің барлық жақтарын 

әлеуметтендіру үрдісіне ықпал етеді. Бұл мәселеге байланысты тұңғыш 

президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі: Табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» - атты Жолдауында: 

«... жаңа жағдайларға сай біздің бәрімізді алаңдататын мәселе - білімді, 

кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық 

саласында ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, 

рухани және әлеуметтік-адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны қалыптастыру 

болып табылады» - деп атап көрсетті[1]. Осыған байланысты бұл күндері 

Отандық және әлемдік өркениетті елдердегі психология, педагогика және 

физиология ғылымдарының жетістіктерін пайдалана отырып өзіндік 

бағалауды жетілдірудің қажеттілігі туындауда.  

Тұлғаның өзіндік бағалау ерекшеліктерін қарастырған жұмыстарда 

тұлғаның әртүрлі даму жақтары нақты қарастырылған (Б.Г.Ананьев, 

Л.И.Божович, А.И.Липкина, И.И.Чеснакова т.б.). Өзіндік бағалауды адамның 

мінез-құлқын реттеуші, жеке бастық феномен ретінде сипатталған көптеген 

эксперименттік жұмыстар бар (Коссов Б.Б, Сафин З.В, Спичак С.Ф. және 

т.б.). Сонымен қатар, Қазақстанда жүргізілген зерттеулердің ішінде 

профессор Ж.Ы.Намазбаеваның жетекшілігімен Р.Ш.Сабырова, 

С.Ж.Өмірбекова және Л.С.Пилипчуктың жұмысында балалардың өзіндік 

сана-сезімдері, өзіндік бағалау ерекшеліктері зерттелінді. Қазіргі қоғамда 

жеткіншектік шақтағы оқушылардың өзін-өзі бағалауын психологиялық 

тұрғыда зерттеудің психология ғылымы мен педагогика ғылымы үшін 

қажеттілігі әрқашан да зор. Алайда, өзінің әртүрлі тұрғыларында бағалау 

отандық және шетелдік психологтар мен педагогтар (К.К.Жампеисова, 

Жарықбаев, Р.Т.Мендалеева, А.К.Рыспекова, А.Е.Берікханова, Б.Г.Ананьев, 

Ю.К.Бабанский, П.П.Блонский, Дж.Брунер, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 

Э.Ф.Голубева, А.Н.Леонтьев, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, Д.Б.Эльконин, 

А.И.Липкина) еңбектерінен көрініс тапты[2]. 

Барлық адамдар үшін өзін-өзі бағалау – адамның дұрыс дамуына 

мүмкіндік беретін ең маңызды критерий. Ал жеткіншектік кезеңде оның 

маңызы одан да көп. Егер жеткіншекте жеткілікті өзіндік құндылық болса, 

оның табысқа жету мүмкіндігі болады. Сәйкестік критерийлері қандай? Егер 

жеткіншек өз потенциалын объективті бағалауға қабілетті болса, онда ол өз 

бетінше топтарда және жалпы қоғамда қандай позицияға ие екенін біле 

алады. Психолог В.В.Столиннің айтуынша, өзін-өзі бағалау - "ортаның 

өзгеретін жағдайларына қарамастан өзіндік бірегейліктің санасы". Сондай-ақ, 
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өзін-өзі бағалау - бұл адам өзін түрлі салаларда бағалайтын жағдай, өзінің 

қандай да бір қасиеттеріне баға беруі[3]. 

Жеткіншектің өзіндік бағалауын қалыптастыру процесі оның 

әлеуметтену процесімен тығыз байланысты. Өзіндік сананың дамуы көбінесе 

ортаның әлеуметтік-мәдени жағдайларына байланысты (Л. С. Выготский).  

Ал, бұл ретте психолог Л.И.Божович атап өткендей, жеткіншектің 

ересектермен "тең болуға" ұмтылуы және оның "өзін-өзі тану қабілеті" пайда 

болуы нақты өмірде белгілі бір дәрежеде оның әлеуметтік өмір сүру 

жағдайларына қайшы келеді. Бір жағынан, бұл қайшылық іс-әрекеттің нақты 

спектрінің шектеулігіне байланысты орын алады, оның шеңберінде 

жеткіншек өзін-өзі тану мен өзіндік бағалауда туындаған қажеттіліктерді іске 

асыра алады, ал екінші жағынан-қоғамның "қызметтің ересек түрлеріне" 

қоятын талаптарын үнемі арттыра алады, уақыт ішінде оларға жеткіншекті 

қосуды қозғайды. Жеткіншектер жасы — тұлғаның екінші туған уақыты, 

оның өзін, өз мүмкіндіктерін, сапасын және басқа адамдардың арасындағы 

орнын бағалауы деп айтуға болады. Тұлғаның өзегіне қарап, өзін-өзі бағалау 

оның мінез-құлқының маңызды реттеушісі болып табылады[4]. 

Р.С.Пантилеевтің пікірінше, өзіндік бағалау тұлға дамуында 

әлеуметтенудің алғашқы тәжірибесінің әсерінен дамиды. Осыған орай, 

өзіндік бағалау – даму барысында биологиялықтың, психологиялықтың және 

психоәлеуметтіктің өзара әрекеттестігінің нәтижесі болып табылады. Өзін-өзі 

бағалау тұлға мінез құлқының дамуында қоғамдағы өз орнын қабылдау үшін 

ерекше маңызға ие. Тұлға есейген сайын өзіндік бағалау шынайы сипатта 

көріне бастайды[5]. Сондай-ақ, өзіндік бағалау әлеуметтік ортада өзара 

әрекеттесу негізінде қалыптасатындығын тұжырымдайтын зерттеулер де 

белгілі. Яғни, тұлға өзін қоршаған адамдармен өзара әрекеттесе отырып, өз 

орнын анықтайды да, соның негізінде өзіндік бағалау қалыптасады. 

Жеткіншектер (11-12 жас) жоғары белсенділік, энергияның едәуір өсуі 

кезеңі болып табылады. "Практикалық психологияда білім берудің" 

жеткіншектік кезеңдегі дамуының келесі негізгі міндеттері қалыптасады:  

- ойлаудың жаңа деңгейі, логикалық жады, сайлау, тұрақты назар; 

- қабілеттер мен мүдделердің кең спектрі, тұрақты мүдделердің 

шеңберін бөлу; 

- басқа адамға жеке тұлға ретінде қызығушылық; 

- өзіне деген қызығушылық, өз қабілеттерін, іс-әрекеттерін түсінуге 

ұмтылу, өзін-өзі талдаудың бастапқы дағдыларын қалыптастыру; 

- ересектік сезімдері, дербестікті, жеке автономияны бекітудің барабар 

формалары; 

- өзін-өзі бағалаудың ішкі критерийлерін, өзіндік қадір-қасиетінің 

сезімдерін; 

- құрдастарымен  жеке қарым-қатынас формалары мен дағдылары, өзара 

түсіністік тәсілдері; 

- моральдік сезімдер, басқа адамдарға көңіл бөлу және жақындау 

формалары; 
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- жыныстық жетілуге және өсуге байланысты болып жатқан өзгерістер 

туралы ұсыныстар. 

Өзін-өзі бағалау- өзгелердің пікірі арқылы және өзіне сырт көзбен қарау 

арқылы деңгейін анықтай алуы. Ш. Бюлердің көзқарасы бойынша, тұлғаның 

толымды өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз ететін, өзінің ішкі мәніне 

сәйкес мақсаттарды қоя білу мүмкіншілігі. Өзін-өзі бағалау адамның өзіне 

деген сенімін арттырып, рухани үйлесімділігін дамытады. Өзін-өзі бағалау 

адамның айласындағылармен қарым-қатынасын, өзіне сын көзбен қарауын 

және талап қоя білуін, жетістікке және сәтсіздікке қалай қарайтынын 

көрсетеді.  

Жеткіншек жаста өзіне және басқа адамдарға қызығушылық 

туындағандықтан өзін қоршаған адамдармен салыстыра бастайды, әсіресе 

жиі қылықтарын, жүріс-тұрысын салыстырады. Ол өз ерекшеліктері мен 

кемшіліктерін айқындап, айналасындағылардың талаптарына және өзінің 

жеке талаптарына сәйкес өзін-өзі ұстауы мен қарым-қатынасты құруға 

тырысады. Жеткіншектер жасы ұлғая, өздерінің кемшіліктеріне сыни 

көзқарас және басқалардан үлгі алуға тырысатын болады. Әдетте 

жеткіншектер өз құрдастарын үлгі ретінде  қабылдайды, өйткені ересек адам-

қиын қол созылатын мысал, ал құрдастарына өзінің нақты мүмкіндіктерін 

ескере отырып өзін бағалауға мүмкіндік береді. 

Жеткіншек өзін түсінуге, өз мүмкіндіктерін бағалауға, басқалардан 

айырмашылығы бар қасиеттерін ажыратуға тырысады. Оның өзін 

бағалауының жеке критерийлері біртіндеп жасалады, күрделі өзін-өзі бағалау 

жүйесі қалыптасады. Айналасындағыларды бағалаудың маңыздылығы 

біртіндеп өзін-өзі бағалауға ауысады, Мен - Мінсіз, Мен - Шынайы, 

тұжырымдаманың шынайы негізіне айналады. Жеткіншектің өзі туралы 

түсінігі барынша тұрақсыздыққа ие. "Идеалды бейне қолжетімді болған 

кезде, ол өзін-өзі тәрбиелеуге итермелейді"[6]. 

Сонымен қорыта келгенде жеке тұлғаның өзіндік бағалауы – тұлғаның 

өзіне немесе жеке қасиеттеріне берілетін құндылық. Өзін-өзі бағалаудың 

негізгі өлшемі жеке тұлғаның тұлғалық мәндер жүйесі десек, өзін – өзі 

бағалаудың басты функциясы-реттеуші, ал оның негізінде жеке таңдау 

міндеттерін шешу және сыртқы орта сигналдарын түзете отырып, тұлғаның 

салыстырмалы тұрақтылығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз етуге болатын 

қорғаныс. Тұлғаның барлық өмір сүру процесінде қалыптаса отырып, өзін-өзі 

бағалау, өз кезегінде, оның дамуында маңызды функцияны орындайды, 

адамның әр түрлі іс-әрекеті мен мінез-құлқының реттеушісі болады. Өзін-өзі 

бағалау қандай да бір адамның бүкіл өмір жолына үлкен әсер ете алады. 

Өзін-өзі бағалауы төмен адамдар пассивті, сынға аса сезімтал болып келеді. 

Осылайша,  өзін, өзін-өзі бағалауын және оның дамуы мен 

қалыптасуына әсер ететін факторларды білу әр бір адамның өмірін 

айтарлықтай өзгерте алады. 
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Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 
 

ХАЛЫҚ КОМПОЗИТОРЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНА ЭСТЕТИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие   

тұжырымдамасында білім беру жүйесінің басты міндеті   – жеке тұлғаның 

ұлттық және жалпы адамзат-тық құндылықтар негізінде  қалыптасуы  мен 

дамуы және оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайлар жасау; баланың 

тәрбиелену, білім алу және жан-жақты қалыптасу, ана тілін, ұлттық салт   

дәстүрлерді сақтау, ақпараттану, ден-саулығын нығайту  сияқты құқықтарын 

іске асыру   болып табылады. Осы сияқты қасиеттерді білім алушылардың 

бойында  қалыптастыру мен дамыту Қазақстан Республикасы білім беру 

жүйесінің маңызды міндеті ретінде қарастырылады[1]. 

 Эстетикалық тәрбие рухани - адамгершілік құндылықтарды әсемдік 

арқылы, көркем мәдениет арқылы,  халықтар мен  дәуірдің   әлемдік көркем 

құндылықтары арқылы, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарын 

зерделеу арқылы қалыптастыруды көздейді. Адам бойында   қазіргі кезең  

дамуының маңызды міндеттері болып саналатын өнер құралдары арқылы 

анағұрлым жоғары сана-сезім, тұжырымдамалы ойлауға қабілет, әлемді тұтас 

бағамдай білетін, өзінің дербес шығармашылық қызметімен әлемдік 

құндылықтар туралы танымын толық іске асыратын, ұжымда жұмыс істеуге 

бейімді, мәдениет әлемінде және адамдармен қарым-қатынаста қалыптастыру 

тұрғысынан қарастырылады[1].    

Эстетика  ұғымы  неміс философы Александр Баумгертен атымен 

тікелей байланысты. Термин 1750 жылы термин ретінде қолданысқа ие 

болып, эстетика ұғымы әлемдік кеңістікке кеңінен тарады. Эстетика  сезім, 

сезімдік деген мағынаны береді. Тұлғаның сұлулықты менгеруі, сұлулық 

формасы деп қарастырады. 

Қазіргі таңда ғалымдар эстетикалық тәрбие, эстетикалқ   мәдениет, 

эстетикалық құндылық  тұрғысынан да қарастырады.  Құндылық – көпшілік 

адамдар мақұлдайтын және ортақтасатын жақсылық, әділетттілік, 

патриотизм деп бағалайтын жеке тұлға үшін қоғамдық-мәнді әлеуметтік 

бірлік, қоғам, тұтас материалдық, әлеуметтік  объектілер. Ол барлық 

адамдарға эталон, идеал болып қызмет етеді, оларды құруға педгогикалық 

үдеріс бағытталған[1]. Құндылық – Отан, адам, тұлға, өмір, адамдардың бір-

біріне мейрімділік қарым-қатынасы, шыншылдық, әділеттілік, білім, ғылым, 

өнер адамның өмір сүруіне деген материалдық жағдайдың болуы. 

Құндылықтар – қасиеттер бала кезден, ана сүтімен бірге, өзінің ана тілі 

арқылы, мораль негіздері ретінде, өз тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары 

мен салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығады. Жалпыадамзаттық 

құндылықтар халықтық дәстүрлерде, адамгершілік принциптерде, діни 

мәдениетте жақсы жазылған және әлеуметтік ойдың озық белгілері, жеке 
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тұлғаның қасиеттері, адамгершілік үлгілері жинақталған күйде, әдептіліктің 

қоғамда қабылданған үлгісі ретінде көрінеді. Жалпыадамзаттық 

құндылықтар – түрлі халықтың, түрлі діннің, түрлі дәуірдің рухани 

мақсаттарын жақындастыратын құбылыс. Мәдениет – тұлғаның бойындағы 

рухани және материалдық құндылықтардың жиынтығы. 

Халық композиторларының әндері ұлттық мәдени мұраның негізін 

құрайды.  Мәдени мұра – барлық адамзаттың және әр халықтың рухани және 

материалдық өмір саласындағы орасан зор байлығы. Нағыз мәдениет өзіне 

мәңгі бақи шындықты, мейрімділікті және әсемдікті біріктіреді[]. 

Эстетикалық құндылықтар ол тек тұлғаның сөйлеу мәдениетін, әдемі киіну, 

сұлулықты сезінумен қатар,  жастардың қоршаған ортаға, қоғамға, табиғатқа  

оң көз-қарасын   қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік-

педагогикалық жағдай жасауды қамтиды. 

Бүгінгі таңда оқушыларға  эстетикалық тәрбие беруде  тұлғаға 

бағыттау тұрғысынан    тәрбиеленушінің өзара байланыстағы түсініктер, 

идеялар және іс-әрекет тәсілдерін қамтамасыз ету мен  өзін-өзі тану, 

дербестігін құру және өзін-өзі табысты көрсету үдерістер     жүйесін қолдау, 

оның қайталанбас жеке тұлғалық дамыту арқылы педагогикалық қызметтегі 

әдіснамалық байланыс деп қарастыруға мүмкіндік болды. Сонымен 

эстетикалық  мәдениетке  аксиологиялық көзқарас  – санадан «беретін» және 

адамның әлемге, адамдарға, өзіне қатысты әмбебап жалпы адамзаттық 

құндылықты қамтиды; табиғатпен, әлеуметпен, мәдениетпен барлық өтіп 

жатқан қарым-қатынасындағы жеке тұлғалық мәндерді тәрбиелеуде білім 

алушы  өз білімінің, өмірінің  мәніне ие болуына бағытталады.    

Тұлғаның эстетикалық мәдениетін ғылыми теориялық негіздерін 

айқындауда  М.Х.Балтабаев, Р.Қ.Дүйсембінова, А.А.Қалыбекова 

Т.А.Қышқашбаев, Е.Ш.Қозыбаев, Қ.Е.Ибраева,  Г.Ш.Өмірбаеваның, 

С.А.Ұзақбаеваның, У.Мелдебекова,   т.б. ғылыми зерттеу жұмыстары негіз 

болады. 

Халық композиторларының әндері ұлттық мәдени мұра негізгі құралы 

деп қарайтын болсақ, аталған мәселе Қазақстан Республикасы «Мәдени 

мұра» тұжырымдамасында  қазақ әндерін насихаттауға байланысты қазақтың 

дәстүрлі музыкалық антологиясы «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күйі мен 

1000 әні» жобасы ұсынылды.  Жобаның мақсаты – түпнұсқалық орындаудағы 

қазақтың дәстүрлі «1000 күйдің немесе 1000 әнін»,  музыкалық өнерін 

жинақтап, дайындау, жарыққа шығару, ұлттық мәдениетіміздің тарихындағы 

теңдесі жоқ мәдени байлығын өзіне қайтару мәселесі қамтылды.  

Расында да, халық композиторлардың әндерінің тәрбиелік маңызы өте 

жоғары екенін күн өткен сайын оларға деген сұраныс басым түсіп отыр. 

Әсіресе қазіргі замануи  техника негізінде көрермен қауымға ұсыну мен бірге 

жас ұрпақтың оған деген қызығушылығын  көре білеміз.  

 «Қазақтың әндері, - деп жазды академик Б.В.Асафьев, - өзінің 

эмоциялық сезімталдығымен және терең көркем шынайылығымен баурап 

алады ... оларда қазақ халқының қатал өмір мектебі де (өйткені қазақтардың 
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музыкасы оның барлық тұрмыстық жағдайымен және тарихи өткенімен 

тығыз өріліп жатады), бастан кешкен және кешіріп отырған философиялық 

ой-тұжырымдары да, аса нәзік лирикалық тебіреністері де, өмір 

құндылықтарын шаттана орнықтыруы да бейнеленген. Бұл әуенде ... 

көптеген ұрпақтардың парасаты мен ойлары, сезімдері мен дүниетанымдары 

естіледі» [2, 3б.].  

Біз зерттеу жұмысымызды халық композиторлардың әндерінің  

тәрбиелік мүмкіндіктерін зерделегенде Сарыарқа даласында дүниеге келген 

ұлы тұлғалардың әндерін негізге алдық.  

Мәселен,  Ы.Сандыбайұлы (Үкілі Ыбырай), Жаяу Мұса, Ақан сері, 

Мәди, Біржан сал, т.б. дала философтарының  әндерін зерттеу арқылы 

олардың бүгінгі жаһандану заманында  ұрпақ тәрбиесіне берері мол екенін 

көре білдік. 

Белгілі әнші Үкілі Ыбырай: 

Ән салып, сері болып талаптандық. 

Тыңдамай ақылын да барлық жанның. 

Бөркіме үкі тағып сәндеп киіп, 

Жолына түспей кеттім дүние малдың. 

С.Мұқанов Ыбырайдың жаратылысына байланысты «Ел аузындағы 

аңызға жүгінсек, Ыбырай сегіз жасында түс көреді. Ауылы шалқар көлдің 

жағасында екен дейді. Ыбырай сол жағада асық ойнап жүрсе, көлдің арғы 

бетінен біреудің айғай салған дауысы естіледі. Жалт бұрылса, ақсақалды, 

қолына домбыра ұстаған шалды көзі шалады. Ол Ыбырайға: «Шырағым, 

мынаны саған сыйладым», - деп түсінде аян беру арқылы оның бойында 

киелі ән өнері қонған деп тұжырымдайды. 

Ыбырайдың музыкалық шығармашылығы өзінің мазмұны мен 

тақырыптық тұрғысынан сан-салалы мәселелерді қамтиды. Олардың ішінде 

алабұртқан жастыққа тән ғашықтық-сүйіспеншілік сезімдер мен адамды 

қоршаған табиғат көріністері, үй-ішінің тұрмыс-жағдайынан туындаған 

сәттер де автордың назарынан тыс қалмайды» [ 178, 31б.]. 

Ыбырайдың әр әні тұлғаның эстетикалық мәдениетін қалыптастырады. 

Мәселен, «Жалғыз тау», «Сұлу Көкше», туған жер табиғатын суреттей 

отырып, композитор - әнші  табиғаттың сұлулығы  арқылы тұлғаның 

эстетикалық мәдениетін, туған жерге деген патриоттық  сезімін 

қалыптастыруға негіз болады. 

Халық композиторларының бел ортасында тұрған  Балуан Шолақ (шын 

аты Нұрмағамбет).  

    Сүйіктім деп, ардақтап, еркелеткен, 

    Мен халқымның Балуан Шолағымын, - деп  жырлай 

отырып,  халыққа ерлік пен елдіктің жыршысы ретінде ғана танылған жоқ, 

сонымен бірге  әсемдікті, сұлулықты өзінің ән - жырына негіз етті.  

Қазақтың бір туар ұлы тұлғасы Абайдың: 

                                        «Құлақтан кіріп бойды алар, 

                                         Әсем ән мен тәтті күй 
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                                         Көңілге түрлі ой салар 

                              Әнді сүйсең менше сүй» - деп әннің қазақ халқының 

тарихынан алатын орнын зерделеген  даналардың бірі. 

Абай әндері тәрбиелік жағынан да,  танымдық жағынан да мәні зор. 

Профессор С.А.Ұзақбаева “Абай шығармаларының бүгiн де балалар мен 

жеткiншектердiң эстетикалық тәрбиесiнде алатын орны ерекше. Абай 

әндерiн қазақ композиторлары өздерiнiң шығармаларына арқау етiп енгiздi. 

Абай әндерiне жеке аспаптарға (ұлт аспаптарына, симфониялық оркестр 

аспаптарына), шағын ансамбльге (трио, квартет, квинтет) және үлкен 

оркестрге арнап шығармалар жазды. Абай әндерi “Абай” операсына молынан 

кiрдi, хор ұжымының тұрақты репертуарына айналды. Абай шығармалары 

қай ғылым саласының болмасын зерттеу объектiсi. Мұның бәрi Абай 

шығармаларының өмiршеңдiгiн, жаңашылдығын дәлелдей түседi, -деп 

эстетикалық тәрбиенiң құралы ретiнде халық музыкасының маңызына 

тоқталады. Қазақ халқының туғаннан өмiрiнiң аяғына дейiнгi әнге, өлеңге, 

музыкаға деген көзқарасын, солардың ықпалымен қалыптасатын эстетикалық 

сезiмiн былай деп көрсетедi [3, 128б.]. 

Халық композиторларының әндерінің мазмұнында бүгінгі Қазақстан 

Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие   тұжырымдамасында 

қамтылған тәрбие бағыттарды толықтай қамтиды.  

Мектепте  музыка өнері арқылы эстетикалық тәрбие беруде 

У.Мелдебекова  бастауыш сынып оқушыларына музыка арқылы 

эстетикалық тәрбие беру мәселесін зерттей келе, оқушының эстетикалық 

мәдениетi, ой-санасы белгiлi бiр дәрежеде сезiмдерiнiң, санасының, 

қылықтары мен iс-әрекетiнiң эстетикалық дамуын қамтиды: 

- әсемдiк пен сүйкiмсiздiк, асқақтық пен ынжықтық, батырлық пен 

қорқақтық, қуаныш пен қайғы т.б. эмоциялық-сезiмдiк толғаныстарын 

басқара бiлу қабiлетi; 

- өнер мен қоршаған ортаның эстетикалық мәнiн бiлу және түсiну; 

көркемдiк сауаттылық, өнер туындылары мен өмiр құбылыстарын 

эстетикалық қабылдаумен байланысты ой-пiкiрлерi мен түсiнiктерiнiң 

дамуы; 

- ұлттық нышанның эстетикалық көрiнiсiн түсiну; ұлттық өнер 

туындыларын бағалай бiлу; 

- мәдени мұраны зерттеу; қазiргi өнерге көзқарасы, өнер дамуының 

перспективалық бағдарын түсiну; 

- шығармашылық қабiлеттерiнiң даму дәрежесi, дүниенi эстетикалық 

игеруге қызығушылық; 

- эстетикалық мәдени мұраларға сүйiспеншiлiк, әсемдiктi қажетсiну, 

жоғары эмоциялық көңiл-күйiнiң қалыптасуы, адамгершiлiк 

құндылықтарының дамуы[4]. 

Мектеп оқушыларын халық композиторларының әндері арқылы  эстетикалық  

мәдениетін қалыптастырудың мүмкіндіктері  әсемдік арқылы, көркем 

мәдениет арқылы,  халықтар мен  дәуірдің   әлемдік көркем құндылықтары 



 

186 

 

арқылы, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарын зерделеу арқылы 

қалыптастыру қарастырылады.   
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Берикова А.Б. 

Қарқаралы қаласы. Қарағаш ауылы №28 негізгі орта мектептің 

ағылшын тілі  пәнінің мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА АҒЫЛШЫН 

ТІЛІН МЕҢГЕРТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазіргі кезеңдігі оқытудың негізгі мақсаты – болашақ мамандығына 

байланысты әрбір балаға тереңірек білім беру, білімді өзгермелі өмір 

жағдайларына пайдалана білу дағдысын қалыптастыру. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді 

пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс» [1]. 

Еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің татулығы, ынтымағы өзге елдерге үлгі 

боларлықтай екені даусыз. Ұлтаралық татулық – мемлекеттік тұрақтылықтың 

негізі. Елбасымыз айтқандай, «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – 

мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты жолдауында Үкіметтің алдына 

«Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдету 

міндетін қоя отырып, бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік 

тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар 

аударды. Сондықтан қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік 

экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, 

сонымен қатар оны жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаға қойылатын 

бірінші кезектегі нақты талаптар: шығармашылық, белсенділік, әлеуметтік 

жауаптылық, жоғары интеллектілік, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. 

Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де білім көлемі де 

үнемі өзгеріп отырады. Ол білім беру заңдылықтарына байланысты өзгеріп 

дамып отырады.Осы заманғы кез келген оқыту технологиясы оқу процесін 

ұйымдастыру кезеңінде технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі 

шығармашылықпен пайдалану қажеттілігіне көңіл аударуда [2]. 

Қазақстан Республикасындағы білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі 

мақсаты: білім беру бағдарламаларын жаңарту мен критериалдық бағалау 

жүйесін енгізу контекстінде мұғалімдердің педагогикалық дағдыларын 

жетілдіру болып табылады. Бұл бағдарлама Д. Брунердің когнитивтік 

теориясы негіздегі спиральды білім формасын дамытуға негізделген. Білім 

берудің спиральдық формасы оқу барысында күрделене түсетін материалды 

қайталап отыру заманауи оқушыларды дамытуда білім берудің дәстүрлі 

формаларынан гөрі анағұрлым тиімдірек екенін көрсетеді. Сондай-ақ, 

Қазақстандық білім алушыларды дамытуда белсенді білім беру формаларын 

енгізу арқылы оқушылар өз бетінше функционалдық сауаттылықтарын 

дамытады, ізденеді, коммуникативтік дағдыларын дамытады және 

проблемаларды шығармашылықпен шешуге талпынады деп болжанады. 

Жаңартылған бағдарламаны қолдануда мұғалімдердің басты міндеті, 

оқушылардың бойында негізгі адами құндылықтарды, толеранттылық пен 
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басқа мәдениеттер мен көзқарастарға құрметпен қарау дағдыларын 

қалыптастыру, өз ісіне жауапты және дені сау баланы тәрбиелеу [3]. 

Қазіргі таңда мектептерде жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын 

тілі 1-ші сыныптарда оқытылуда. Негізінен ағылшын тілін ерте жастан 

оқытудың мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай 

алу негіздерін меңгеруі болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту 

оқушылардың коммуникативті даму біліктілігін арттырады, оқушылардың 

қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді, бірден көп тілдерде сөйлеуге 

мүмкіндік алады. Ал әлемдік тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын 

тілін меңгеру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түседі. Қазір ағылшын 

тілін білу – уақыт талабы.  

Шет тілін оқытудың тиімділігін тек қана білім алушыларға байланысты 

емес, оқыту стратегиясына байланысты. Тілді үйрену сабақтарында 

оқушылардың тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын дамыту сабақ 

барысында жүзеге асып отыруы тиіс және жазудан гөрі оқушылардың 

тыңдап түсінуіне, сөйлеуіне көбірек назар аударылады, өйткені бұл жаста 

балалардың көбі есту, көру арқылы есте сақтайды. Қойылған мақсаттарға 

жету үшін бастауыш оқушыларының сөйлеу дағдыларын жетілдіру, дамыту 

және сабақта ойын түрлерін қолдануы керек. Өйткені, ойын – көңіл-күй, 

ойлау күштерін талап ететін, ұйымдастырылған сабақ болып табылады. Әр 

кез ойын шешім қабылдауды ұсынады, себебі, жеңіске жету мақсаты болады. 

Осы сұрақтарды шешуде ойлау шығармашылықтары қалыптасады. Пән 

бойынша алған білімі емес, тіл бойынша дайындығы төмен оқушылар 

ойында алдыңғы, бірінші болуы мүмкін, себебі, олардың тапқырлығы, 

жинақтығы ойын барысында көрінеді. 

Шет тілі сабақтарында төмендегі сандық білім беру ресурстары 

пайдаланылады [4]: Power Point-тегі презентациялар, мәтін редакторлары, 

электронды кестелер, тесттер, компакт-дискілердегі оқу бағдарламалары, 

электронды оқулықтар, білім беру интернет-ресурстары. 

Ағылшын тілі сабақтарында негізінен сабақ бойынша презентациялар 

қолданылады. Олар сөйлеу әрекеті түрлерінде (оқу, жазу, сөйлеу немесе 

тыңдауды үйрену кезінде) ерекшеленеді; сөйлеу аспектілері бойынша 

(лексиканы, грамматиканы немесе фонетиканы оқыту кезінде); тірек түрлері 

бойынша (мағыналық, семантикалық, ауызша, иллюстрациялық). 

Жаңартылған оқу бағдарламасына сай оқушылардың АКТ дағдыларын 

қалыптастыру маңызды, ал жай презентация тамашалау әрине бұл дағдының 

қалыптасуына ықпал етпейді. Алайда оқушыларға ізденіс жұмыстарын 

ұсынып, өз беттерінше сабақ үстінде немесе сабақтан тыс уақытта 

презентациялар әзірлетсек болады, яғни мұғалімнің жасаған 

презентациялары оқушылар үшін үлгі болары сөзсіз [5]. 

Ағылшын тілін оқыту процесінде Интернет-технологияларды енгізудің 

артықшылықтары қазіргі уақытта күмән туғызбайды. Синхронды және 

асинхронды Интернет-коммуникациялардың (электрондық пошта, чат, 
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форумдар, веб-конференциялар) әртүрлі формалары оқушылардың басқа 

тілдегі коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға оң әсерін тигізеді.   

Желілік ресурстар ақпараттық-объективті ортаны құру, адамдардың 

білім алу және өзін-өзі тәрбиелеу, олардың жеке және кәсіби мүдделерін 

және қажеттіліктерін қанағаттандыруға баға жетпес негіз болып табылады.  

Қорыта келгенде, «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының 

негізгі мақсаты мемлекеттік тіл – қазақ тілін орыс және ағылшын тілдерінің 

деңгейіне дейін көтеріп, бәсекелестігін арттыру болып табылады. Өскелең 

ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық 

қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып үйренуге 

ұмтылыс жасауы – замана талабы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туындап 

отыр[6]. Осыдан келе, көптілді білім беру бағдарламасы аясында үштілді 

меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл 

оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат 

көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, 

дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа 

ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы 

білім мен тәрбие берілуі қажет. 
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Бижанова С.Т., 

«№66 мектеп – лицей» КММ 

 

ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРДІСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз 

мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, 

тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, 

қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз 

пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы 

жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, 

тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан 

шығармашыл тұлға құзыреті.Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері 

арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын 

талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби 

шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. 

Сондықтан олардың функционалдық сауаттылықтарын кәсіби 

шеберлікпен ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде 

мақсатты түрде білім беретін, қалыптастыратын, дамытатын андрогогикалық 

процесс қажет. Басқаша айтқанда ересектерге арналған, жалпы және кәсіби 

білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен мәдениет жетістіктері 

арқылы адамдардың жалпы мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті дамытуға 

бағытталған танымдық іс-әрекетке ынталандыру үшін білім беру. Қазіргі 

білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет 

адамына» бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру жаңаша 

ұйымдастыру- оның философиялық , психологиялық, педагогикалық 

негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың 

идеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Француз қайраткері «Адамға оқып – үйрену өмірде болу, өмір сүру үшін 

қажет» дегендей оқыту процесін технологияландыру, осыған сәйкес оқу 

бағдармаларын жасау, ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың еңбектерімен 

танысу жұмыстары мұғалімдердің үздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа 

педагогикалық технологиялардың негізгі мәні пассивті оқыту түрінен активті 

оқытуға көшу оқу танымын ұйымдастырудағы бастамашылдығына жағдай 

туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру. 

Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге беталуы 

барысында мұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде 

кәсіби шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде 

проблеманың шешімін таба алатын, ақпараттық – коммуникативті мәдениеті 

жоғары тұлғалық - дамытушылық функцияны атқарады. Қазіргі заман 

адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек « кәсіби икемділігін 
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оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін « үнемі 

оқып – үйрену және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады. 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру 

үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл 

қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін 

дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген.  

«Мұғалімнің айналысатыны - үнемі қозғалып, өзгеріп, өсетін, 

өркендейтін тірі адам (тұлға) болғандықтан, біркелкі әдіске табан тіреп 

шектеліп қалуға болмайды...». Біз осындай қарқынды дамып жатқан заманда 

дәстүрлі білім берумен шектеліп қала алмаймыз. Мұғалім өзі үйреніп, оқып 

жүргенде ғана өмір сүреді. Бұдан өз кәсібилігін жетілдіреді өз іс-әрекетінен 

ләззат алып, өмір сүре алады. Егер кәсіби сана–сезім іске деген жағымды 

эмоционалды қарым- қатынаспен, өз еңбек саласына деген мақтаныш 

сезімімен ажарланса, бұл іс үшін де, адамның өзі үшін де оңтайлы болады 

Жаңа білім берудің негізгі мақсаты- білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді.Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты 

педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге 

ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Осы тұрғыда 

әр пән мұғалімдерінің оқыту әдістерін, жаңа технологияларды таңдап 

пайдалану және авторлық үлгілерді қолдану мүмкіндігі берілген. 

Жаңартылған оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер 

және белсенді оқыту техникалары мұғалімді шабыттандырып, одан сайын 

қанаттандыратыны анық. Егер ұстаз тәжірибесінде үйреніп жатқан белсенді 

әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білсе, оқушылардың сын тұрғысынан ойлау 

қабілеттері дамып, білімнің қажеттілігін түсінеді. Яғни, «Не үшін?», 

«Қалай?», «Неліктен?» деген сұрақтарға жауап іздей бастайды. Жаңартылған 

білім берудің маңыздылығы - оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім 

беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым– 

қатынасқа түсу, жеке, топта жұмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықпен қолдана білу. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі: спиральді қағидатпен берілуі. Әрине, 

жаңашылдық болғаннан кейін қиындықсыз болмайды. Үйренгеніміз де, 

үйренеріміз де көп. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. Қай кезеңде, 

қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім 

саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
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Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі болжай 

алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында.. Бала оқыту жүйесінде 

мұғалімдерге үлкен міндет жүктелетіні айдай анық. Сол міндетті абыроймен 

атқару үшін күні-түні іздену, әлемдегі озық әдіс-тәсілдерді барынша мектеп 

өміріне ендіру – ұстаздар үшін парыз. Сонда ғана елбасымыз айтқандай озық 

және бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін құра аламыз деп 

ойлаймын. 

Мен өзім орыс мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болғандықтан, 

қазіргі таңда өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқытудағы өзекті мәселелерге 

тоқталып өтпекпін. 

 Қазақ тілін оқытудағы басты мақсат – ой-өрісі жаңашыл, 

шығармашылық деңгейде қызмет атқара алатын, дүниетанымы жоғары, жан-

жақты қалыптасқан тұлға тәрбиелеу, оқушылардың өзара белсенді әрекеттер 

арқылы өздігімен білім игеру, оны іздену, құрастыру, ой-өрісін кеңейтуде 

ауызша сауатты сөйлеу мен жазба тіл мәдениетін дұрыс қалыптастыру болып 

табылады. Тұлғаның қалыптасуына қажетті басты құрал – тіл. Тілді дамыту – 

еліміздегі мемлекеттік саясаттың ең басты бағыттарының бірі. Сондықтан 

оқушыларды қазақ тіліне қызықтыру және мемлекеттік тілді еркін меңгерту - 

бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі болғандықтан, жаңартылған бағдардама 

аясында қазақ тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін ұсынып отырмын. 

Мәселенің туындау себебі: Қазақ тілінде еркін сөйлей алмау; Оқушылардың 

тілдік қорының аздығы; Жаһандануда қазақ тілінің қолданыс аясының 

тарылуы; Оқушылардың шет тілдерге еліктеуі, орыс тіліне бейімділік; 

Ақпарттарды өзге тілде алу. Мәселенің өзектілігі:  Тілге деген 

қызығушылығы артады; Сөздік қоры бай адам айналамен жақсы қарым 

қатынаста болады; Өз ойын толық жеткізеді; Айтылым, тыңдалым, оқылым, 

жазылым дағдылары қалыптасады. Мәселенің мақсаты: Қазақ тілі мен 

әдебиеті сабақтарында жаңартылған бағдарламаға сәйкес интербелсенді 

әдістерді пайдалана отырып: Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру; 

Білім көкжиектерін кеңейту; Өз пікірі бар, сауатты оқушыны дайындау; 

Ұлттық мәдениет пен әдебиетті, тарихты құрметтеуге тәрбиелеу; 

Мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру көзделеді. Күтілетін нәтиже: Қазақ тілінде 

еркін сөйлеу дағдысы қалыптасқан; Өз ойын еркін жеткізе алатын; Айтылым, 

тыңдалым, оқылым, жазылым дағдылары қалыптасқан; Тілдің қоғамдағы 

маңызын түсіне алатын; Эстетикалық талғамы жоғары; Рухани дүниесі бай 

жеке тұлға тәрбиелеу.  

Нәтижеге жету жолдары: ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ  

• Бірінші ереже. Сыныпты жұмысқа дайындау.  

• Екінші ереже. Топқа бөлу.  

• Үшінші ереже. Мақсаттарды және күтілетін нәтижелерді айқындау.  

• Төртінші ереже. Жұмыс ережелерін қабылдау.  

• Бесінші ереже. Сенім және жұмыс атмосферасын қалыптастыру.  

• Алтыншы ереже. Барлық үйренушілер жұмысқа қатысуы керек.  
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• Жетінші ереже. Тыңдай білу: барлық пікірлер тыңдалуы керек.  

• Сегізінші ереже. Жазбаша жұмыстар.  

• Тоғызыншы ереже. Кері байланыс. Сабақ барысында: Миға шабуыл  

Автор орындығы  Ыстық орындық  Уақыт тізбегі  Хикая картасы  Балық 

қаңқасы Дара диаграмма  Буриме  INSERT  Аквариум  Пікірталас, дөңгелек 

үстел, диалог,оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра 

отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, 

жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін 

қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдері: Жаңартылған бағдарлама негізінде қазақ 

тілін оқытудың әдіс-тәсілдері:  оқушылардың қызығушылығын туғызады;  

әрқайсысының оқу үрдісіне қатысу белсенділігін кеңейтеді;  әрбір 

оқушының сезіміне назар аударады;  оқу материалдарын тиімді меңгеруге 

бейімдейді;  оқушыларға көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді;  кері 

байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) жүзеге асырады;  

оқушылардың пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады;  

өмірлік машықтарды қалыптастырады; мінез-құлықтың өзгеруіне 

көмектеседі. Қазіргі уақытта оқу сабақтары барысында жаңартылған 

бағдарламаның жүзеге асыру шеңберінде оқытудың интербелсенді әдістері 

мен құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен 

жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. 

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу үдерісін ұйымдастырудың 

өзіндік ерекшеліктері қалыптасып келеді. Өз ісінің шебері ғана жоғары 

жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда бағдарламаны  жақсы, терең меңгерген, 

күнделікті сабақтағы мақсатқа сай іс-әрекет таңдап, оны оқушыға жеткізе 

алатын белсенді оқу әдістерін қолданып, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды 

саралай білу іскерлігі қалыптасқан, ақпараттық-коммуникативтік технология 

құралдарын еркін меңгерген, оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра 

алатын, білімге деген қызығушылығын арттыра отырып, сыни тұрғыда 

дарындылығын дамытуда іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін 

ұсыну және рухани дүниелер арқылы ынтымақтастық орта қалыптастыру, 

тиімді кері байланыс ұйымдастыру —  міне, бүгінгі күннің талабы осындай.  
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БАҚЫТ ҰҒЫМЫ  –  

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ  РУХАНИ МҰРАСЫНЫҢ ӨЗЕГІ 

  

Биыл елімізде Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка 

теоретигі, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-

Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатыр.  Қазақ топырағынан 

шыққан ұлы данышпанның толық аты-жөні - Әбу Насыр Мұхаммед ибн 

Мұхаммед ибн Тархан әл-Фараби. Әл-Фараби бабамыз  870 жылы қазіргі 

Отырар деп аталатын Фараб қаласында дүниеге келіпті. Бұл қала кейіннен 

арабтардың ықпалымен «Барба-Фараб» деп аталып кеткен. «Сол себепті 

«әлемнің екінші ұстазы» атанған ойшылды Әбу Насыр Әл-Фараби, яғни 

Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған  дейді зерттеушілер. 

Ойшыл өзінің ғылыми шығармашылығында ежелгі гректер  ойшылдары 

Платонды, Аристотельді, Плотинді және т. б. көптеген көне заманның 

философтарының дүниетанымын жан-жақты түрде қарастырады, олардың 

күрделі шығармаларына шынайы түсіндірмелер береді. Біз, әрине соларға 

жете назар аудару арқылы түркілік ойшылдың философиялық жүйесіне кілт 

таба аламыз, оның рухани мұрасын, әсіресе философиялық ілімін қазіргі 

заманауи әлеуметтік талаптарға сәйкес тиімді қолдануға мүмкіндіктер 

алатынымыз да анық [1, 104б.]. 

Әл-Фарабидің пікірінше, философия ақиқатқа жетуге ұмтылғандықтан 

адамзаттың бақытқа жетуіне қызмет етеді. Әл-Фараби бақыт мәселесіне 

«Бақытқа жету туралы» деп аталатын трактатын арнады. Ондағы тақырып әл-

Фарабидің «Ізгілікті қала тұрғындарының көзқарастары туралы» трактат, 

«Азаматтық саясат», «Бақытқа қарай жол сілтеу» сияқты еңбектерінде 

көтерілген этикалық және әлеуметтік-саяси мәселелермен тығыз байланысты. 

Әл-Фараби әлеуметтік- саяси және этикалық проблематиканы көтеруге көп 

еңбек сіңірді және сондықтан да әлемдік әлеуметтік-саяси ғылымның төрінен 

лайықты орын алатын аса ірі ойшылдардың бірінен саналады.  

Академик Ә. Нысанбаев пен доцент Ғ. Құрмангалиева лардың пікірінше, 

«әл-Фараби философиясын біртұтас әлеуметтік философия деп атауға 

болады. Оның мәні мен мақсаты, біріншіден, Жер бетінде әділетті мемлекет 

құруға бола ма, екіншіден, адам бақытты бола ала ма, оның бақыты неде 

деген сұраққа жауап беруде. Міне, сондықтан, әл-Фараби философиясының 

барлық мазмұнын өз бойына жинақтаған өзек – әлеуметтік-саяси мұрат 

болып табылады» [2, 57 б.].  

Философия әлемнің категориялық анықтама ретінде не екендігін 

айқындауға, ондағы адамның орны, адамзат болмысын анықтауға тиіс болса, 

«азаматтық» немесе «практикалық философия» адамның өзіне берілген 

өмірін «ұлағатты ақиқатқа», яғни бақыт жолына жету үшін қалай өмір сүру 
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керектігін анықтайды. Бақыт туралы, оның табиғаты мен адам болмысына 

қатыстылығы, бақытқа жетудің жолдары мен тәсілдері жөнінде Фараби 

дәуірінде, түрлі идеялық ағымдардың мәнін білдірген, адамдық 

құндылықтардың басқа түсіндірмелеріне қарағанда, көптеген өмірлік 

мәселелік сұрақтарды туындатты. 

Ортағасыр философияның қалыптасуына өзінің қомақты үлесін қосқан 

түркілік ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылығы адам мәселесіне, 

адам болмысының сан түрлі қырларына арналады деуге болады. Адам ойшыл 

үшін үнемі әлемді тану жолындағы, ізденіс жолындағы ғылым мен білімді 

іздейтін тұлға. 

Түркі  дәуірінің ойшылдары секілді әл Фараби де адам өмірінің мақсаты – 

бақытқа жету деп түсінеді. Адам әуелі бақыттың не екенін түсініп, оны өзінің 

мақсаты ретінде анықтап алған соң ғана оған жетудің жолдарын танып-біле 

алады. Әл Фарабидің пікірінше, шын бақыттың не екенін түсінуге 

көмектесетін – адамның ақыл-ойы. 

Шығыстың ортағасырлық ғұлама философтарының қатарына жататын 

Әбу Насыр әл-Фараби өз заманында адам дүниетанымы үшін этикалық 

ұғымдардың, түсініктердің және негіздердің маңыздылығын атап кеткен еді. 

Әл-Фарабидің пікірінше, философия ақиқатқа жетуге ұмтылғандықтан 

адамзаттың бақытқа жетуіне қызмет етеді. Әл-Фараби бақыт мәселесіне 

«Бақытқа жету туралы» деп аталатын трактатын арнады. Ондағы тақырып әл-

Фарабидің «Ізгілікті қала тұрғындарының көзқарастары туралы» трактат, 

«Азаматтық саясат», «Бақытқа қарай жол сілтеу» сияқты еңбектерінде 

көтерілген этикалық және әлеуметтік-саяси мәселелермен тығыз байланысты. 

Әл-Фараби әлеуметтік-саяси және этикалық проблематиканы көтеруге көп 

еңбек сіңірді және сондықтан да әлемдік әлеуметтік-саяси ғылымның төрінен 

лайықты орын алатын аса ірі ойшылдардың бірінен саналады.  

Бақыт ұғымы әл-Фараби философиясының өзегін құрап тұр. Бұл 

феноменнің адам үшін құндылығы аса зор екендігі үнемі ескертіліп 

отырады. Ұлы ойшылдың «Азаматтық саясат», «Бақытқа жету туралы», 

«Бақытқа жету жолының көрсеткіші», «Қайырымды қала тұрғындарының 

көзқарастары», «Мемлекет қайраткерінің нақыл сөздері» атты трактаттары 

осы маңызды мәселеге арналған. Бақыт мәселесін жан-жақты қарастырған 

ойшыл оның мынадай маңызды тұжырымдарын келтіреді: «ең үлкен игілік 

және ...оған адам ұмтылатын ең кемелді мақсат болып табылады», «бақыт 

адамға өз-өзімен және басқалармен үйлесімді өмір сүру үшін қажет», 

«бақыт бұл өзі үшін ғана ізделетін қайыр, жақсылық. Бақытқа жетуге 

көмектесетін ерікті әрекет – бұл әдемі әрекет. Оларды тудыратын 

адамгершіліктер мен әдеттер – бұл қайырымды нәрселер» [3, 114].Сөйтіп, 

гуманизм мәселесі негізінен адам болмысының түптамырын құрайтын – 

қайырымдылық, әділеттілік, бақытқа ұмтылу, ақыл- парасаттылық 

құбылыстарымен байланыстырыла отырылып қарастырылады.  

«Бақыт – әрбір адам ұмтылатын ұлы мақсат» екендігін атап көрсеткен 

әл-Фараби бақытқа білім мен игілік нәтижесінде ғана жетуге болады, ал 
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ондай мүмкіндіктер қайырымды қала тұрғындарында көбірек 

болатындығын дәлелдейді. Қайырымды қаланың билеушілері  қала 

тұрғындарының мүддесі үшін қызмет етсе, қайырымсыз қала билеушілері 

алдымен өз мүдделерін көздейді. «Адам – хайуани мадани» дей отырып, әл-

Фараби адамның бақытын әлеуметтік бірлестікпен, қоғаммен және 

мемлекетпен байланыстырады және осы мәселеге арнаған «Қайырымды 

қала тұрғындарының көзқарастары» оның және әлемдік философиялық 

әдебиеттің ең кемел туындыларының бірі болып табылады.  

Жалпы Фараби дүниетанымы мен философиясында Бақыт ұғымы 

тәухидті негіздеумен сабақтастықта негізгі орынды алып жатыр және оның 

ілімінде бақытқа жету адамның дүниеге келуінің және жаратылуының 

себебін құрайды. Фарабидің пікірінше, бақыт адамның соңғы мұраты және 

«теориялық жағынан болсын, практикалық тұрғыдан болсын, барлық ілім 

мен философияның әрі материалдық әрі рухани бүкіл адамзаттың іс-

әрекеттері нәтижесінде жеткізер осы мұраты – бақыт болып табылады. Осы 

мақсатқа жеткен адамның одан басқа қол жеткізер мұраты да жоқ деуге 

болады. Өйткені ол, барлық мұрат-мақсаты, талап-тілегіне жетіп, рухын 

қанағаттандырып, жетуге болатын ең жоғары нәтижеге бақыт мақамына 

жетіп отыр» [1, 223 б.].     

Этиканы ол, ең алдымен, жақсылық пен жамандықтың ажыратуға 

мүмкіндік беретін ғылым деп қарады. Сондықтан оның этика жөніндегі 

тұжырымдамаларында жақсылық, мейірбандық категориясы басты орын 

алады. Ғұламаның этикалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі, ол 

адам баласын жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, 

сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған 

қорытындының басты түйіні – білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің 

бірлігінде. Фарабидің гуманистік идеялары әлемге кең тарады. Ол ақыл-ой 

мен білімнің биік мәнін дәріптеді. Фараби көркемдік, сұлулық хақында 

былай дейді: оның пікірінше, көркемдік өмір шындығының өзіне тән қасиет, 

ол болмысты нақты түрде бар құбылыстардың, әлеуметтік өмірдің көкейдегі 

елесі. Көркемдік – адамның денесі мен рухани жан-дүниесінің адамгершілік 

қасиетінің сұлулығын көрсететін белгі деп санайды. 

Әл-Фараби «Бақытқа жол сілтеу» трактатында бақытқа, оған жетуге 

бастайтын жолға айрықша назар аударады. Әл-фараби өлгеннен кейінгі 

баянсыз бақыт туралы емес, тірі адамның бақыты туралы айтады. Оған жету 

үшін аам өзін-өзі жетілдіре отырып қиын жолдан өтуі керек. Адамның табиғи 

қабілеті өздігінше жақсы қылықты да, жаман қылықты да істеуге бірдей 

мүмкіндік береді. Адамның жетілуі мінез-құлықтың жетілуімен үйлес келеді, 

осыдан келіп бақытқа жету мен мінез-құлықтың жетілуі арасында байланыс 

туады. 

«Бақытқа жол сілтеу» трактатында және басқаларда Әл-фараби 

аристотельдің әрекеттену мен қайырымды істердегі орта шама туралы пікірін 

дамытады. Фараби ұстамдылықты жақсы құлық деп есептейді, ал ұстамды 

болу үшін, шамадан тыс молшылық болса, одан жетіспеушілікке қарай 
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ауытқып, ондай молшылықтан арылуымыз керек және керісінше, 

жетіспеушілік болса, біз молшылық жағына қарай ауытқуымыз керек, сөйтіп, 

мінез-құлқымызда ұстамдылықты қалыптастырғанша осылай ете беруіміз 

керек. Жоғарыда айтылғандар әл-фарабидің адам өміріндегі «жақсылық» пен 

«жамандық» «тәңірден» болмай, оларды адамның өзі таңдауға болатын 

жағдайда белсенді әрекет факторына қандай зор маңыз бергенін көрсетеді. 

Екінші ұстаздың еңбектеріндегі фелицитологиялық көзқарастарын 

сараптағанда лгдағы бақыт ұғымын еркіндік түсінігімен байланыстыруға 

болады: «Әл-Фарабидің көзқарасына сәйкес, бақыт тек еріктің еркіндігі бар 

жерде ғана мүмкін болады, ал ол өз кезегінде таңдау жасауға мүмкіндік 

беретін логикалық пайымдауларға, танымның рационалдық деңгейіне 

сүйенген жағдайда ғана тұлғаның қол жеткізетін нәрсесі» [4, 231 б.].  

Бұл ортағасырлық Шығыс философиясы үшін үлкен теориялық жетістік 

болатын. Әсіресе, «бақытқа жетудің жолы философиямен айналысу» деген 

тұжырымы бұл азаматтарды білімге, оқуға, ағартуға шақыруының белгісі [3, 

35 б.]. Бақытқа жетудің түптамырын айқындауда ойшыл Ғаламдық 

қатынастардың үйлесімділігін түсінуден, әсемдік ұғымын жеткілікті 

теориялық деңгейде қолданудан алшақтамау қажет екенін алға тартады. 

Жалпы «бақыт дегеніміз адамның өз ісіне, әрекетіне рухани қанағаттануы». 

Қаншама қиын- дықпен жеткенмен де адам өзінің өміріндегі әрекеттері 

түпнегізінде қоғамда үйлесімді, шынайы нәтижелер беріп жатса, онда ол 

рухани қанағаттану әлеміне енеді, яғни өзін бақытты сезінеді. 

Адамның шын бақытқа қол жеткізуі оның осы дүниедегі іс-әрекеттері 

мен амалдарына байланысты екендігіне назар аударған әл-Фараби адамдар 

өзін өзі жетілдіруі және қиындықтан қашпауы тиіс дейді. Оның айтуынша, 

адам өміріндегі «жақсылық» пен «жамандық» тағдырдан екендігіне 

қарамастан, оған Жоғарыдан ерік берілуі себепті бұл адамдардың күнделікті 

іс-қимылына да байланысты.  

Сонымен,  қорытындылайтын болсақ, күнделікті әңгімеде өте көп 

қолданылатын бақыт терминінің философиялық мәні мен мағынасы өте кең 

әрі терең де күрделі болып шықты. Барлық адамзаттың арманына айналған 

бұл феноменнің Әл-Фараби  философиясындағы талдануы осыны дәлелдейді. 

Бақыт бір қырынан алғанда адам мен әлем арасындағы рухани қатынастан 

аңғарылатын объективті бір сипатта болса, келесі қырынан қарағанда 

адамның өзінің субъективті рухани жетілуін білдіреді, ал үшінші бір 

маңызды қыры – ол адамның өзінің әлеуметтік жаратылысымен 

байланыстағы қоғамдық сипаты.  Мақаламызда  Екінші ұстаздың 

тұжырымдауындағы бақыт ұғымының маңызды қырларын талдау арқылы 

бұл күрделі феноменнің метафизикасын ашып беруге тырыстық. 
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ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА 

ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МӘСЕЛЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ 

 

Қазақстан Республикасы Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практиканың жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту 

үшін қажетті жағдайлар жасау», – деп атап көрсетілген [1]. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев халыққа жолдаған мақаласында, қоғам мен 

мектептің басты міндеті – тек болашақ ұрпақ тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық 

жалпыадамзаттық құндылықтардың маңызын түсінетін, рухани білімді 

азамат, патриоттар ұрпағын тәрбиелеу екенін ашып көрсеткен [2]. Сондықтан 

да бүгінгі мектептің басты назарында оқушыны және мектепті оқу-тәрбие 

жүйесі арқылы өркениетті қоғам құруға ұмтылатын жеке тұлға қалыптастыру 

және жалпыадамзаттық құндылықтарды өмір шындығы негізінде қабылдату 

мәселелері қойылып отыр.  

 Өз Отанын сүю, өз халқын құрметтеп оған адал болу, Отанды қорғауға 

әрқашан әзір тұру, халықтар арасындағы достық сезімін нығайту, бейбіт өмір 

мен бейбітшілікті сүю, ұлтаралық келісім мен татулықты сақтау, әрбір 

оқушының бойына жалпыадамзаттық құндылықтардың ең жақсы үлгілерін 

үйлестіре отырып дамыту, гуманистік қасиеттері мен барлық адамдарға 

сүйіспеншілік сезімдерін толықтыру тәрізді мәселелер мектептегі тәрбиенің 

өзектісі болып есептеледі.  Сол себепті бұл мәселеге баса назар аударылуда. 

Қоғам жаңарған сайын адамзаттың бойындағы құндылықтардың мәні 

ерекшеленеді, соған сай рухани құндылықтар ерекше мәнге ие болады.  

Ұлттық құндылықтарымызды қоғам өзгерісіне қарай лайықтап, оның 

маңыздылығы мен ұғымын келешек ұрпаққа жеткізу үшін, педагогика 

саласында құндылықтар негізінде тәрбиелеу, олардың бойында құндылықты 

қалыптастыру жағдайлары әр түрлі деңгейлерде зерттеліп жатыр. Мәселен, 

қазақстандық ғалымдар білім мен тәрбие беруді дамыту барысында 

құндылықтарды жеке-тұлғаның бойына сіңіруде ғылыми-теориялық, 

әдіснамалық бағыттарда зерттеулер мен тәжірибелер жүргізілуде. Мұндай 

еңбектердің қатарында А.А.Бейсенбаева, Қ.Б.Жарықбаев, С.Қ.Қалиев, 

С.А.Ұзақбаева, Қ.Қ.Жампеисова, Р.К.Төлеубекова, Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель 

және т.б. ғалымдарды атауға болады. Бұл ғалымдардың еңбектеріндегі негізгі 

ой – адамның шынай келбеті және соған сай болу, адамның қоғаммен, 

табиғатпен үйлесуі, халықтық дәстүр мен рухани мәдениет  негізінде, жалпы 

айтқанда халық педагогикасымен тәрбиелей отырып,  ұрпақтардың бойына 

ізгі құндылықтарды дарыту және тәрбиенің жоғары сатысына көтерілу.  
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Философия тарихында құндылық туралы ұғым және оның мәселесінің 

заңдылықтары туралы жалпы түсінік 19 ғасырдың ортасында пайда болды. 

Ең алғаш рет құндылық ұғымына филосиялық анықтаманы Р.Лотце мен 

Г.Коген берді. Құндылыққа Қазақ Кеңес энциклопедиясында: «Құндылық 

объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық-

әлеуметтік ұғым» – деген анықтама берілген [3].  Демек, нысанның адам 

үшін маңыздылық шамасын білдіретін көрсеткіш – құндылық екен.  

Философ ғалымдардың көпшілігі «құндылық» ұғымының мазмұнын 

заттар мен қоғамдық орта және табиғи құбылыстарды бағалайтын 

адамзаттық және әлеуметтік категория деп есептейді. Философ 

В.А.Василенько және оның пікірін қолдаушылар құндылықтарды рухани 

және материалдық қажеттіліктерді қанағаттырудағы пайдалылық, 

«мағынашылық», әдіс-тәсіл деп қарастырған. Кейіннен оның ойын 

жалғастырушы философтар У.Хатгер және И.С.Нарский ойынша  

«құндылықтарды» идеал деп түсініп, құндылыққа амал-тәсіл ретінде емес, 

мақсатқа жету, қажеттілік, адамға тиістілік көзқарасында кеңінен 

қарастырады [4].    

Д.А.Леонтьев «Құндылықтар жүйесі – іс-әрекет пен қоғамдық 

қатынастар жүйесінің заттық көрініс табуы» деп айтады [5]. Бұдан 

ұққанымыз құндылық біздің санамыздан тыс мәдениеттің заттық әлеміне 

ғана тиесілі, ол әртүрлі жағдайларда өзінің қажетіне қарай пайда болады.  

В.Супредин «Құндылықтар және әлеуметтік динамика» атты еңбегінде: 

«Құндылықтар дегеніміз мінез-құлықтар әрекеттердің бір түрі, ол 

мәдениеттің белгілі бір түрінде ерекше орын алады. Құндылықтар әлеуметтік 

санада өмір сүреді және жеке адам арқылы іске асырылады», – дейді [6]. 

«Құндылықтар – адамдардың өз мінез-құлқының мақсаты мен қалпы 

туралы талдап, қорытындылаған түсініктері, онда адамзаттық тарихи 

тәжірибесі жинақталып, белгілі бір этностың немесе адамзат мәдениетінің 

мәні жатыр» деп Н.Лапин өз пікірін белдірген [7].  

Жалпыадамзаттық құндылық термині Қазақстанда  алғаш рет 

А.А.Бейсенбаеваның  еңбегінде гуманизм принциптерін жүзеге асырудың 

негізінде қарастырылды. Жалпыадамзаттық деген сөздің өзі тек топтарға 

(әлеуметтік орта, ұлт, мемлекет) арналған сөз емес, оның мағынасы барлық 

адамзатты қамтиды.   

Философ Т.Қ. Ғабитов «құндылықтар – қасиеттер» дей отырып, бұл 

қасиеттердің бала кезден, ана сүтімен бірге  келетіндігі, өзінің ана тілі 

арқылы мораль негіздері ретінде, өз тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары 

мен салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығатындығын ерекше бағалайды 

[8]. 

Адамның тұрмыста болып жатқан мәселерді шешуге ұмтылуы және 

оның маңыздылығына назар аударуы – оның өз өміріне бей-жай қарамай, 

әртүрлі жағдайларға өмірлік көзқараспен қарап, осы жағдайлардың 

сабақтастасуы өмірді тануға деген ұмтылысы. А.Маслоудың пікірінше, 

адамның мінез-құлқының басты тенденциясы – оның тұрмыстық 
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құндылықтардың өмірде болып жатқан жағдайлардан іздеуі. Өмірдің мәні 

туралы осындай түсініктер адам өмірін нақты-тарихи жағдайлардағы 

объективті міндеттер мен мақсаттарға орындалады. Демек, өмірдің мәнін ашу 

адамның тек қана осы әлеуметтік қатынастарға дұрыс ене алуын қамтамасыз 

ете алмайды. Адамның өзіне ғана бағатталған даралық бағыты оны 

субъективтілігі шегінен асырмайды, ал керісінше көпшілік немесе 

әлеуметшілдік бағыты адамның жеке тұрмысын кең әлеуметтік 

қоғамдастықтардағы қиыншылықтармен, тіптен бүкіл адамзаттық 

мәселелерімен тығыз байланыстырады. Сонда жеке адамның тұрмыс-

тіршілігі басқа кеңірек, үлкенірек адамзаттық тіршілікке кіретін 

болғандықтан, оның өмірдегі құндылық негізін әлеуметтік қоғамдастықтың, 

жалпы қоғамның мақсат-мүдделері мен қажеттіліктерінен табуды 

қажетсінеді [9]. 

Психологиялық-педагогикалық еңбектерде жеке адамның барлық 

құндылықтарын біріктіргенде, ең негізгі құндылық «Адам» болып 

табылатындығы айтылған. Психологтар құндылықтарды тұлғааралық 

қатынас тұрғысынан қараудың өзіндік мәні бар екеніне баса назар аударған. 

Себебі құндылық ұғымында құндылық қатынастың обьектісі болып 

табылатын заттардың сыртқы қасиеттерінің сипаттамасы, осы қатынастың 

субьектісі болып табылатын адамның психологиялық сапалары, 

құндылықтың жалпы мәнділігін көрсететін адамдардың өзара қарым-

қатынасы ұштасып жатады. 

 Қоғамның даму жетістіктері әрбір жеке тұлғаның бойындағы ізгі 

қасиеттерінің сапасына, оның жалпыадазаттық құндылықтарды игеру және 

оны қоғам игілігі үшін пайдалану қабілетіне байланысты. Г.А. 

Аңламасованың ойынша да болып жатқан өзгерістер оқушылардың бойына 

биік моралдық сана-сезім мен мінез-құлық нормаларын, адамгершілік қадір-

қасиеттерді сіңіруге зор ықпал ететін, олардың өмір сүретін ортасына, өзара 

және басқа да адамдармен, ұжым мүшелерімен, жалпы қоғамдық талаптарға 

деген қатынастарын ескеру, анықтау жұмыстарымен  байланысты [10].  

 Жеке адамды жалпыадамзаттық құныдылықтар тұрғысынан 

қалыптастыру – әр түрлі мәселелер мен жағдайлардың әсерімен жүзеге 

асатын күрделі үдеріс. Оқушының әр түрлі ішкі және сыртқы факторлар 

әсерімен, сонымен қатар қоғамдық және табиғи фактор негізінде 

қалыптасады. Себебі жас жеткіншекке қоғамда болып жатқан көптеген 

құбылыстар тікелей әсер етеді. Соның әсерінен оның мінез-құлқы да және 

құндылық қасиеттері де өзгеріске ұшырайды. Сондықтан оқушының бойына 

басты адами құндылықтарды дарыту қазіргі педагогика ғылымындағы 

айрықша маңызды мәселенің бірі болып отыр. Соған орай жалпыадамзаттық 

құндылықтардың ең жақсы үлгілері мен сапаларын оқушы бойына дарыту 

үшін, ең алдымен, олардың білімді және саналы болуына күш салу, 

екіншіден, жақсы мінез-құлықтарға баулу, үшіншіден, құндылықтарды 

игерте отырып, қазіргі қоғамға сай тұлға қалыптастыру жұмыстарын 

жүргізуіміз керек. Бұл мәселелерді жүзеге асыру барысында оқушылардың 



 

202 

 

өзін қоршаған ортамен, табиғатпен байланысын және оған тәуелділігін, оның 

мақсаты арқылы жүзеге асатын іс-әрекеттері мен тәртіптерінің үйлесуінің 

маңыздылығын түсіндіру керек.  

 Жеке адамды тұлға ретінде қалыптастыратын қоғам болса, оқушыны 

тұлға ретінде қалыптастыратын – отбасы мен мектеп. Бұл тұста халық 

педагогикасының мектеп өмірінде алатын орны ерекше.  

 Халық педагогикасы – ұрпақ тәрбиелеудің ғылыми-педагогикалық, 

психологиялық заңдылықтары мен ережелерінің, заман талабына сәйкес 

қалыптасып, мазмұндық жүйелердің одан әрі дами түсуіне зор ықпал етеді. 

Халықтық педагогиканың негізгі көзі – әдебиетте. «Әдебиеттік оқу» 

оқулықтары –халқымыздың менталитетіне, ұлттық сана-сезіміміздің өмір 

ағымдарымен байланысты, бұрыннан қалыптасқан тәлім-тәрбие мен қазіргі 

кезді ұштастыратын дүние. Сонымен қатар білім мазмұнының жаңаруы, 

оқулықтардың жаңаруы қоғамдағы тәрбие мен ізге қасиеттердің жойылуына 

әкелмейді. Себебі қанша уақыт, қанша  ғасыр өтсе де халық педагогикасы 

жойылмайды.  

 Халықтық педагогика жүйесіндегі жас ұрпақты ұлттық мәнде 

тәрбиелеу, сол арқылы олардың әлеуметтік, қоғамдық қатынастар 

талаптарына дайындау, жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде арман-

мұратына жететін, дара тұлғаны қалыптастыру басты сипаты болып 

табылады. Ұлттық санамызда, болмысымызда көрініс табатын 

құбылыстардың тәрбие көздері мен нысандары жалпыадамзаттық 

құндылықтармен тікелей байланысты.  

 Қорыта айтқанда, құндылық – адамның ішкі жан дүниесінің 

қаншалықты жақсы қасиеттерге толы, сол секілді қасиеттердің өлшемі, 

адамның жақсылыққа ұмтылуы, жамандықтан қашуы, басқаларға 

жанашырлық көрстуі, айналадағы адамдарға қайырымдылығы, өмір сүруге 

талпынысы, өмірді дұрыс сүру мәселелері жайында ізденуі, өзін-өзі танып, 

өзін-өзі бағалап, сол арқылы дүниені, әлемді тануы  болып табылады.  

 Демек, адам үшін пайдалы мәнге ие болатындардың барлығы, адамзат 

қоғамының іргелі дамуы мен адамның жеке тұлғасын жетілдіруге тиімді 

ықпал ететіндердің барлығы құндылық болып табылады. Сондықтан қазіргі 

тәуелсіз елімізде ғасырлар бойы халқымыздың ұлттық санасынан орын алған 

құндылықтарды, яғни ізгілік, қайырымдылық, адалдық, әділдік, қарым-

қатынас сияқты қасиеттерді, қоғамда болып жатқан өзгерістерге 

байланыстырып, жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудің қайнар бастауы деп 

қарастыруға болады. 
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Гелашвили М.В.  

КГУ «Школа-лицей № 66» г. Караганды 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 Суммативное оценивание позволяет учителю определить уровень 

усвоения учениками программного материала за определенный раздел или за 

четверть. Современная система обучения дает учителю разнообразный 

инструментарий для этой работы. Суммативное оценивание в зависимости от 

предмета и темы может принимать разные формы. Это может быть устный 

ответ (различные формы пересказа, составление рассказа по картине, рассказ 

на заданную тему, изложение правил, формул, объяснение решения с 

использованием специальных терминов и т.д.), письменная работа 

(написание диктанта, сочинения, изложения, эссе, составление плана, 

выборочное письмо, контрольное списывание, контрольная работа и.т.д.), 

работа с текстом (чтение, определение темы текста, основной мысли, 

составление вопросов разного уровня, творческие задания), разнообразные 

тестовые задания.  

 Форма работы на суммативном оценивании не должна быть новой для 

учащихся. Исходя из опыта, появилось новое требование при подготовке к 

урокам. Учителя должны составлять задания для суммативного оценивания 

еще перед изучением раздела, чтобы использовать подобные формы работы 

на уроках. Мы здесь говорим не о содержании заданий, которое можно  

рассматривать как подсказку перед суммативной работой, а именно о форме 

заданий.  

Рассмотрим, как можно организовать подобную работу. Для этого 

учитель может использовать  формативное оценивание на каждом уроке в 

той форме, в которой предполагает провести суммативное оценивание. 

Начинать лучше с групповой работы. Дети сами должны разобраться, как 

выполнять новый вид работы. На следующем уроке можно организовать 

парную работу, при этом дети смогут объяснить друг другу, как выполняется 

задание. Теперь подходит время индивидуального формативного 

оценивания. Если кто-то из учеников не понял задание, учитель это увидит и 

сможет проработать этот вопрос с конкретным учеником. Мною была 

разработана система работы с текстом, в которую входят различные виды 

заданий. Такие задания позволяют подготовить детей сразу к нескольким 

формам работы. Приведу примеры работы с текстом по литературному 

чтению. 

Карточка 1. 

1. Прослушай рассказ о дожде и выполни задания 

Рассказ «Какие бывают дожди» К. Паустовский (Из повести «Золотая роза») 

2. Составь план. 

3. Какие дожди описаны в этом рассказе (запиши)? 
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4. Какой дождь нравится тебе? Составь текст об этом дожде из 5 

предложений. Начни со слов «Больше всего я люблю…» 

5. Составить творческий пересказ (от лица дождя). 

 

№ Дескриптор Балл 

1 Делит текст на части 1 

Определяет тему каждой части 1 

2 Записывает все названия дождя из текста 3 

3 Составляет связный текст 1 

Раскрывает тему 1 

Соблюдает последовательность частей 1 

Пишет текст без ошибок (более 3 – минус 1 балл) 1 

 

1 

составляет план пересказа; 1 

пересказывает текст, соблюдает логическую 

последовательность изложения; 

1 

пересказывает текст, соблюдая структуру: 

- вступление; 

- основная часть; 

- заключение. 

 

1 

 

  12 

 

Карточка 2.  

1. Прочитай текст. 

Под крышей было гнездо ласточки. Хозяев в нём уже не было. Почуяв 

приближение холодов, они улетели. Прошла зима. А в конце апреля пара 

острокрылых, красивеньких птичек, весёлых, щебечущих, прилетела и стала 

носиться вокруг старого гнёздышка. Работа закипела. Ласточки носили в 

носиках глину и ил из ближнего ручья. Скоро гнёздышко, немного 

попортившееся за зиму, было отделано заново. Потом ласточки стали таскать 

в гнездо то пух, то пёрышки, то стебельки мха. Прошло ещё несколько дней, 

и уже только одна ласточка стала вылетать из гнезда, а другая оставаться в 

нём постоянно. Недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные 

головки. Целыми днями заботливые птички носились по воздуху и ловили 

мух, комаров, мошек. Как быстро сновали они взад и вперёд, как неутомимо 

добывали пищу своим деткам! (По К. Ушинскому) 

2. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

3. Определи тему текста. 

4. Раздели текст на четыре части. Допиши недостающие пункты плана. 

5. Как строили ласточки своё гнездо? Подчеркни ответ в тексте. 

6. Определи последовательность событий. 
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7. Разгадай кроссворд. (Запиши только имена существительные в форме 

именительного падежа единственного числа.) 

1. Что являлось материалом для строительства гнезда? 

2. В каком месяце ласточки вернулись к своему гнезду? 

3. Где располагалось гнездо ласточек? 

4. Где брали ласточки материал для строительства гнезда? 

5. Чем питаются ласточки? 

 

№ 

вопроса 

дескриптор баллы 

2 Определяет тип текста 1 

3 Определяет тему текста 1 

4 Составляет план 4 

5 Находит информацию с тексте 2 

6 Определяет последовательность событий 1 

7 Отвечает на вопросы 5 

Всего  14 

 

Дети младшего школьного возраста часто невнимательны, не вникают в 

смысл задания или вовсе не читают его. Перед выполнением заданий учитель 

обязательно напоминает детям, чтобы они прочитали задание и изучили 

дескрипторы.  

Выполняя такие задания, дети привыкают внимательно читать задания. 

Иначе они не смогут их правильно выполнить и потеряют баллы на 

суммативном оценивании. По моим наблюдениям разнообразие заданий дает 

возможность детям тренировать внимание, учит серьезнее относиться к 

учебе.  
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Досмагамбетова Н.К., Тарасова Е.М. 

 «Специальная школа – интернат №3», г.Караганда. 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

В настоящее время, как в мире, так и в нашем государстве широко 

развивается инклюзивное образование, что предполагает включение лиц с 

ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс массовых 

школ. Это является одним из приоритетных направлений Государственной 

программы развития. 

     Инклюзивное образование, представляет собой подход, 

предусматривающий равенство шансов у всех детей на посещение 

общеобразовательной школы и на совместное обучение со сверстниками 

независимо от их интеллектуальных или физических способностей, 

культурной, социальной, этнической, расовой, религиозной принадлежности. 

Действующая нoрмативно - правовая база развития инклюзивного 

образования в Казахстане основана на обеспечение равных образовательных 

возможностей для всех обучающихся по месту их проживания с учетом 

педагогического подхода, обеспечивающего адаптацию образовательной 

среды к индивидуальным особенностям и образовательным потребностям 

обучающегося. Об этом говорится в  методических рекомендациях по 

организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

ограниченными возможностями в развитии. (от 16 марта 2009 года № 4-02-

4/450). В Законе Республики Казахстан «О социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями» (от 11 июля 2002 года N 343) также говорится, что дети с 

ограниченными возможностями могут получать образование в условиях 

специальных или общеобразовательных организаций образования.  

Под инклюзией в первую очередь понимают совместное обучение. Его 

сторонники видят в этом большие возможности, прежде всего на уровне 

социальных и межличностных отношений, так как толерантности 

невозможно научиться по школьному учебнику. [2, с.5] В инклюзивных 

школах дети с раннего возраста будут непринужденно и естественно 

общаться друг с другом. Одновременно с этим дети с ограниченными 

возможностями здоровья смогут подготовиться к относительно 

самостоятельной жизни в будущем. Инклюзивное образование обеспечивает 

равные возможности для людей, имеющих особые образовательные 

потребности и возможности. Основной миссией инклюзивного образования 

является не просто обучение и воспитание людей с ООП, а подготовка их к 

жизни в социуме, формирование социальных навыков: коммуникативных, 

адаптационных, двигательных, трудовых и др. [5,с 4]. Инклюзивное 
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образование исходит от того, что каждый обучаемый – неповторимая и 

уникальная личность со своими интересами, способностями и 

потребностями, требующая индивидуального подхода в процессе обучения и 

гибкости в разработке учебных программ, учитывающих эти особенности, 

поэтому индивидуальный подход требует от преподавателя высокого 

профессионализма, включающего в себя такие качества, как этичность, 

гибкость, деликатность, умение услышать и понять Другого. Более того, 

инклюзивное образование формирует свою собственную шкалу ценностей 

(аксиологию), где ключевыми являются следующие принципы: каждый 

человек, независимо от способностей и достижений, имеет право на 

образование и поддержание приемлемого уровня знаний, самовыражение, 

общение, дружбу и поддержку. [4, с 10]  

Образовательная интеграция детей с особыми потребностями является 

общей мировой тенденцией, характерной для высокоразвитых стран. Это 

закономерный этап развития системы специального образования, связанный 

с переосмыслением обществом и государством своего отношения к 

инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных с другими 

возможностей в разных областях жизни, включая образование. Обучаясь по 

дидактической системе массовой школы, ребенок с нарушением слуха 

должен овладеть общим содержанием школьного образования в единые со 

слышащими сверстниками сроки.[1, с 7] 

Некоторые педагоги Казахстана высказывают мнения о влиянии 

инклюзии на образование в школе: 90% считают, что инклюзивное 

образование приучит всех участников образовательного процесса быть 

добрыми, терпимыми, способными к взаимопомощи, послужит импульсом 

духовно-нравственного воспитания учащихся; 

10% считают, что качество обучения возрастет; 

20% опасаются обратного и полагают, что качество обучения снизится. 

Внедрение инклюзивных подходов в школьную практику можно назвать 

одним из приоритетов государственной образовательной политики 

Республики Казахстан. Несмотря на позитивные изменения и существующую 

правовую основу, на сегодняшний день имеется ряд трудностей в реализации 

прав детей с особыми образовательными потребностями. Наиболее 

серьезные из них следующие: 

- отсутствие доступной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями, что не позволяет им реализовать в полном объеме свои 

конституционные права и свободы; 

- отсутствие у детей и педагогов уважительного отношения к инвалидам, 

отсутствие знаний об их возможностях и правах; 

- недостаточная профессиональная готовность кадров. [3, с.3]                                                                    

Ученые  полагают,  что  первичным и важнейшим этапом  реализации  

процесса  инклюзии  является  этап  психологических изменений  и уровня 

профессиональных компетентностей ее специалистов. Остро стоит проблема 

профессиональной, психологической и методической подготовки всех 
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специалистов общеобразовательной школы к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Для успешного обучения детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе необходимо соблюдение следующих условий: 

- предварительная подготовка всех участников образовательного 

процесса (дети, родители, учителя),  

- своевременное консультирование учителей и родителей по вопросам 

обучения и воспитания,  

- создание оптимальных условий для выявления и реализации особых 

образовательных потребностей детей,  

- повышение статуса ученика с нарушением слуха в коллективе 

нормально развивающихся сверстников путем организации совместных 

видов деятельности. Достаточно высокий результат при этом достигается 

только в совместной целенаправленной работе всех, кто причастен к 

процессу обучения и социализации ребенка, и в профессиональном и 

компетентном подходе к решению вопросов интегрированного обучения.  

Планируя деятельность на учебном занятии, педагог должен учитывать 

тот факт, что учащимся, с особенностями развития, присущи не только 

проблемы освоения учебного материала, но и проблемы социализации, 

регулирования эмоциональных состояний. Для детей с нарушением слуха 

характерны неустойчивое состояние вегетативной системы, утомляемость, 

нарушение моторики, лабильность эмоциональной сферы. На всех этапах 

школьного обучения продуктивность внимания данных учащихся остается 

более низкой по сравнению со слышащими сверстниками. Зрительный 

анализатор неслышащих и слабослышащих принимает почти все 

раздражения на себя, и организм ребенка быстро утомляется. Школьники с 

нарушением слуха с трудом овладевают обобщенными способами 

ориентации в сфере научных технических понятий, в выявлении внутренних 

существенных связей и отношений внутри и между объектами. [4, с 65]. 

Для того чтобы максимально реализовать имеющийся потенциал 

неслышащего и слабослышащего ученика, необходимо организовать его 

комплексное сопровождение в условиях общеобразовательного учреждения. 

Поэтому учитель массовой школы должен действовать в тесном 

сотрудничестве с педагогом-психологом, социальным педагогом и учителем-

дефектологом (сурдопедагогом, учителем - логопедом). 

Главная задача коррекционно-педагогической поддержки 

интегрированного школьника с нарушением слуха - создание оптимальных 

условий для выявления и реализации его особых образовательных 

потребностей.                                                                          В настоящее время 

увеличивается количество детей с нарушением слуха интегрированных в 

общеобразовательные школы. Но общеобразовательная школа часто 

оказывается не готовой к принятию такого ребенка. Что же делать педагогу, 

если у него обучается или будет обучаться ребенок с нарушением слуха? 

Зачастую педагоги массовых школ не имеют представления о 
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психофизиологических особенностях таких детей, поэтому сталкиваются с 

трудностями при их обучении и воспитании. С трудностями сталкиваются и 

сами дети, и их родители: затруднено или невозможно усвоение программы 

массовой школы с той скоростью, с которой работают остальные учащиеся в 

классе, затруднена коммуникация  со сверстниками и учителями, учащиеся с 

нарушением слуха испытывают серьезные речевые проблемы, с которыми во 

многих случаях не в состоянии справиться самостоятельно. Возникает 

опасность игнорирования особых потребностей ребенка с нарушением слуха, 

его обучение может оказаться лишь формальным пребыванием в стенах 

массовой школы. Им нужна дефектологически грамотная коррекционная 

помощь, необходимо продолжать оказывать специальную коррекционную 

помощь ребенку со стороны специалиста, необходима своевременная и 

доступная консультативная помощь родителям и педагогам 

общеобразовательных школ.   

Педагоги школы – интерната для детей с нарушением слуха предлагают 

методические рекомендации для педагогов инклюзивного образования  и 

родителей с нарушением слуха, которые помогут им в работе и в поиске 

путей решений из сложных педагогических ситуаций.  

Рекомендации 

при общении с детьми с нарушением слуха. 

 Всегда располагайтесь так, чтобы Ваше лицо было повернуто к 

источнику света и хорошо освещено. Ребенок всегда должен видеть лицо 

педагога. 

 Говорите в нормальном темпе (не очень быстро и не очень медленно). 

 Не кивайте головой при разговоре. 

 Не размахивайте руками, не закрывайте нижнюю часть лица. 

 Следите, чтобы ребенок понимал Вашу речь.  

 Будьте доброжелательны, не высказывайте раздражения и 

недовольства при затруднениях ученика. 

 При общении с ребенком лучше находиться рядом с ним со стороны 

импланта (слухового аппарата) на расстоянии до 1 м или перед ним. 

 Прежде чем говорить с ребенком, надо привлечь его внимание к себе. 

 При общении с ребёнком лучше говорить простыми короткими 

фразами, выделяя голосом ключевые слова и фразы.  

 Говорить с ребёнком надо голосом разговорной громкости, но слитно. 

Речь педагога должна быть интонационно окрашенной. 

 Ребёнок лучше запоминает и понимает речь, если слова и фразы 

повторяются (3 раза). 

 Педагогу важно помочь ребенку освоиться в коллективе слышащих 

детей, постараться подружить его со сверстниками. 

 Избегать гиперопеки: не помогать там, где ребенок с нарушением слуха 

может и должен справиться сам. 

 Посадить такого ребенка нужно за первую парту сбоку от педагога по 

возможности спиной к окну. 
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 Ребенок с нарушенным слухом не должен оказаться за спинами 

слышащих: ему необходимо видеть не только лицо педагога (хотя бы в 

профиль), но и лица детей 

 Ребенок должен активно участвовать в работе класса, но не 

задерживать темп ведения урока.  

 Вопросы должны быть поняты (восприняты) ребенком. Чтобы 

проверить это, следует требовать от него повторения вслух заданного 

вопроса. 

 Не допускать замены устных заданий письменными. 

 Чаще встречаться с родителями ребенка, имеющего нарушенный слух,  

 Записывать в тетрадь задания, с которыми ребенок не справился, слова 

и фразы, значения и смысла которых он не знает, не понял или произносит 

неправильно. Эти записи родители используют в занятиях с ребенком дома. 
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ЖОО ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ 

ҮРДІСІ 

 

Қоғамдағы жоғары білім рөлінің өсуіне байланысты жоғары білім 

мәселелері философтар мен социологтардың, педагогтар мен 

психологтардың жұмыстарында зерттелуде, жекелей алғанда білім 

әлеуметтануының негізгі теориясын қалаушы Э.Дюркгейм «Адамзат 

потенциалын дамыту   адамзат   қабілетін   физикалық  еңбекке қолданудан 

мәдени және интеллектуалды потенциалды дамытуға қолдануға көшуде», деп 

білімнің қоғам үшін маңыздылығын көрсеткен. Жалпы білім –  бұл өзара 

байланысқан үш үрдістің бірлігі. Біріншісі – тәрбие, яғни қоғамда 

қалыптасқан құндылықтады индивидтің игеруі. Екіншісі, оқу процесі, яғни 

 индивидтің  өзі таңдаған құнды- лықтарды игеруге көмектесетін білімді, 

қабілетті, дағдыларды игеруі. Үшіншісі – құндылықтарды игерумен 

байланысты құқықтар мен міндеттерді меңгерумен байлан ысты әлеуметтену 

процесі. Белгілі социолог В.К. Батуриннің айтуынша, «білім оқу іс-әрекетінің 

әртүрлі түрлерін әлеуметтік сұранысқа, қоғамдағы әлеуметтік-мәдени 

қажеттіліктерге бағыттай отырып, бір жүйеге бағындырады». Ал Е.Э. 

Смирнова білімді құрылымдық қатынаста әртүрлі шағын жүйелерді енгізетін 

қиын да, жан-жақты жүйе ретінде қарастырады.Осындай үрдісті жүзеге 

асыратын, индивидтердің қоғамдағы өз орнын табуына, яғни құндылықтарды 

игеріп, жоғары кәсіби білім алуына үлесін тигізетін бірден-бір тұлға ЖОО 

оқытушысы десе болады. Н. Айтов өзінің «Интеллигенция» деген еңбегінде 

ЖОО оқытушыларын интеллигенция ішіндегі ерекше әлеуметтік-кәсіби топ 

деп ерекше атап көрсетеді. Қазіргі интеллигенция дамуының ерекше 

белгілерін қарастыра отырып, интеллигенция түсінігіне «Өздерінің еңбегін 

орындау үшін жоғары және орта арнайы білімді талап ететін ақыл-ой 

қызметкерлерінің әлеуметтік тобы» деп анықтама береді. ЮНЕСКО-ға 

ұсынылған ХХІ ғасырда ғы білім жөнінде халықаралық комиссияның 

баяндамасында жоғары білім, ғылыми жұмыс пен зерттеу жүргізу іс-

әрекетінің дамуы оқытушы кадрлардың квалификациясы және тәжірибесімен 

бірге, академиялы академиялық еркіндікпен, кәсіби жауапкершілікпен 

бекітілетін адамдық және педагогикалық қасиеттеріне де байланыстылығы 

көрсетіледі. Сонымен, бір уақытта мемлекетке – ЮНЕСКО мүшелеріне ЖОО 

оқытушы кадрлары кәсіби міндеттерін орындауға өздерін толығымен арнау 

үшін жеткілікті еңбекақымен қамтамасыз етудің барлық мүмкін қаржылық 

шараларын қолдануға және бұл қызметкерлер категориясы үшін үлкен мәнге 

ие біліктілікті үзіліссіз көтеру, білімдерімен  дағдыларын  жаңа  кезеңдерге  

сай жаңартып отыруына қажетті уақыт бөлуге ұсыныс жасалынды. Жоғары 
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мектептің ерекшелігі оның негізгі кадрларының (оқытушыларының) 

оқытушылық және ғылыми зерттеулік жұмысты бірге жүргізуінде. Ғылым 

мен білім – жоғары кәсіби интеллектуалды еңбектің үлесі жоғары және 

ғылыми-педагогикалық кадрлардың сапасы объективті маңызды мәнге ие 

қоғамдағы әлеуметтік институттарға жатады. Ғылыми зерттеу ғылыми 

ізденумен, болжам жасау арқылы эксперимент өткізумен байланысты болса, 

педагогикалық қызмет мазмұны дәріс оқумен, семинар сабақтарын, 

практикалық, лабораториялық жұмыстар жүргізумен байланысты. Соңғы 

уақытқа дейін бұл сәйкестендіру тек профессор-оқытушы құрам үшін ғана 

міндетті болды. Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс жағдайында үнемі 

ғылыми зерттеулермен айналысатын адам ғана білім бере алады. Әйтпесе 

оқытушы оқулықтар мен жаңа кітаптарда жазылғандарды айтып беруші ғана 

болып қалады. Қазіргі уақытта біздің республикамызда ЖОО құрамына 

ғылыми-зерттеулік бөлімдерде кіретіні белгілі. ЖОО-да жүргізілген зерттеу, 

ЖОО ғылыми ұжымының республикалық бағдарламалар мен тапсырмаларды 

орындауға қатысу, халықшаруалықтық комплекс үшін жоғары 

квалификациялы мамандарды дайындау үшін атақты ғалымдарды сабақ 

беруге тарту, сонымен бірге білімнің барлық саласы үшін оқулықтар мен оқу 

құралдарын жазу үшін база қызметін атқарады.  

Қазақстан ЖОО оқытушыларының жағдайларына келетін болсақ, 

республикада статистикалық мәліметтер бойынша 2001-2002 оқу жылында 

республикадағы жоғары оқу орындарында қызмет ететін профессор-

оқытушылар құрамы 45,3 мыңға жеткен,  олардың 3,05 мыңы ғылым 

докторы, 14,1 мыңы ғылым кандидаты. Ал 2006-2007 оқу жылында 42,8 мың 

адамды құраса, оның 2520-сы ғылым докторы және 11610-ы ғылым 

кандидаты. Ал 2012-2013 жылы 41224 оқытушыны құраған. Дегенмен бұл 

процесті терең зерттеу қажет. Қазіргі кезде республикада жалпы жоғары оқу 

орындарында 37,6% оқытушылардың ғылыми дәрежелері бар, олардың тек 

7,0%-ы ғылым докторлары. Әрине, бұл көрсеткіш жоғары деп айта 

алмаймыз. Ресей жоғары оқу орындарындағы оқытушылар- дың 60%-ның 

ғылыми атақтары бар, ал кейбір шет  мемлекеттерде одан да жоғары. Егер біз 

ғылыми атағы бар оқытушылар жағынан осы көрсеткіште қалатын болсақ 

немесе одан да төмендеп кетер болса, онда бізді әлемдік білім беру 

стандартына кіргізбей тастауы  әбден мүмкін. ЖОО-ның статусы, ең 

алдымен, осы көрсеткіш арқылы белгіленеді. Бұл жерде мәселе ғылыми  

атағы бар оқытушылардың санын ретсіз кө- бейту  емес. Ғылыми атақты тек 

қана сол атаққа лайықты ғылыми еңбектері мол және сапалы, терең маңызды 

ғылыми диссертация орындап, қорғаған  адамға беру қажет. Бүгінгі 

жаһандану заманы жаңашылдық, жаңа көзқарастар мен өзгерістерге толы. Ал 

біз осы ағынмен өмірімізді жаңа өнімдерді, техникаларды, жетілген 

білімдерді, жан-жақты дамыған идеяларды пайдалану арқылы жалғастырып 

отырмыз. Сондықтан, білім беру жүйесін ізгілендіру барысында оқыту 

үдерісіндегі, әдіс тәсілдерде жаңашылдыққа бағытталуы тиіс. Қазіргі кезде 

білім беру мен білім жүйесін ұйымдастырудың оқу үдерісіндегі жаңа 
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технологиялары ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану аясын 

кеңейтіп мультипликацияны, бейнетаспа мен күрделі сызбалармен оқу 

матери алдарын түсінікті баяндауға мүмкіндік береді. Мультимедиялық 

технологиялар адамға ақпаратты максималды жақын түрде сенсорлы 

елестету, ақпараттық және бағдарламалық аспектілері арқылы қолданушыға 

ақпаратты әр түрлі формада: мәтін, графика, анимация, дыбыс, бейнемен 

интерактивті режимде елестетіп көруге мүмкіндік береді. Ол үшін 

ақпараттық технологиялардың яғни компьютерлердің интернет желісіне 

қосылу мүмкіндігімен бірге дыбыстық әрлендіруге WT синтездерін, DSP 

сигналдық процессорларын, TW аудио сигналдар үшін сығушы синтездерді, 

CD-ROM лазерлік дискілерді пайдалану нәтижелі болады. Соңғы кездері 

оқыту үдерісінде осы мақсатта пайдаланылып жатқан электронды оқулықтар 

да кеңінен қолданылуда. Элэктронды оқыту бұл электрондық бизнес 

сервистерін және технологияларды пайдалану. Мұнда аудиториялық 

сабақтардың мүмкіндіктерін кеңейту үшін ұжымдық жұмыс құралдарын 

және электрондық контентті қолдану қарастырылған. Желілік 

инфрақұрылымды электрондық оқу үшін технологиялық база болып 

табылады. Желілік инфрақұрылымды өзінің күштілігімен, сенімділігімен, 

қауіпсіздігімен, ыңғайлылығымен ерекшеленеді және ашық оқу стандартына 

негізделеді. Сонымен қатар ЖОО орындарындағы оқытуды ұйымдастырудың 

негізгі формаларының бірі-дәріс. Дәрістің негізгі дидактикалық мақсаты – 

студенттердің оқу материалдарын меңгеруіне қажетті бағыттаушы негізді 

қалыптастыру. Жақсы дидактикалық мақсатта ұйымдастырылған дәріс 

лектордың аудиториямен шығармашылық тұрғыдан жасайтын қарым- 

қатынасы, оның танымдық  эмоционалдық тұрғыдан әсері жоғары болады. 

Егер студенттің ойлау қабілеті белсенді болса, онда жаңа материал оңай, әрі 

тез оқылады, сондықтан дәріс тыңдаушылардың белсенділігі мен ойлау 

қабілетін туындатуы қажет. Заманауи оқыту технологияларымен таныса 

келе, Г.К.Селевконың проблемалық оқыту технологиясына тоқталуға 

болады. Проблемалық оқыту технологиясы тиімді білім беруге бағытталған. 

Бүгін проблемалық оқытуды мұғалімнің көмегімен мәселелік жағдаяттарды 

туғызып, оны оқушылардың өз күшімен шешуін талап ететін оқыту деп 

түсіну керек, соның арқасында оқушылар шығармашылықпен білімді, дағды 

мен білікті игеріп, сыни ойлау қабілеттерін дамытып, оқу әрекеті 

белсенділеніп қарқыны үдейді. Проблемалық оқытудың және сыни ойлаудың 

мақсаты мен міндеті білімді ойланбай игеруді артта қалдырып, студенттің 

ойлау қабілетін белсенді ету, оларды ғылыми зерттеулердің нәтижесімен 

таныстыру, өздеріне өз бетімен жұмыс істеуді меңгерту, танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады.  

«Бүгінгі күні көптеген ғылым салалары когнитивті стильдің ықпалымен 

дамып, оның ұтымды нәтижелерін қолдануға тырысады» деп Д.Сүлейменова  

атап өткендей, кейінгі жылдары барлық білім салаларында когнитивтік 

психология, когнитивтік антропология, когнитивтік социология секілді 

ғылым салалары пайда болды. Студенттердің алған ақпаратты түсіне біліп, 
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оны шешім қабылдауда, күрделі мәселелерді шешуде қолдана білуге 

тырысуы когнитивті әдіс арқылы іске асады. Когнитівтік әдістің нысанын 

білімнің құрылымы мен түсінік аппараты немесе адамның ойлау әрекеті 

құрайды. Әлемдік білім кеңістігіндегі жалпы білім берудің басымдылық 

мақсаты-өзгермелі өмір жағдайына тез бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай 

білетін, оң шешім қабылдай алатын тұлға дайындау болып отыр. АҚШ, 

 Ұлыбритания, Франция, Жапония сияқты әлемдегі дамыған елдерді мысалға 

алсақ, республикамыздың  ғылыми жетістіктер мен жаңалықтары жағынан 

артта қалғандығын байқаймыз. Сонымен қатар, біздің өмір сүріп жатқан 

кезеңіміз-ақпараттық технологиялар кезеңі, соған байланысты адамдардың 

қоғам, табиғат және ғылым салаларында жеткен жетістіктеріне байланысты 

оқу үдерісінің мазмұны мен оқытудың әдіс-тәсілдерді жаңартуды  қажет 

етеді. Сондықтан басқа мемлекеттермен қатар біздің мемлекетіміздің білім 

саласы да оқытудың инновациялық әдістерімен қатар түрлі технолгияларды 

жаңартуды баса назарға алуымыз қажет. Білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

негізі болып табылады. Білім беруді дамыту бағдарламасын іске асыру-

бәсекеге қабілетті сапалы адамзат капиталын  құруды қамтамасыз ететін 

жүйені жасауға мүмкіндік береді.  Жоғары білімді қазақстандықтардың жаңа 

буыны онжылдықтардың күрделі мәселелерін шешуге қабілетті болады. 

Қазіргі таңдағы адамзаттың тіршілігінің негізгі міндеттерінің бірі білім алу 

болып табылады. Тәуелсіздік алғалы бері жыл  сайын жүргізіліп, білім 

жүйесіне  енгізіліп отырған реформалар біздің  болашағымызға салынып 

жатқан даңғыл жол деп ай туымызға болады. Себебі, қай мемлекеттің болсын 

даму жолы, яғни экономикалық-әлеуметтік жағдайына тікелей апарар  жол - 

сол елдің білімінің деңгейімен байланысты.  Яғни,  болашақта бәсекеге 

қабілетті  мемлекеттер қатарына ену міндеті бәсекеге қабілетті жас  маман  

мойнына жүктелетін абыройлы да, жауапты міндет болып отыр. Бүгінгі жас 

ұрпақ - ертеңгі болашақ! 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАЗАХСКИХ ГРУПП 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Одной из актуальных проблем преподавания русского языка нерусским 

является проблема развития устной и письменной речи студентов.  Как 

показывает практика, подавляющее большинство студентов в группах очень 

слабо владеет русской речью, так как в вуз они приходят с недостаточным 

запасом знаний по русскому языку.   

Задача практического курса – обеспечить общение на языке в 

конкретных жизненных ситуациях, создать навыки практического владения 

языком. Обеспечить общение на языке – значит дать комплекс языковых 

средств, которые позволят выразить нужные смысловые отношения. 

Опираясь на данные современной психологии, ныне методика преподавания 

русского языка нерусским в качестве одного из основных положений 

признает опору «на сознательное восприятие языкового материала студентам 

в процессе обучения» [1]. 

Сознательный путь обучения – это такой путь, состоящий из 

последовательных и взаимосвязанных этапов движения, когда он в начале 

понимает языковые явления, запоминает, затем знает их, затем умеет 

пользоваться определенными закономерностями и активно владеет навыками 

и умениями. Сознательный путь обучения служит основным путем овладения 

речевым материалом. 

Комплекс знаний, создающийся в результате осознанного усвоения 

материала, является основой практического овладения языком. Активные 

речевые навыки владения языком создаются лишь в результате достаточной 

речевой практики: слушания, говорения, чтения и письма. 

Поэтому весь процесс обучения русскому языку подчиняется единой 

цели – развитию речи, что предполагает постоянную работу над всеми 

аспектами языка: фонетикой, грамматикой, стилистикой, а также чтением, 

письмом, слушанием и говорением.  

Перед преподавателем русского языка, работающим со студентами 

национальных групп стоит задача: систематически пополнять и 

активизировать словарный запас студентов, постоянно практиковать 

закрепление новых слов, а также давать нужный грамматический материал в 

системе устных и письменных упражнений, вырабатывать навыки 

правильной устной и письменной речи на основе прочного практического 

усвоения грамматики.  

Неоднократная повторяемость лексического и грамматического 

материала в учебных материалах и тренировочных упражнениях создает 

условия не только для максимальной активизации словаря, но и для прочного 



 

217 

 

усвоения основ грамматики, необходимых для выработки навыков грамотной 

речи 

Учебный процесс это живой и вместе с тем неповторимый процесс 

совместных поисков преподавателя и студента.  

Процесс обучения включает две стадии . На первой стадии , т.е. в первом 

семестре происходит обучение произношению, грамматическим нормам 

языка и накоплению словаря. Причем все это достигается студентами не 

путем заучивания. А в процессе активной работы на занятиях. На второй 

стадии, т.е. во втором семестре на основе полученных сознательно усвоенных 

знаний идет всестороннее развитие навыков практического владения языком, 

« через сознательное владение языком к бессоюзному, от знаний и умений к 

навыкам» [2].  

Структура занятий по русскому языку в нерусской аудитории относится 

к числу сложных вопросов и важных для системы обучения. Эффективность 

занятия зависит от степени подготовки и особенностей каждой группы в 

отдельности. Каждое занятие строго индивидуального по содержанию и 

требует творческого подхода преподавателя. 

Необходимость накапливать у студентов запас русских слов в наиболее 

рациональном виде, давать объяснение семантики слова, вырабатывать 

умения употреблять их в словосочетании, предложении, контексте, затем 

вводить данное слово в активную речевую деятельность студентов. 

Расширение и обогащение лексического запаса студентов является очень 

важной задачей, так как усвоение слова является ключом к пониманию 

смысла высказываемого или читаемого.   

Проблема расширения лексического запаса студентов должна постоянно 

находиться в центре внимания преподавателя, и поэтому нельзя 

непродуманно вводить в словарный запас студентов новые слова. 

Большое внимание в работе со студентами уделяется сочинениям. 

Создание при помощи слов ярких образов и передача эмоциональной 

настроенности автора сочинения является основной задачей данного вида 

работы.  

Однако словесное творчество на неродном языке имеет свои 

специфические трудности. Конечно, студенты лучше излагают свои мысли на 

родном языке, так как имеют прочные навыки владения родной речью. 

Известно, что душевное состояние, внутренние побуждения, все 

разнообразие эмоций студенты выражают на родном языке, даже если они 

неплохо владеют русским языком. Сочинения помогают развитию умения 

внимательно относиться к окружающему миру, ярко рисовать словами 

увиденное. 

Развитие способностей словесного творчества способствует 

качественному обогащению речи. 

Организация процесса обучения русской речи, развитие познавательной 

деятельности, активизация мышления студентов, приобретение ими навыков 
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самостоятельной работы, во многом зависит от качества организации 

материала. 

Материал подбирается так, чтобы он был доходчивым, интересным. В 

процессе обучения правильная организация материала имеет первостепенное 

значение. Целенаправленный отбор заключается в том, что определяется 

лексика, которая обязательно встречается в тех речевых произведениях, 

которые будут прочитаны. 

Важно, чтобы упражнения соответствовали главной цели, которую мы 

уже сформулировали: сознательное и активное усвоение закономерностей 

грамматической системы при постоянном внимании к функциональным 

характеристикам каждой грамматической формы. 

Составляя и отбирая тренировочные упражнения, нужно иметь в виду их 

важность, которая зависит от употребительности лексики и от естественной 

ситуации, в которой можем быть сказано то или иное предложение, 

употреблено то или иное диалогическое единство. При выполнении 

упражнений внимание студентов направлено не только на оформление, но и 

на содержание высказывания [3]. 

Основным принципом преподавания русского языка нерусским является 

связь грамматики с развитием речи. Важно помнить, что практическая 

грамматика не описывает систему языка, а учит говорить на языке. 

Особенность ее прежде всего в том, что морфология и синтаксис 

изучаются во взаимной связи. Большое место отводится связи лексики и 

грамматики. 

 Чтобы объяснить те или иные явления русского языка, внедрить их в 

сознание студентов, надо выработать необходимые умения и навыки, помочь 

студентам овладеть нормами литературного языка. Студенту необходимо 

владеть системой основных понятий, отчетливо представлять себе различные 

классификации явлений современного русского языка (морфология), знать 

закономерности его развития, обладать навыками исследовательской работы, 

уметь самостоятельно анализировать, обобщать, систематизировать языковой 

материал. 

Одной из основных форм вузовского обучения русскому языку являются 

практические занятия. 

Главное содержание практических занятий должно состоять именно в 

обработке, закреплении основных положений русского языка, в осознании 

системы научных понятий, в выработке умений и навыков по применению 

теоретических знаний, способности самостоятельно добывать знания. 

Эффективность практических занятий во многом зависит от системы 

письменных и устных упражнений. Эта система должна предусматривать 

поэтапность обучения. 

Система упражнений должна обеспечить студентам  практическое 

владение лексико-грамматическим материалом и активное его использование 

в речи. 
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Упражнения должны быть полезными, интересными и разнообразными, 

и в упражнениях должна быть отражена специфика самого языкового 

материала. В целом система упражнений должна содержать достаточное для 

понимания, усвоения и активного овладения количества материала. 

Процесс обучения русскому языку нерусским должен включать в себя 

контекст лексического, грамматического и фонетического материала. 

Доступность упражнений для всех студентов группы, 

дифференцированный подход к учебному материалу являются главными 

критериями введения и подачи грамматического материала. 

Объяснение материала рассчитано на сознательное и активное усвоение 

теоретических сведений, поэтому оно должно быть сделано в форме 

предельно простой, понятной. 

Важно заметить, что лексическое значение слов, которые мы выбираем 

для примера, должно быть найдено с учетом того, чтобы оно не мешало с 

максимальной ясностью обнаружить грамматическое значение, важное для 

нас в каждом отдельном случае. 

Практическая грамматика должна выработать у студентов, наряду с 

активными навыками речи, умение исследовать, анализировать материал и 

делать соответствующие заключения самостоятельно. 

Специфика учебного предмета русский язык в национальных группах – 

заключается не только в отборе материала, но и в организации его и 

характерных приемах его изучения, в высоком научно-теоретическом уровне 

преподавания, сочетающемся с простотой и доступностью изложения. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

 

Особым трендом современного образования в Республике Казахстан 

является глобализация в мировое сообщество. В Послании народу первого 

президента Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан-2050» на ближайшие 

десятилетия сказано, что лидерство Казахстана в регионе должно 

обеспечиваться за счёт таких главных факторов, как инновационное развитие 

экономики и человеческий капитал [1]. Основу конкурентоспособного 

человеческого капитала должно составлять качественное образование. 

Необходимость осуществления интеграционных связей раскрыты в 

работах классиков педагогики Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. 

Ушинского, И.Д. Зверева, В.Н. Максимовой, А.А. Пинского, А.В. Усовой, 

Е.В. Старцевой и др. 

Среди казахстанских учёных, занимавшихся вопросами реализации 

интегрированного обучения можно выделить диссертационные работы О.А. 

Ажгалиева, А.Ю. Акиловой, А.Т. Тажмагамбетова, Г.Б. Турткалевой, В.Е. 

Серикбаевой, Б.Т. Сыдыковой, Л.С. Каинбаевой и др. 

Результаты анализа показывают, что общей точкой соприкосновения 

описанных выше исследований является не противоречие, а наоборот 

дополнение друг к другу. Акцентирование различных подходов интеграции 

свидетельствует о многообразии спектра явлений, описываемых данным 

понятием, которое имеет характер общенаучной категории. Таким образом, 

интеграция является  - сложным, полифункциональным понятием, которое 

обозначает различную смысловую нагрузку в зависимости от вида 

характеризуемого явления.  

Одним из первых попытался привести в систему объективные 

закономерности воспитания и обучения Я.А. Коменский. Автор призывал 

обогащать сознание учащегося, знакомя его с предметами и явлениями 

чувственно воспринимаемого мира. Согласно теории эволюции Я.А. 

Коменского, в природе не может быть «скачков». Автор видел 

перспективным обучение, при котором ученикам предоставляется целостная 

картина мира [2, с. 59]. 

Следующую попытку обосновать необходимость интеграции в 

педагогическом процессе предпринял И.Ф. Гербарт. В своих трудах автор 

выделял четыре ступени в обучении, такие как ясность, ассоциация, система 

и метод. Если первые две ступени, по мнению И.Ф. Гербарта были 

направлены на приобретение знания, то две последние были призваны 

систематизировать то, что было усвоено ранее и «составить своеобразный 

мостик для овладения новыми знаниями» [3, с. 45]. Автор отмечал, что 

«область умственной среды» проявляется в способности воспроизвести ранее 

усвоенные знания в связи с теми, которые усваиваются в данный момент. 
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Так, И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть 

построен таким образом, чтобы с одной стороны, разграничить между собой 

отдельные предметы, а с другой - объединить в сознании схожие и 

родственные [4, с. 87].  

Идею интеграции в обучении К.Д. Ушинский считал одной из 

важнейших в формировании целостных и системных знаний. Оценка 

значимости интеграции в обучении оказала большое влияние на педагогов 19 

- 20 вв. Развивая данное направление, К.Д. Ушинский,  способствовавший 

проведению существенных преобразований в организации и содержании 

воспитания и обучения, дал наиболее полное психолого-педагогическое 

обоснование дидактической значимости связей между изучаемыми 

предметами и явлениями. В своей книге «Человек как предмет воспитания» 

он выводит их из различных ассоциативных связей, отражающих 

объективные взаимосвязи предметов и явлений реального мира. В теории 

К.Д. Ушинского идея межпредметных связей выступала как часть более 

общей проблемы системности обучения [5, с. 212].  

Одним из ярких примеров проведения интегрированных уроков был 

опыт В.О. Сухомлинского, его «уроки мышления в природе», которые он 

проводил в Павлышской школе для шестилетних детей Это - интеграция 

основных видов познавательной деятельности - наблюдения, мышления, речи 

-  с целью обучения, воспитания и развития детей [6, с. 63]. 

Следовательно, анализ работ Я.А. Коменского, И.Ф. Гербарта, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинского, В.О. Сухомлинского позволяет сделать вывод, 

о том, что интеграция школьных предметов прослеживалась у истоков 

развития педагогики. Данные авторы выделяют системные, целостные 

знания в интеграционных процессах школьных предметов, причем высшей 

ступенью интеграции в обучении является образование единого, неделимого 

за счет получения тесных взаимосвязей отдельных частей. Представленный 

опыт педагогов является важным звеном в формировании целостной картины 

мира. 

Идеи интегрированного обучения получили освещение в ряде работ 

ученых, мыслителей, педагогов Казахстана, таких как Аль-Фараби, 

Ш.Валиханов, А. Кунанбаев, А. Байтурсынов.  

Анализ наследия ученых показал, что проблема взаимосвязи 

окружающего мира и человека, его мышления, познания всегда интересовала 

философов, ученых, педагогов казахского народа. Идеи интеграции были 

изложены в «Киргизской хрестоматии» И. Алтынсарина.  В своей работе 

автор опирался на стилистические «опору на родной язык», этому служили 

взаимосвязь между разговорными уроками, развитие речи, усвоение основ 

грамматики. Автор считал, что при усвоении русского языка, необходимо 

опираться на знание казахского языка, истории, географии, 

природоведческих дисциплин школьного курса.  

Эти идеи характерны и для А. Байтурсынова. Автор владел  лексическим 

богатством как казахского, так и русского языков. А. Байтурсынов требовал 
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от своих учеников соблюдения методических приемов, направленных на 

установление связей между предметами (казахским и русским, литературой и 

историей), включая народное поэтическое творчество [7, с. 9]. 

Следовательно, казахские деятели образования, педагоги видели 

интеграцию в образовании как необходимость, проявившуюся в желании 

отразить взаимосвязи реального мира в учебном процессе, соединить 

изучаемые предметы и явления в единую неразрывную цепь, что в свою 

очередь, должно было обеспечить гармоничное развитие ученика как 

личности. 

В Российской педагогике было немало интересных поисков на пути 

интегрирования образования. В начальной школе наиболее перспективное 

продвижение в данном направлении было осуществлено «Кружком 

Московских городских учительниц под руководством педагога - новатора 

Н.И. Поповой. 

Педагоги вырабатывали собственную оригинальную программу, в 

основе которой находилась идея полного объединения предметов в 

интегративный курс. Главное место в начальной школе должны были занять 

две области знаний: природоведение - знакомство ученика с окружающей его 

природой и обществоведение - знакомство с людьми, обществом, 

учреждениями и обязанностями. Имели важность «глубокие и широкие» 

взаимоотношения между гуманитарными и естественными предметами; 

историей с географией и природоведением.  

В отношении грамматики и арифметики отмечалась возможность их 

объединения с другими предметами через материал, который брался из 

соответствующих областей знаний. Таким образом, выдвигалась идея 

изучения в начальной школе одного «предмета» - мироведения, 

интегрирующего в себе все остальные дисциплины в единый образовательно-

воспитательный комплекс. 

Особое внимание к интеграции учебного материала, установлению 

межпредметных связей уделялось в материалах реформы школы. Был введен 

специальный курс «Родиноведение», главным содержанием которого были 

наблюдения учащихся за окружающей жизнью и изучение собранного 

материала. Предусматривалась достаточно широкая программа данной 

дисциплины, включающая в себя такие сферы, как природа, животный мир, 

человек. Учебные предметы были лишены своих самостоятельных задач. 

Они полностью растворились в интегрированных курсах  начальной школы, 

а также сохранились в среднем звене [8, с. 86]. 

Таким образом, взгляды прогрессивных педагогов на интеграцию в 

учебном процессе нашли свое отражение в новом подходе к построению 

учебных планов и программ. Данный подход получил название 

«комплексного подхода», целью которого являлось установление 

взаимосвязи школы с жизнью. В комплексных программах знания, умения и 

навыки определялись вокруг трех основных идей: природа, труд, общество. 

Но связи между этими комплексами, создающей единую систему знаний в 
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содержании обучения, не нарушающей внутренней логики учебных 

дисциплин, установлено не было. Комплексные программы подверглись 

критике со стороны педагогов, так как, по их мнению, «чрезмерное 

комплексирование привело к полному отрицанию предметов». Попытки 

применения комплексного подхода при составлении учебных планов, 

программ имели положительный эффект. В частности, ученые отмечали, что 

комплексный подход дал опыт «объединения знаний, умений и навыков 

вокруг главных идей образования. Недостатки этого опыта кроются не 

столько в самих идеях, сколько в их реализации» [8, с. 113].  

Далее были предприняты попытки ввести новые программы, построение 

которых предполагало предметную основу. В связи с этим, стояла задача 

определения «стержней», объединяющих разно-системные знания, то есть 

проблема интеграции в учебном процессе по-прежнему ставилась на одно из 

главных мест в определении содержания обучения, но это положение ввиду 

трудностей практического характера не было воплощено до середины 50-х 

годов. 

Интеграция в обучении рассматривалась с позиции системного подхода 

к процессу обучения. Под системным подходом ученые понимали 

определение взаимосвязи различных явлений, согласующихся с 

физиологическим и психологическим понятием о системности в работе 

мозга. Исходя из этого, психолог Б.Г. Ананьев раскрыл взаимодействие 

ощущений и показал их сложную систему, которая в конечном итоге 

обеспечивает «целостность чувственного отражения человеком объективной 

действительности, единства материального мира» [9, с. 56]. Под 

руководством Б.Г. Ананьева была создана «координационная сетка», где 

были указаны этапы развития фундаментальных научных понятий по всем 

программам обучения. Она помогала учителям и преподавателям 

использовать материал одного предмета при изучении другого. 

Образование в школе безраздельно строится на традиционной 

предметной основе. Создаются стабильные учебники и программы. 

Интеграция оттесняется во внеклассную работу. С этого времени начинается 

новый этап развития интеграции в образовании - этап межпредметных 

связей. В это время  межпредметные связи рассматривались в аспекте 

укрепления связей между предметными и профессионально-техническими 

знаниями.  

Далее, в 70-е годы педагогика преодолела важный недостаток трудовой 

школы, который выявил ее практическую несостоятельность: она полностью 

отказалась от противопоставления предметности и межпредметности. 

Интеграция в форме межпредметных связей не разрушала сложившейся 

системы образования и служила лишь хорошим дидактическим дополнением 

к предметности. 

Первое научно-педагогическое исследование по проблеме интеграции в 

образовании, под названием «Интегративные процессы в педагогической 

науке и практике коммунистического воспитания и образования» было 
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издано в 1983 году. Данной работой понятие «интеграция» было введено в 

российскую педагогику. Понятие «интеграция» не выводится из уже 

исторически сложившегося педагогического опыта, а заимствуется извне [10, 

с.16]. 

В интегрированном обучении используются четыре основных подхода: 

- объединяют содержание образования отдельных дисциплин в 

интегративные ресурсы (родиноведение, мир, сведение); 

- решают все дисциплины изучать только в творчески развивающей 

парадигме (интеграция по методу); 

- переводят образовательный процесс на компьютерную основу 

(интеграция по технологии). 

Таким образом, стремление к интеграции учебного материала, 

несомненно, является естественной и ведущей тенденцией всемирного и 

отечественного образовательного процесса [11, с. 59]. 

Далее было начато инновационное движение по созданию 

интегрированных учебных курсов и уроков. Благодаря простоте в разработке 

и легкости в применении они во множестве заполняют собой инновационное 

пространство российской школы 90-х годов. Сама идея интегрированных 

дидактических форм органично вписывается в педагогическое сознание и 

рассматривается как способ решения многих назревших проблем 

традиционного образования. Интегрированные формы согласуются с 

другими прогрессивными технологиями обучения, такими как 

крупноблочное структурирование содержания, проблемное обучение, 

организация обучения на концептуальной основе. 

Под руководством Фоменко В.Т. в первой половине 90-х гг. 

осуществляются исследования проблемы интеграции в образовании. В 1983 

году понятие «интеграция» вводится в педагогику как абстрактная 

общенаучная категория, а в 1996 году данное понятие впервые выводится 

путем анализа из накопленного опыта развития интегративных процессов в 

образовании [11, с. 63]. 

Далее к концу 20 в. усилиями ученых-педагогов была создана 

достаточно стройная система взглядов и представлений, раскрывающих 

понятие интеграции в педагогическом процессе. В целом, под интеграцией 

понимается объединение в известных пределах, в одном учебном предмете, 

обобщенных знаний той или иной научной области. Это объединение 

предполагает взаимную согласованность содержания обучения по различным 

учебным дисциплинам, построение и отбор материала, которые 

определяются как общими целями образования, так и учетом учебно-

воспитательных задач [12, с. 42].  

В настоящее время проблема интеграции в педагогическом процессе 

изучается с различных позиций - это общетеоретический и педагогический 

аспекты интеграции, вопрос интеграции и дифференциации научного знания, 

проблема практического синтеза, а также протекание интеграционных 

процессов в профессиональном образовании. 
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Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в трудах многих 

исследователей. Так, например, в работах А.А.Бейсенбаевой, 

М.А.Муханбетжановой, Б.Т. Садыковой, В.С. Безруковой, Г.М. Доброва, 

В.М. Максимовой, О.М. Сичивицы,  И.П. Яковлева рассматриваются 

вопросы интеграции предметного содержания. Вопрос интеграции научного 

знания получил наиболее полное раскрытие в работах Б.М. Кедрова, М.Г. 

Чепикова, Г.М. Доброва и др. Ученые рассматривали интеграцию как 

неотъемлемую составляющую дифференциации научного знания.  

Так, в диссертационном исследовании А.А. Бейсенбаевой обоснован 

комплекс признаков и функций межпредметных связей. Автор считает, что 

интегративность, избирательность и изменчивость являются важными 

признаками межпредметных связей, как основного средства формирования 

познавательного интереса у учащихся. По мнению А.А. Бейсенбаевой 

межпредметные связи на уроках, выполняют такие функции как, 

образовательные, конструктивные, воспитывающие, развивающие. В 

результате чего, у учащихся проявляются новое, личностное качество – 

познавательный интерес [13, c. 14]. 

Автор Б.Т. Сыдыкова, в своем научном исследовании, рассматривая 

сущность межпредметных связей считает, что:  

- интеграция предметов представляет систему отношений между 

знаниями, умениями и навыками, формируемыми в результате 

последовательного их отражения в средствах, методах и содержании 

изучаемых дисциплин, и тех объективных связей, которые существуют в 

реальном мире; 

- предметная интеграция способствует возникновению новой 

целостности, которая ведет к умножению возможностей системы, а также 

повышению ее эффективности в формировании личности учащегося.  

В данном случае, по мнению автора, межпредметные связи, будучи 

диалектической закономерностью, должны найти место во всех сторонах 

учебно-воспитательного процесса как средства формирования 

самостоятельности в виде нравственно-интегративного качества личности в 

условиях ее многообразной жизнедеятельности [14, с. 10]. 

Отмечая научно-теоретическую значимость перечисленных работ, 

полагаем, процессы интеграции в обучении обусловлены необходимостью 

создания целостной картины мира в сознании учащихся, а также 

обеспечением условий для всестороннего развития учащихся. 

В частности, Яковлев И.П., называя интеграцию ведущей тенденцией 

развития общества, науки и образования, указывает на большое значение 

выявления условий наиболее успешного протекания интеграционных 

процессов в образовании и на «необходимость их теоретического анализа» 

[15, с. 57].  

Так, Добров Г.М. считает, что насыщение науки все большим 

количеством знаний различного происхождения ставит перед обучением 

задачу принятия эффективных контрольных мер, дающих возможность 
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обеспечить синтетическое восприятие таковых знаний. В качестве таких мер 

автор видит: 

- необходимость изучения интеграции в процессе обучения, как 

прикладных задач, так и обсуждения научно-теоретических проблем;  

- использования в учебном процессе кибернетических машин;  

- активного применения на всех этапах обучения методов, 

предусматривающих развитие навыков, способствующих самостоятельному 

получению знаний [16, с. 47]. 

В научном исследовании Кедрова Б.М. выявлена необходимость в 

развитии научного знания. Автор считает, что в интеграции предметов 

существуют две прямо противоположные, взаимоисключающие тенденции: 

Одна из них заключается в раздроблении и разветвлении наук, их 

дифференциации, а другая в стремлении объединить разобщенные науки в 

общую систему научного познания. [17, с. 63]. В интеграции автор видит 

движение, развитие научных знаний от их замкнутого изучения к их 

взаимодействию, а затем и к их целостности, при которой один и тот же 

объект изучается одновременно с разных сторон.  

 Анализ научных трудов, педагогических исследований показывает, 

что проблеме интеграции в обучении учащихся уделялось внимание во все 

периоды развития педагогики и школы. Исследователи обращали внимание 

на философскую концепцию о ведущей роли деятельности в развитии 

учащегося; в своих научных исследованиях раскрывали положение о 

системном и целостном подходе к педагогическим явлениям, а также изучали 

психологические теории о взаимосвязи процессов образования и развития. 

Все это послужило основой развития идеи интегрированного обучения в 

настоящее время. Интегрированное обучение сегодня особенно актуально, 

поскольку способствует успешной реализации новых образовательных задач, 

определённых государственными документами. Интеграция обучения 

предусматривает создание принципиально новой учебной информации с 

соответствующим содержанием учебного материала, учебно-методическим 

обеспечением, а также новыми технологиями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ШКОЛЬНИКОВ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Приоритетной целью казаахстанского  образования на современном 

этапе развития является создание условий для получения учащимися 

качественного образования на основе формирования ключевых компетенций 

как целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности. Основным 

результатом деятельности образовательного учреждения становится 

способность человека действовать в конкретной жизненной, 

профессиональной, социальной ситуации, проявляя самостоятельность, 

мобильность, креативность, компетентность. 

Учитывая, что компетентность - это владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности, в своем исследовании будем опираться на 

перечень ключевых компетенций [1, с. 32]: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая и компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Согласно Болонской конвенции, которую подписала Казахстан, 

специалист, закончивший казахстанский вуз, должен соответствовать 

общеевропейскому уровню требований, т.е. быть интеллектуально и 

профессионально компетентен в процессе непрерывного образования.  

В настоящий момент проблема формирования учебно-познавательной 

компетенции рассматривается в связи с необходимостью подготовки нового 

поколения молодых специалистов, способных решать быстро, качественно и 

творчески сложные задачи; мыслящих достаточно универсально, 

обладающих глубокими фундаментальными знаниями, 

конкурентоспособных. 

Школа, являясь стартовой ступенью образования, закладывает базу 

общих учебных умений в учебно-познавательной деятельности, формирует 

ключевые компетенции, составляющие основу образования на протяжении 

всей жизни. Одной из наиболее значимых компетенций личности школьника, 

необходимой для продолжения образования, считают учебно-

познавательную компетенцию. 

Поскольку одним из важных результатов является умение учиться на 

протяжении всей жизни, очевидна необходимость изучения вопроса 

формирования и диагностирования учебно-познавательной компетенции 

младшего школьника, для которого учебная деятельность является ведущей. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что идеи 

компетентностного подхода в образовании активно рассматриваются 

многими авторами: В.И. Байденко, В.А. Болотовым, Э.Ф. Зеером, Г.И. 

Ибрагимовым, A.M. Новиковым, В.В. Сериковым и др [2, с. 56]. 

Теоретический анализ литературных источников свидетельствует, что 

разработаны следующие аспекты данного подхода: выделены понятия 

«компетентность», «компетенция», «виды компетенций» (А.Л. Андреев, A.M. 

Аронов, Д.А. Иванов, Д.И. Иванов, В.А. Кальней, Т.М. Ковалевская,                        

КГ. Митрофонова, Дж. Равен, О.В. Соколова, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, 

СЕ. Шимов, Б.Г. Шедровицкий); составлена структура основных 

компетенций (И.А. Зимняя, В.И. Загвязинского, Г.К. Селевко, В. Хуторской); 

определен основной набор ключевых компетенций: ценностно-смысловая, 

общекультурная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

компетенция личностного самосовершенствования, учебно-познавательная 

(В. Хутмахер, А.В. Хуторской); сформулировано понятие учебно-

познавательной компетенции (В.И. Байденко, С.Г. Воровщиков, Э.Ф. Зеер, 

Н.А. Настащук, А.В. Хуторской, Т.В. Шамардина) [3, с. 31]. 

Как показал анализ, в педагогической литературе вопрос о ключевых 

компетенциях рассматривается в основном на уровне их определения, без 

конкретизации применительно к предметному содержанию, раскрытию 

сущности и специфики формирования на разных ступенях обучения. 

Проблема формирования учебно-познавательной компетенции в 

учебном процессе имеет давнюю историю, определенный философский 

смысл и рассматривается в работах как зарубежных, так и отечественных 

педагогов (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, А. Дистервег, Д. Дьюи, П.Ф. 

Катерев, Я.А. Коменский, В.А. Лай, И. Песталоцци, К.П. Победоносцев, К.Д. 

Ушинский, и др.). 

Учебно-познавательная компетенция учащихся, являясь ключевой, 

актуальна как фактор, формирующий методы и способы познавательной 

деятельности, влияющий на возрастание мотивации к познавательной 

активности, позволяющий заниматься самообразованием в течение всей 

жизни, определяющий готовность к продуктивной практической 

деятельности. 

Одной из базовых технологий, поддерживающей концепцию 

компетентностно ориентированного подхода, является технология 

проектного обучения, различные аспекты реализации которой рассмотрены в 

исследованиях Н.В. Засоркиной, Н.В. Матяш, К.Н. Поливановой, В.Д. 

Симоненко, М.Ю. Шатиловой [4]. Так, отмечается, что целостная система 

универсальных (или общеучебных) знаний и умений не может появиться 

иначе, чем в ситуации разрешения надпредметных проблем, в опыте 

самостоятельной деятельности, а это и есть проектирование (КН. 

Поливанова). Рекомендации по разработке проектных задач представлены в 

работах А.Б. Воронцова, В.М. Заславского, СВ. Егоркиной, СВ. Клевцова, 

В.Н. Суслова [5, с.110]. 
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Современная школа ориентируется и опирается на ценности 

индивидуального развития, уважения к культурному наследию, ценности 

социальной интеграции. Этому способствует образовательное пространство 

школы, которое служит источником развития личности, общности детей как 

совокупности образцов и ценностей успешного решения жизненных задач. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется: 

на общественно-государственном уровне необходимостью формирования 

готовности молодого поколения к непрерывному образованию на основе 

учебно-познавательной компетенции; на социально-педагогическом уровне 

значимостью учебно-познавательной компетенции для становления личности 

школьника; на теоретико-методологическом уровне потребностью создания 

теоретических основ формирования учебно-познавательной компетенции 

школьника; на методико-технологическом уровне необходимостью 

разработки соответствующего технологического аппарата для эффективного 

формирования учебно-познавательной компетенции школьника. 

Многие ученые считает, что «образовательная среда не есть нечто 

однозначно и наперед заданное, среда начинается там, где происходит 

встреча (сретенье) образующего и образующегося; где они совместно 

начинают ее проектировать и строить - и как предмет, и как ресурс своей 

совместной деятельности; и где между отдельными институтами, 

программами, субъектами образования, образовательными деятельностями 

начинают выстраиваться определенные связи и отношения». В качестве 

ведущих характеристик образовательной среды можно выделить два 

основных показателя: насыщенность образовательной среды (ресурсный 

потенциал) и ее структурированность (способ ее организации). И в 

соответствии с этим определяются «три разных способа организации 

образовательной среды в зависимости от типа связей и отношений, ее 

структурирующих: среда, организованная по принципу единообразия; здесь 

доминируют административно-целевые связи и отношения и определяются, 

как правило, одним субъектом - властью; показатель структурированности 

стремится к максимуму; среда, организованная по принципу разнообразия; 

здесь связи и отношения имеют конкурирующий характер, так как 

происходит борьба за разного рода ресурсы; начинается атомизация 

образовательных систем, разрушается единое образовательное пространство; 

показатель структурированности стремится к минимуму; среда, 

организованная по принципу вариативности (как единства многообразия); 

здесь связи и отношения имеют кооперирующий характер, происходит 

объединение разного рода ресурсов в рамках объемлющих образовательных 

программ, обеспечивающих свои траектории развития разным субъектам: 

отдельным людям, общностям, образовательным системам; показатель 

структурированности стремится к оптимуму». В понятие образовательной 

среды В. И. Слободчиков также включает профессионально-деятельностную 

(но уже управленческую) позицию, «так как специфическим свойством 

образовательной среды является насыщенность ее образовательными 
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ресурсами. По самому понятию ресурса — его формирование, обогащение и 

распределение - есть, прежде всего, предмет организационно-управленческой 

деятельности» [6, с. 40-45].  

Таким образом, именно через понятие «образовательная среда», как 

обобщающее и интегрирующее, наилучшим образом можно задать ведущие 

управленческие ориентиры. 

Если образовательное учреждение развивается не стихийно, а 

целенаправленно, то образовательный процесс, так или иначе, строится на 

основе какой-либо педагогической модели. 
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 ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТЕРДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ 

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ  

 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тамыз кеңесінде өкілетті 

органдарға қойған тапсырмасының бірі – шағын жинақты мектептердің 

жағдайын жақсарту. Әрбір шағын комплектілі мектептің ахуалы ауыл 

тағдырымен тікелей байланысты. Ал, ауыл – біздің алтын бесігіміз.Ата-

бабамыздың мекені, терең тарихымыздың куәсі. Сондықтан, оны сақтап 

қалуымыз керек [1]. 

Алдағы уақытта бұл істе өз шешімін табуға тиісті мәселелер аз емес. 

Қазіргі таңда республикамыздың түпкір-түпкірінде орналасқан шағын елді-

мекендердегі мектептердің басым көпшілігі – шағын жинақты мектептер. 

Мұндай мектептер саны тәуелсіздік алған жылдардан кейін жыл сайын өсіп 

келе жатқаны белгілі. Себебі ауыл халқының тіршілік қамымен қалаға қоныс 

аударуы көбейген сайын, елді-мекендерде тұрғындардың саны азаюымен, 

оқушы саны да кеміп келе жатыр. Статистикалық мәліметтер бойынша, 

Ақтөбе облысындағы 402 мектептің 199-ы шағын жинақты мектеп. Яғни ол 

49,4 % құрайды. Ауылдық жерлерде ЖББОМ 281, ШЖМ 197, бұл жалпы 

мектептің 70.1% құраса, ал қалалық жерлерде ЖББОМ 121, ШЖМ 2, яғни 

1.7% құрайды. 

Шағын жинақты мектеп дегеніміз – тұрғындардың саны аз аймақтарда 

жұмыс істейтіндіктен, оқушыларының саны аз, біріктірілген сыныптардан, 

толық емес сыныптардан тұратын, оқу үдерісін жоспарлау мен 

ұйымдастыруда өзіндік ерекшеліктері бар жалпы білім беру мекемесі. Қазіргі 

таңда шағын жинақты мектеп: 

- біріктірілген сыныптармен; 

- біріктірілген сыныптармен және толық емес сыныппен жұмыс жасайды 

[2;48 бет]. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

№319 заңында ШЖМ - ке мынадай анықтама беріледі: «шағын жинақты 

мектеп - білім алушылар контингенті шағын, сынып-жинақтары 

біріктірілген және оқу сабақтарын ұйымдастырудың өзіндік нысаны бар 

жалпы білім беретін мектеп». 

ШЖБМ - те мұғалім бір уақытта бірнеше сыныппен сабақ жүргізеді: екі 

комплектілі мектепте - екі сынып, ал бір комплектілі мектепте - үш немесе 

төрт сынып біріктіріліп, бір сыныпты құрайды. ШЖМ мұғалімінің 

алдындағы негізгі педагогикалық мақсаты - бағдарлама мен мектеп 

белгіленген жоспарды орындап шығу.  

http://kzref.org/sot-ajindaui-negizinde-olardi-is-jrgizui-bojinsha-sottarfa.html
http://kzref.org/sot-ajindaui-negizinde-olardi-is-jrgizui-bojinsha-sottarfa.html
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ШЖМ – нің оқу - тәрбие үрдісінің бірнеше өзіндік ерекшеліктері бар: 

- біріншіден, сабақтың ерекшіліктері: бірнеше сыныппен бір уақытта 

жұмыс істеу сабақ құрылымын анықтауды, оқушы мен мұғалімнің қарым-

қатынасын ұйымдастыруды қажет етеді; 

- сабақтын екінші ерекшелігі - тікелей мұғалімнің басшылығымен 

атқарылатын жұмыстың оқушының өздік жұмысымен алмастырыла 

жүргізілуі [4;18 бет]. 

ШЖБМ - тегі оқу - тәрбие үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері: 

- бір сыныппен жұмыс істегенде сабақтын мақсаты, логикалық 

құрылымы оқушы мен оқытушыға бірдей, ал бірнеше сыныппен жұмыс 

істеуде бір сабақ әрқайсысы бір сабақ ретінде бірнеше кішкентай сабақтардан 

тұрады да, мұғалім бір күнде 8-16 сабаққа, оның әр бөлігін санағанда, 32-40 

сабақшаларға, олардың логикалық байланысы әр кезеннің мақсаты мен 

міндетіне қарай уақытында тиянақты дайындалуы қажет; 

- бір сабақтын үстінде мұғалім әр түрлі жастағы, ой - өрісі мен білім 

дәрежесі әр түрлі оқушылармен жұмыс жүргізеді, сондықтан ол балалардың 

психологиясын жақсы білуі тиіс; [3;18 бет]. 

Шағын жинақты мектептің педагогикалық ерекшеліктерін ескерген 

мұғалім ғана өзінің шығармашылық жұмысын ұйымдастыра алады. Кез - 

келген әрекет талдаудан басталады. Шағын жинақты бастауыш мектепте 

оқушыларды талдауға үйретуде тәсілдер жүйесін мақсатты түрде пайдалана 

білген жөн. Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың негізі. [5;20 бет]. 

Шағын жинақталған мектеп проблемаларын шешу – құқықтық – 

нормативтік базамен, қаржыландыру, ұйымдастыру, басқару, кадр және 

материалдық проблемаларды шешумен байланысты. Көптеген педагогтардың 

зертхана зерттеулерінің нәтижесінде жоғарыда айтылған проблемаларды 

шешуге мынадай шаралар қолдану қажет деп есептейміз: 

2020-2025 жылдарға арналған Білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасында білім беру ұйымдары арасындағы оқыту нәтижесіндегі 

алшақтықты қысқарту үшін келесі міндеттерді іске асыру көзделген: 

- Мұқтаж білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық 

жабдықталуы мен сандық инфрақрылымын жақсартуды; 

- Ресурстық орталықтардың түрлі модельдерін әзірлеу және сынақтан 

өткізуді (серіктес мектептер және т.б.); 

- балалардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды арттыру мақсатында 

балаларды тасымалдау тәртібін өзгертуді. 

Бұл көрсетілген мақсаттар жүйесінен оқушылардың бір сыныптан келесі 

сыныпқа ауысқан сайын тақырыптарды анағұрлым тереңірек түсінуіне және 

онымен байланысты тиісті тұжырымдамаларды қолдануына мүмкіндігі 

болатындығы  байқалады. Сонымен бірге игерілетін негізгі дағдыларға қайта-

қайта оралып отырады. Бұл ШЖБМ жағдайында біріктірілген сыныптардың 

оқыту үдерісін ұйымдастыруда ортақ тақырыптар мен мақсаттардың 

ұқсастығы мұғалім үшін де, оқушы үшін де өте тиімді болмақ. Мысалы: 

біріктірілген 2–4 сыныптардың дүниетану пәні бойынша бір сабақтың ортақ 
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белгілері: [6; 32 бет]. Білімдерді ықпалдастыру оқу үдесірін оқушы үшін 

анағұрлым байланысқан және маңызды етуге бағытталған. 

Шағын жинақталған мектептер – жаңадан пайда болған құбылыс емес. 

Мұндай мектептердің өмірге келуі XІX ғасырдың екінші жартысынан 

басталатыны белгілі. Оларды алғашқылары және ең белгілілері Бөкей 

ордасындағы мектептер, Орынбор шекарасы жанындағы мектептер, 

«Мамания» мектебі, Ы. Алтынсарин үлгісімен ашылған мектептер т.б. екенін 

айта кеткен жөн. Ал қазіргі уақытта, яғни бүгінгі күнде мұндай мектептердің 

жалпы саны 4000-нан асып отыр. Сөйтіп, шағын жинақталған мектептердің 

қазақ топырағында тұңғыш білім көзі болған Бөкей ордасындағы 

мектептерден бастау алып, қазіргі уақытқа дейін ауылдық жерлерде өмір 

сүруі, әлі де сақтаулы, жалпы, педегогика тарихында шағын комплектілі 

мектептерге деген сұраныстың еш уақытта жойылмағанын, қайта ауылдың 

мәдени және рухани өмірінің бірден-бір ошағы болып отырғынын 

дәлелдейді. Ұлы М. Әуезовтың «Ел болам десең, бесігіңді түзе», М. 

Жұмабаевтың «Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай 

негізге құрылуына барып тіреледі» деген ұлағатты сөздері шағын ауыл 

мектебінің тағдыры – ұлттық, халықтық, мемлекеттік деңгейдегі ең өзекті 

мәселе екенін айғақтайды. 

Оқу бағдарламалары келесі дидактикалық ұстанымдарға негізделген, 

яғни тұлғаға (оқушыға) бағытталған оқыту: 

Іс-әрекет ұстанымы – оқушы білімді дайын күйінде алмайды, оқу 

әрекетінің мазмұны мен формасын ескере отырып, өзі ізденеді. Оның 

нормалар жүйесін түсінеді және қабылдайды. Оны жетілдіруде белсене 

араласады. Аталған әрекеттердің барлығы жалпы мәдени және әрекет 

қабілеттерін, жалпы білім дағдыларын сәтті қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

Үздіксіздік ұстанымы – әрекет нәтижесі алдыңғы кезеңде келесі кезеңнің 

бастамасын жүзеге асырып отыратын оқытуды ұйымдастыру түрі; 

Әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыру ұстанымы баланың бойында ғылым 

жүйесіндегі белгілі бір пәннің рөлі мен орны, әлем туралы тұтас бейне, 

түсінік қалыптасу керектігін білдіреді.  

Психологиялық жайлылық ұстаным оқыту процессінде стресті 

болдырмау жолдарын қарастырады, педагогикалық іскерлік идеясына 

негізделген мектепте және сабақта жағымды атмосфера жағдайын 

қалыптастырады; 

Вариативтік ұстаным оқушылардың вариативтік ойлау дағдыларын 

дамытуды көздейді, яғни мәселені шешудің әртүрлі жолдарын қарастыра 

білу, әртүрлі жолын сұрыптай білу және оңтайлысын жүйелі таңдай білу 

қабілетін қалыптастыру; Шығармашылық ұстаным оқу әрекеті барысында 

оқушылардың шығармашылық бастамаларына баса назар аударуды, 

шығармашылық жұмыста өз тәжірибелерінің қалыптасуын қарастырады. 

Стандартты емес есептерді өздігінен шеше білу қабілетін дамыту. 
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Қорытындылай келе, шағын жинақты мектеп саны жыл өткен сайын 

көбеймесе, азаймай отырғаны белгілі. Олай болса, бұндай мектептегі оқу 

сапасы барлық ел азаматтарының білім көрсеткішіне әсер етеді. Ал оқу 

сапасы оқу үдерісінің дұрыс ұйымдастырылуына байланысты. 

Сонымен қатар білімді бекітуге және материалды артық жүктемесіз игеру 

темпін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Оқушыларды әртүрлі деңгейде 

дайындауға ыңғайлы жағдай жасалады.  
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Абай атындағы ҚазҰПУ 

п.ғ.к., доцент 

 

ТҰЛҒА ИНТЕЛЛЕКТІСІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін 

арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз – 

ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы 

жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық өнім ғана 

емес, сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек 

ресурстары болуы мүмкін/1/.  

Мемлекет басшысының осы мақалада сөз еткендей, қазіргі таңда білім 

алушылардың интеллектісін дамыту өзекті болып тұр. Интеллектуалды 

әлеуеті мәселесін талқыламас бұрын, ең алдымен интеллект ұғымына 

анықтама беріп, оны не құрайтынын анықтау қажет. Егер тарихқа үңіліп 

қарасақ, біз одан психологияда интеллект ұғымын әрқашан қиындықпен 

анықтағанын көреміз. Көбінесе интеллект ұғымын дерексіз ойлау қабілеті 

және мәселелерді  шешу, сонымен қатар IQ- тестері арқылы дағдылар 

жиынтығының дамуын зерттейді делінген. Мұндай анықтамалар 

ғалымдардың шын мәнінде интеллект не екенін білмеу сенімсіздіктерінен 

пайда болған. 

Психологияда интеллект ұғымын анықтауда қиындықтар болғанына 

қарамастан, қарапайым адамдар  оның не екенін интуитивті біледі. Йель 

университетіндегі Роберт Стернберг жүргізген зерттеу, адамдардың басым 

көпшілігіне интеллект не деген сұраққа жауап беру қиындық туғызбаған  

және барлығы дерлік бірдей сипаттама берген/2/. Психология тұрғысынан, 

жоғарғы интеллектуалдық әлеуетке ие болу - ол сөздік қоры бай болу, 

жоғары деңгейлі түсінікпен оқу, дұрыс тұжырымдау және мәселелерді шешу. 

Басым көпшіліктің ой тұрғысынан, дамыған интеллектінің белгілері, 

жоғарыда айтылғандардан басқа тағы өз қателігін түсіну қабілеті, әлеуеттік 

санаға ие болу, іс-қимыл жасамас бұрын ойлану қабілеті, қоршаған ортаға 

қызығушылық білдіру, басқа  адамдардың қажеттілігіне сезімталдығы және 

басқаларға қарым-қатынаста адалдығы және өзіне адалдығы. Көріп 

отырғанмыздай, көпшілік адамдардың интеллект ұғымына көзқарасы, 

Р.Стернберг айтып кеткен интеллектің  мәдени-әлеуметтік аспектісіне 

мәнерлі ерекшелік береді. 

Психологтардың интеллект ұғымына берген анықтамасы, көпшілік 

адамдар берген анықтамадан нашар болуының бір себебі келесі факті болып 

табылады. Психологтар ғылыми мақсатқа жету жолындағы өзгертілмейтін 

сапалы интеллектуалдықты жоғары бағалауға бейім, олардың қатарына: 

-  фактілерді талдай білу және логикалық тізбектерді құрастыру; 

- сұрақты шешу үшін дереу болып табылмайтын, мысалға сезімталдық 

және интуиция сапалары бағаланбайды. Кейбір ғалымдар тіпті алып 
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жылдамдықпен деректерді қарастыратын компьютердің жасанды интеллекті, 

адам интеллектісінен басып озады деген көзқараста. Медитация арқылы 

бұрын реттелуі мүмкін емес делінген физикалық үрдістерді басқару мүмкін 

екені көрсетілді. Мысалға, адам белгілі бір жаттығудан кейін өзінің қан 

қысымы мен жүрек соғуының жиілігін басқара алатындығы дәлелденді. Айта 

кету керек, бұрынғы Кеңес одағы мен Құрама штаттарда адам басқа адаммен 

алыста тұрып телепатия арқылы сөйлесе алуы және ешқандай техникалық 

құралсыз заттарға жанасусыз қозғалта алатындығына зерттеу жүргізілген. 

Қазіргі таңда бұл төтенше қабілет болып саналмайды, бірақ көптеген адамдар 

оны қолдануды білмейді немесе ол туралы мүлде білмейді. 

Интеллектіге сай анықтама табу күрделі, себебі ол түсінік емес, өзгермелі 

процесс болуы мүмкіндірек. Осы уақытта бізден күтілетінін бәрін көп немесе 

аз білеміз, бірақ егер біз өзімізден керек емес, өзімізге өзіміз жүктеп алған 

жасанды тосқауларды алып тастасақ не болатыны жайлы ұғынбаймыз. Тек  

біз миымыздың төтенше мүмкіндіктерін иеленгенде ғана, интеллект не 

екенін түсіне аламыз. Өзіңіздің ақыл-ой қабілетін жетілдіріп және 

интеллектуалды әлеуетін ұлғайту арқылы интеллект ұғымын толықтай түсіне 

аласыз/3/. 

Ақыл-ой қабілетін жетілдіру идеясы жаңа емес, дегенмен ол ешқашан 

салмақты қабылданбаған. Бұрыннан бері адамдарға қалай ақылдырақ болуды 

түсіндіруге тырысқан энтузиасттар болды, бірақ олар өз идеяларына 

ешқандай қызығушылық көрсетпеді. Осы саладағы олардың бірі болған ХІХ 

ғасырда өмір сүрген австриялық  Карл Витте. Ол интеллектуалы жоғары 

қаблетті балаларға арнап әдіс жасап шығарды, бірақ ол еңбегі әрі қарай 

дамымады және оның әдісі бойынша тәрбиеленген балалар ережеден 

алынылып тасталды. Басқа ғалымдар өздерінің еңбектеріне көбірек көңіл 

аударта алды. Олардың ішінде балаларды ерте жастан бастап үйрету арқылы 

жасалған жұмысымен бүкіләлемдік танымалдыққа ие болған ең бірінші 

италияндық дәрігер Мария Монтессори болды. Ол мектепке дейінгі жастағы 

балалар үйренуге көбірек қабілетті болатынын айтты. Мысалға, балаға 

мектепке баратын  алты жасында емес, төрт жасында жазып және оқу 

оңайырақ болады деген. Мария Монтессори білім саласында зерттеу жүргізе 

келе мынадай тұжырым жасады, дәстүрлі оқыту бала қабілетін ашпайды, 

дамытпайды және нәтижесінде өзінің табиғи интеллектуалды әлеуетін 

толықтай жүзеге асырмаған адамдар өседі деген. М.Монтессори мектебі 

көптеген елдерде ашылды, бірақ Құрама штаттарында кең етек жая алмады, 

себебі бала оқыту мәселесімен айналысатын психологтар ерте кезден оқыту 

баланың психикалық денсаулығына кері әсерін тигізеді деп есептеген. 

Кейінрек бұл ғылыми идея шындыққа жанаспайтындығы дәлелденді.   

Соңғы өткен уақытта тек балалардың ғана емес, сонымен қатар 

ересектердің ақыл-ой қабілетін дамытуға талпыныс жасалынды. Әр түрлі 

мәселелерді мінсіз шешуге үйрететін арнайы курстар көптеген колледж және 

кейбір танымал университет, мысалға Карнеги-Меллон және Массачусетский 

сияқты оқу орындарында ашылды. Осы сияқты курстар жекеменшік 
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институттарында да ұсыныла бастады, оның ішінде Эдвард де Боно 

басқаратын институтта бар. Ал Венесуэла өкіметті халықтың 

интеллектуалдық деңгейінің көтерілуіне жауап беретін, азаматтардың 

интеллектісін көтеретін Министрлік ұйымдастырды. Дегенмен, осындай 

бағдарламаны ойлап тапқан авторлар тым алысқа бармады, тек ақыл-ой 

қасиетін дамытуға ғана тоқталды. 

Жалпы әдебиеттердегі материалдың негізінде бірнеше ұстанымдар 

жатыр. Бірінші ұстанымда ол - қандай ресурстарды қамититыңызды білуден 

тұрады. Миды жоғарғы деңгейлі фотомен қамтамасыз ететін, көптеген 

керемет қабілеттері бар, жақсы фотоаппаратпен салыстыруға болады. 

Дегенмен, осындай керемет фотоаппараттың барлық мүмкіндіктерін қолдану 

үшін, оның керемет қабілеттерін дұрыс пайдалануды білу қажет. Ал жақсы 

сурет алу үшін, дұрыс нысан таңдап және дұрыс пленка типін қолдану 

керексіз. Сіздің миыңыз осындай көптеген қабілеттрмен қамтылған, 

сондықтан да таң қаларлық нәтиже алу үшін оның құрлымдарын дұрыс 

қолдана білу керек. 

Қазіргі инттеллект жайында жазылған әдебиеттерде көптеген жаттығулар 

көрсетілген. Интеллектісін дамытуға талпынған кез-келген білім алушы, 

интеллектіні дамытуға арналған жаттығулармен өзін-өзі тексеріп, соның 

көмегімен өзінінің белгілі бір қабілетін дамыта алады. Егер білім алушы тек 

белгілі бір қабілетті дамытуға ғана көңіл бөліп, қалғанына мән бермесе, 

мидың кей бөлігі тоқтап қалады. Миды толықтай қолдану арқылы, оның 

жағдайын жақсарта алады. Мысалға, велосипед тебу тек қана аяқтың бұлшық 

етін жақсартып қана қоймай, барлық денсаулыққа әсер етеді. Адам велосипед 

теуіп, тек аяқтың бұлшық етін жаттықтырып қоймайды, өкпенің де жұмысын 

дамытады. Сол сияқты мидың да  бір бөлігін жаттықтыру арқылы, адам 

толықтай миды да дамыта алады.  

Ең бірінші адамның интеллектуалдық әлеуетін дамыту, оның өз 

қабілеттеріне қалай қарайтындығына байланысты. Адамның өзінен күтетін іс 

пен оның қолынан келетін заттың арасында тығыз байланыс бар. Интеллектің 

деңгейін көтеру үшін  мидың қабілетін толықтай түсініп және көптеген 

жаттығулар мен қалаған мақсатқа жету үшін қажет екенін білу керек. 
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ҚОРҚЫТ: АҚИҚАТ  ПЕН АҢЫЗ 

 

«Қорқыт кім болған? Ол кісі өз замaнындa қaндай сaяси және қoғамдық 

қызмет атқарды, тарихта болған нaқтылы тұлғa ма, әлде қиялдaн шыққaн 

дiни, көркемдік бейне ме?» деген сұрақтарға жауап іздегенде бүгінгі күнге 

жеткен ауызша және жазбаша көптеген деректерді қамтуға тура келеді. 

Қорқыттың өмір сүрген дәүірін зерттеүшілер жобалап анықтап бірде V-VI, 

бірде VII-VIII, ендігі бір зерттеүшілер IX-X ғасырларда өмір сүрген деген 

пікірлерін білдіріп жатады. Өз зерттеү жұмысымда қай ғалымның зерттеүі 

шындыққа жақын келетінін зерделеп көрдім.   

Қорқытты V-VIII ғасырда өмір сүрді дейтін болсақ ол кісінің есімі 

Махмұт Қашқари атамыздың "Түрік сөздігі" еңбегінен есімі шығар еді. Бірақ 

ол жерден барлық елді-жерді, тұлғаларды атап Қорқыттың есімін атамаған. 

Себебі Қашқари сөздігіне түскен мәліметтер оғыздардың Жетісулық кезеңіне 

тән келеді. М.Қашқари оғыздардың музыкалық аспабы - қобыз туралы да 

деректер келтірген. Қорқыт жайлы сөз қозғамаған.  Демек М.Қашқари 

Қорқытты танымаған білмеген, себебі заманы, тіршілік аймақтары бөлек 

болған, V-VIII ғасырда өмір сүрмеген деген түйінге келдім. Тарихшы 

Қ.Салғара атамыз: "Атақты Қорқыт пен Тоныкөк бір адам болуы мүмкін", - 

деген пікір айтады. Бұл дегеніміз шындыққа жанаспайды Қорқыт қалай 

Тоныкөк болады, болса неге дәлел жоқ. Ал Қорқыт бабамыз VII ғасырларда 

болған деген С.Мұхтарұлының айғақтары да дәлелсіз болды. 

С.Агаджановтың зерттеүінше VII ғасырларда оғыз елі Сырдың төменінде 

болмаған деген. Түрік қағанаты ыдыраған кезде оғыздар оңтүстік шығысқа 

қарай қоныс аударған. Бұл кез шамамен VIII ғасырдың ортасындағы оқиға, 

аяғына таман Жетісудағы тайпалар күш ала бастағанда оғыздар Сырдың 

ортаңғы және төменгі жағына қоныс аударған. Қорқыт атамыздың түркі 

әлеміне танымал болатын кезі осы жерден бастау алады делінген. Осы тұста 

Қорқытты VIII ғасырда Жетісу аймағында тұрған десек, ол кісі X ғсырда Сыр 

бойында дуние салды деп қалай айтамыз. Қорқыт осы кезеңде түркі жұртына 

кеңінен танылмаған секілді. Егер Қорқыт бабамыз Жетісу жерін мекендеген 

десек оның есімі М.Қашқари атамыздың оғыз тайпалары туралы келтірген 

мәліметтерінде неге кездеспеген. Осы жайлы зерттеген қазақ зиялыларының 

болжамдарына сүйенсек, қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Уалиханов: 

«Қорқыттан жеті ғасыр кейін шыққан атақты Асан баба XV ғасырда қазақ 

ұлысын біріктірү мәселесін қолына алған даланың ойшыл данасы», - дейді[1]. 

 Осы пікірге қарап Қорқыт атаның шамамен сегізінші ғасырда өмір 

сүргенін айтуға болады. Ал ғалым Әлкей Марғұлан өз мақалаларының 

бірінде: «Ұлы жыраулардың ең ескі дәүірдегі ұлы ұстазы Қорқыт (VII-

VIIIғ.ғ.)», - десе, екінші еңбегінде: «бергі кезде(VIII ғ.).Қорқыт әбден 

қартайып, ел басқару ісіне қатынаспайды, ел азып, әркім бет-бетімен кетеді». 
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Белгілі ғалым Ә.Қоңыратбаев атамыздың пікіріне сүйенсек:«Қорқыт - ежелгі 

түркі тайпаларының IX-X ғасырда Сыр бойында өмір кешкен ойшылы, ұзаны 

(жырауы), қобызшысы және "Кітаби Қорқыт" жырларын тудырған улкен 

эпос айтушысы», - деп айтқан екен[2]. Тарихи  деректерге қарап, халық 

шежірелеріне сүйенсек Қорқыт атаның сегізінші ғасырларда өмір сүргені 

анасы қыпшақ тайпасынан, әкесі Қарақожа оғыздарынан шыққаны айтылған. 

Қорқыттың талай жылдар бойы ел басқарып, уш хан тұсында үәзірлік қызмет 

атқарып, Сыр бойымен оғыздар арасында екі жаққа бірдей ел ағасы атанғаны 

жайлы дәлелдер, тарихи деректерде бар. Өзге елдердің ғалымдары Қорқыт 

бабамыз жайлы жазған еңбектеріне үңілсек.  

А.Н.Смайловичтің архивінде сақталған қолжазбасында Қорқыт ата 

арабтардың Аббас халифасы заманында шыққан деген екен. Әкесі Қарақожа 

- Әнкеш ханның биі болған. 95 жыл жасаған Қорқыт уш ханның әзірі болған 

Солор Қазанның замандасы. Бірталай зерттеу жұмыстарын жүргізген 

Түркімен ғалымдарының айтуынша, "Құл-Али оғлы" атты еңбекте - Қорқыт 

VII ғасырда, жасаған Инал Сырмау ханның тұтасы, Қарақожаұлы, 95 жыл 

өмір сүрген жайлы атылған екен. Ертеректе өмір сүрген, ғалым, ірі тарихи 

тұлға Араб Мұхаммедұлы Әбілғазы «Оғыз хан біздің пайғамбардан төрт мың 

жыл бұрын өткен-ді, қартайған шағында Меккеге барып, қажы болып келді. 

Солор Қазан Қайы еліндегі Қорқыт атамен бір заманда еді», - деп жазған. 

Осындай зерттеулер жасаған ғалымдардың біразы ол кісіні Баят руынан 

шыққан десе,басқа ғалымдар Қайы елінен деп жатады. Қайы сөзінің 

мағынасы - мықты дегенді білдіреді екен және таңбасындағы суретте құс-

сұңқар бейнеленген. Ал Баяттың мағынасы - дәүлетті, таңбасындағы суретте 

құс-үкі бейнеленіпті. Тарихшы-ғалым Әбілғазы атамыз Оғыз ханнан тараған 

ұрпақтарға тоқталып мынандай тұжырымдама жасаған:"Оғыз ханның үлкен 

ұлының аты - Күн хан, одан кіші ұлының аты - Ай хан, одан кішісінің аты - 

Тау хан, одан кішісінің аты - Теңіз хан. Бұл атауларының әрқайсысының 

некелі қатындарының төрттен ұлдары бар еді. Кун ханның үлкен ұлының аты 

- Қайы, екіншісі - Баят, үшіншісі - Алқаүйлі, Төртіншісі - Қараүйлі", - деп 

талдап олардың аттарына, таңбаларына анықтама берген екен. Осыдан кейі 

Қорқыт жайлы сөз қозғағанда:"Қайы Қарақожаұлы Қорқыт Ата, Солор 

Еңкеш қожа бастап барша оғыз елі жиналып, Қайы халқынан Инал иауы 

оның сөзінен шықпайтын еді", - деген дәлелдерін айтқан[3]. Аты шулы 

археолог С.П.Толстов көне деректерге сүйеніп, оғыз елінің ежелгі тұрағы - 

Жанкент (Жаңакент) деп көрсетеді. Осындай пікірлерді Ә.Қоңыратбаевта 

[қазақ фольклорының тарихы1991-288б]жазған. Алайда зерттеулердің 

көпшілігі Қорқыт Ата Сырдария  бойында өмір сүрген оғыз-қыпшақ 

 тайпалық бірлестігінде 10 ғасырдың басында дүниеге келген деген 

тұжырымға саяды. Ортағасырлық тарихшылар Рашид ад-Дин мен 

Әбілғазының деректерінде Қорқыт өте ұзақ жасаған, яғни, екі жүз тоқсан бес 

жыл өмір сүрген делінеді. Бұл жерде де халық өз жадындағы абыз бейнесін 

бірнеше ғасыр бойында әртүрлі оқиғаларға қатыстырып суреттеу арқылы екі 

дін арасындағы қарама-қайшылықты көрсеткісі келсе керек. Сонымен қатар, 
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тәңірлік діндегі бақсылар ұзақ жасайды, өлмейді деген түсінік те әсер еткен 

болуы мүмкін. Рашид әд-Дин «Жамиғ Ат-Тауарих» атты тарихи шежіресінде 

Қорқыт Атаны қайы тайпасынан шыққан десе, Әбілғазының «Түрік 

шежіресінде»  оның тегі баят екендігі, 95 жасқа келіп қайтыс болғандығы 

айтылады. Сыр жағасына жақын жерде Қорқыт атаның зираты болғанын 

Ә.Диваев, т.б. ғалымдар өз еңбектерінде атап өтеді.  А.Жұбанов  Қорқыттың 

ерекше туылысына қатысты аңыздардың мазмұнын баяндаған. Қазақ 

ғалымдарының үлкен шоғырының арасынан Қорқыттың тарихи тұлғасы, 

әдеби мұрасы және өнеріне ерекше мән бергендер - Ә. Марғұлан мен 

Ә.Қоңыратбаев. Бірі қазақ топырағындағы Қорқыттан бастау алатын қобыз 

дәстүрін жалғастырушылар туралы тартымды мәліметтер берсе, екіншісі 

«Қорқыт ата кітабын» қазақ тіліне тәржімалап шықты. Ә. Қоңыратбаев 

Қорқыт есіміне байланысты аңыздарға үңіліп, Қорқыттың өлімнен қашуы - 

шамандық (адам өлмейді) наным мен ислам (пендеге өлім парыз) арасындағы 

тартыстың философиялық түйіні деген қорытынды жасаған. Қазақ 

топырағында Қорқыт мұрасын зерттеу ісі осы кезеңнен бастау алады десекте 

болады. Қорқыт  Ата жөнінде сөз қозғасақ ол кісінің есімімен бірге Жанкент 

қаласыда аталады. Сыр-сипатын білү мақсатында байырғы дәүірден хабардар 

ететін көне қолжазбаларды, зерттеү еңбектерді, құм жұтқан қала тұрған 

жерді тауып қасиетті мекеннің ежелгі дәүір байлықтарын жинастырып, 

ғасырлар қойнауына саяхат жасап, ел ауызындағы аңыз-әңгімелерді қайта 

жаңғыртып қағазға түсірү ушін ғалым, зерттеүшілеріміз біраз аянбай еңбек 

етті десек қателеспейміз. Қорқыт Атаның бүкіл өмірі-ғұмыры осы шаһарда 

өткен. Осыған дәлелдерде көптеп кездеседі. Мысалы, бұл баба жайында, 

жырларын, мұраларын ұзақ уақыт зерттеген академик В.В.Бартольд  Қорқыт 

Ата жырларының Сыр бойында тұғанын айта келіп: "Ол X ғасырда 

Сырдарияның аяғында оғыздардың астанасы болған қалада тұрды", - 

дейді.[4] 

Академик Ә.Марғұлан: "Сырдың жағасында бергі кезге дейін сақталып 

келген Қорқыттың тамы қандай тарихи анық болса, ол туралы жазылып 

келген шежіреде соншалық таңсық нәрсе болу керек. Мұны, осы кунге дейін 

сақталып келген, көп заман Қорқыт ата жасаған Атақты Жанкент қаласының 

орны да дәлелдейді. Ол туралы Рашидеддин мен Абылғазы жазып алған 

қария сөздер де керек береді", - деген ғалым өз сөзінде. Бұл кісінің пікірімен 

өз басым келісемін[1]. Ал Профессор Ә.Қоңыратбаев әдебиет тану 

ғылымының ішіндегі фольклор саласын арнайы таңдап көптеген еңбектері 

жарық көрген үлкен ғұлама ғалым, ол кісі барлық ынта-ықыласын осы 

бағытқа жұмсаған түркі тектес халықтардың бай мұрасына батылдықпен 

барып түгел тануға аянбай күш салған ұлы тұлға деп айтсақ артық болмас. 

Ә.Қоңыратбай ежелгі дәүірдің мол қазынасының арасынан алтын діңгектей 

болып ерекшеленетін  "Қорқыт Ата" мұрасына қарап, бұл бабамыз аңыз 

кейіпкері емес тарихи тұлға екендігін айтқан. Шыныменде егер Қорқыт 

өмірде болмаған болса, артында қалған куйлері, жыр-дастандары қайдан 

шықты. Орыстың белгілі ғалымдары да зерттеү жұмыстарының арасында 
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Жанкент қаласында қоса қамтып айтады. Айта кетсек Жанкент қаласын 1867 

жылы зерттеген белгілі ғалым П.И.Лерх. Мұнан соң Орынбор аймағын 

аралаған П.И.Рычаков, П.Спиридонов, Е.Александровтардыңда қосқан үлесі 

аз емес. Дегенмен, нақты бір тұжырым жасау да қиындық тудырады. Себебі, 

Қорқытқа қатысты мәліметтерде шындықтан гөрі аңыздық сипат басым. 

Деректер Қорқытты сегіз қырлы, бір сырлы, қасиеті мен қызметі жан-жақты 

тұлға етіп көрсетеді. Ол – бақсы, болашақты болжайтын сәуегей, көріпкел 

әулие, асқан күйші, емші, жырау (озан, ұзан), ру мен тайпа кеңесшісі, уәзір, 

ислам дінінің жақтаушысы деп бейнеленеді.  Қорқыт есімімен тікелей 

тіркесіп қолданылатын анықтамалар - «ата», «деде», «әулие», «дана» сөздері. 

Сонымен қатар, сирек те болса қолданылатын «пір», «баба», «ер» сияқты 

теңеулер бар. Осы атаулар мен теңеулерді зерделей келе, белгілі 

түркітанушы ғалым  Ш. Ибраев: «Шығыстан Батысқа дейін ұлан-ғайыр жерге 

созылып жатқан қазіргі түркі халықтарының ауызша және жазба 

деректерінен орын алған бұл анықтамаларда қайшылықтар бар. Алдымен екі 

дінге – тәңірлікке де, исламға да құлшылық еткен адамды көреміз. Ол аз 

болса, Қорқыт бір жағынан ру тайпаның мүддесін қорғайтын адам, екінші 

жағынан  жалпы біртұтас мемлекеттің саяси қайраткері. Бұл ұғымдарды бір 

кісінің бойына үйлестіріп, тарихи бір мезгілге сыйдыру мүмкін емес. Бірақ, 

осы деректерді тарихи сатылары бойынша қоғамдық-әлеуметтік 

құбылыстармен, саяси өзгерістермен сабақтастыра отырып, нақтылы тарихи 

адамның өзін емес, ол туралы ел санасындағы ұғымды мезгілдік шекарасы 

бойынша созып қарайтын болсақ, онда белгілі бір пәтуаға келуімізге болады. 

Бұл, түптеп келгенде, Қорқыт бейнесінің халық түсінігіндегі эволюциясы 

болып шығады» деген тұжырым жасайды [5].   

Қорқыт туралы жазылған ғылыми зерттеүлер  бүгінде өте көп. Көрнекті 

зерттеүшілер В.Бартольд, В.Гордлевский, И.Кастанье, В.Жирмунский, 

К.Иностранцев, О.Гокияй, А.Самойлович, П.Спиридонов, А.Кононов, 

А.Якубовский, Г.Араслы, М.Тахмасиб, Х.Короглы, М.Ергин, 

М.Кепрюлюзаде, Ш.Уәлиханов, М.Әуезов, А.Жұбанов, Ә.Марғұлан, 

Ә.Қоңыратбаев, Т.Қоңыратбай, басқада көптеген ғалымдардың еңбектерінен 

Қорқыт есімімен байланысты тарихи мәліметтерді аңғаруға болады. 

Қорқыттың әдеби мұрасына, өнеріне мән бергендер - Ә.Марғүлан мен 

Ә.Қоңыратбаев. Академик Ә.Марғүлан көне мәдениетімізді зерттеген 

Қорқыттан бастау алатын қобыз дәстүрін жалғастырушы, еңбегінің бірі - 

«Ежелгі жыр аңыздары» - деп аталады. Бұл еңбегінде ғалым қобыз 

аспабының тарихын тереңдетіп қарастырып, көне дәүірдегі сипатын 

айқындап, зерттеп шығу тарихының болмысын көрсетеді. Түркі халықтарына 

ортақ «Қорқыт ата кітабы» - көне оғыз тайпасының эпикалық жазба 

ескерткіші болып саналады. Кітап оғыздардың өмірін баяндап, оғыз, қыпшақ 

тайпаларына ортақ тілде жазылған. Мәселен, оғыздардың аңыздарын былай 

қойсақ, Қорқытты қобыз жасаушы және куйші, әүлие, ретінде суреттейтін 

Сыр елінде кең тараған. Зерттеушілерді көптен толғандырып жүрген 

мәселелердің бірі - Қорқыттың заманы. «Қорқыт ата кітабын» өздерінің 
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ғылыми ізденістеріне арқау еткен ғалымдар бұл төңіректе түрлі пікірлер 

айтады.  Мысалы, В.В.Бартольд жазба ескерткішті тұңғыш орыс тіліне 

аударып, жыр сюжеттерінің хронологиялық жүйесіне ой бөлген. Оның 

пайымдауынша, Қорқыттың заманы - XY ғасыр [4].  Ал А.Ю.Якубовский 

«Қорқыт ата кітабында» оғыздардың этникалық тарихына анықтық енгізетін 

мол деректердің сақталғанын көрсетіп, оларды Х ғасыр да өмір сүрген деп өз 

ойын білдірсе, Оғыз эпосының көрнекті зерттеушісі В.М.Жирмунский  

«Қорқыт ата кітабына» енген жырларды орта азиялық және кавказдық деп 

бөліп,  ІX–X ғасырларда  Сырдарияның төменгі ағысында туған  ІІ, ІІІ, ІY, XІ 

және XІІ жырларын  дәлел ретінде көрсеткен.  Көрнекті оғызтанушы 

С.Г.Агаджановтың айтуынша  Сыр бойындағы оғыз жабығасының құрылған 

кезеңін ІХ ғасырдың соңы мен Х ғасырдың алғашқы жартысы дейді. 

Олардың барлығы дерлік әл-Идриси, әл-Истаһри, әл-Макдиси, ибн Хаукал, 

ибн Фадлан жазбаларына сүйене отырып жазған сияқты.    Қорқыттың өмір 

сүрген оғыз тайпасы туралы зерттеулер де бар. Осы тұста С.Г.Агаджановтың 

«Сельджукиды и Туркмения в XI XII вв.» атты зерттеуін ерекше айтып өткен 

жөн. Ғалым оғыздардың IX-X ғасырлардағы тарихына тереңдеп, олардың 

этногеографиялық қозғалыстарын анықтаған. Көне түркі дәуірінде Алтайды 

мекендеген оғыздарды YII-YIII ғасырларда Жетісу жерінен, IX-X ғасырларда 

Сырдың төменгі ағысынан, X-XI ғасырдан бастап Әмудария (түрікмен) шегі, 

Қара теңіз аймағынан (әзірбайжан) және Анадолы жерінен (Түркия) 

көреміз[5]. Ғылымда толық  дәлелденген нәрсе ол Қорқыттың оғыз-қыпшақ 

дәуірінің тұлғасы екендігі. Қазақ ғалымдары Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев 

қана емес, орыс, әзірбайжан ғалымдары да осыны мойындаған. Ал Қорқыт 

бабамыздың «Елім-ай, халқым-ай», «Сарын», «Тарғыл тана», «Башпай», 

«Әүпбай», «Қорқыт», «Аққу», «Желмая», «Ұшардың ұлуы» сияқты халқына 

мұра етіп тастап кеткен асыл қазыналарын, ғажап күйлеріне қарап қазақ 

музыкасының негізін салушысы қобыз атасы деп атамасқа. Қорқыттың 

ҿмірде болғанын дҽлелдейтін осы ғажап күйлері және  мазары. Қорқыттың 

музыкалық мұрасы  қазақ музыкасындағы көне сарынның бізге жеткен 

жалғасы. Оны  осы қалпында сақтап, келер ұрпаққа жеткізү біздің алдымызға 

қойған бір міндеміз деп білүіміз керек. 
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

 

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ КӘСІБИ 

РЕФЛЕКСИЯСЫН ДАМЫТУ 
 

Бүгінгі таңда жоғары білім беру жүйесінің басты мақсаты 

оқыту нәтижесінің сапасын арттыру үшін  өздігінен шешім қабылдай алатын, 

шығармашылық әлеуеті қалыптасқан, бәскеге қабілетті  маман 

даярлау болып отыр. Бұл   мәселе болашақ педагог-психолог мамандарды 

даярлау үдерісіне де үлкен міндеттер жүктейді.  

Еліміздің білім беру жүйесінде шығармашылыққа басымдылық  берілуде. 

Сондықтан рефлексияның педагогика ғылымындағы  маңыздылығы да арта 

түсуде. Білімнің сапалылығына қол жеткізу үшін  мұғалімдердің іс-

әрекетінде рефлексия ьасым болуы тиіс. Педагогикалық үдерістегі 

рефлексиялық іс-әрекеттің негізгі мақсаты: берілген тапсырма нәтижесінің 

«дұрыс» не «бұрыс» екендігін дәлелдеу, пайдаланылған әдістердің 

тиімділігін анықтап,  өзіндік шешім қабылдау, іс-әрекеттің нәтижесін 

зерттеу. Тек осындай шығармашылық іс-әрекетте табысты  мақсат қойып, 

нәтижеге жету мүмкін болады. 

«Рефлексия сөзінің бір анықтамасында: рефлексия дегеніміз – ойлауға 

бағытталған ой делінген, яғни, бұл тек ой емес, адамның өз тәжірибесін ой 

елегінен өткізіп, артықшылығы мен кемшілігін саралау, болған жағдаяттан 

өзіндік жаңа білім тудырту үдерісі. Бұл жерде рефлексия тәжірибеден 

туындайды.  ХХІ ғасыр талаптарын мойындап және еліміздің білім саласына 

енгізіліп жатқан өзгерістерді ескерсек, мұғалімнің рефлексиялық болуы 

қателесуге жол бермейтін, өз тәжірибесін терең ойлау арқылы үнемі дамуды 

ілгерілететін үдеріс» [1, 4 б.]. 

Адам санасының бұл феномені философияның, психологияның, 

логиканың, педагогиканың және т. б. түрлі жақтарын зерттейді. Рефлексия 

(reflexio-артқа жүгіну) - өз біліміне арналған сананың актісі дегенді білдіреді.  

С. Л. Рубинштейннің психологиялық тұжырымдамасында рефлексияға 

субъекті-әрекеттік тәсіл ретінде жетекші рөл беріледі. Ғалым сананың пайда 

болуы адамның  қоршаған орта мен өз-өзіне байланысты күйзелістің 

туындауына байланысты деп есептейді.  «Рефлексия» және «өзін-өзі тану» 

ұғымдарымен С. Л. Рубинштейн тұлғаны анықтауды байланыстырды. Тұлға 

туралы әр түрлі анықтамалды ұсына отырып, ол: «шынайы тұрмыста, өзіндік 

санасында адам өзін субъект ретінде тани отырып, нені өзіндік «Мен» деп 

ұғынатын болса тұлға дегеніміз сол деп» тұжырымдайды [2, 174 б.]. 

Көптеген авторлар іс-әрекетке рефлексияны қосу арқылы ғана индивид өз 

іс-әрекетінің зерттеушісіне айналады деген қорытындыға келген. Адам іс 

әрекетінде рефлексия белгілі бір функцияларды орындайды, рефлексия 

нәтижесінде:  адам саналы жоспарлауға, реттеуге және өз ойлауын бақылауға 

қол жеткізеді (ойлаудың өзін-өзі реттеумен байланысы);  ойдың 

шынайылығын ғана емес, олардың логикалық дұрыстығын бағалауға 
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мүмкіндік туады;  рефлексияны қолданбай шешу мүмкін емес міндеттердің 

жауаптарын табуға ықпал етеді. 

Рефлексияның негізгі мақсаты – іс-әрекеттің негізгі компоненттерін еске 

түсіру, анықтау және түсіну екенін ескерсек, оның мағынасы, түрлері, 

тәсілдері, проблемалары, оларды шешу жолдары, алынған нәтижелер және 

т.б. игеру іске жіберілетін рефлексия қосылғанда ғана жүзеге асырылады, 

соның есебінен қызмет схемалары — практикалық міндеттерді шешу 

тәсілдері бөлінеді. 

Білім беру қызметін ұйымдастыру және түзету мәселесі оны пайымдау 

жетістігімен байланысты. Дәстүрлі педагогика мұғалімнен де, оқушылардан 

да болып жатқан жағдайды ұғынуды талап етпейді, онда рефлексивті қызмет 

түрлеріне орын жоқ. Оның орнына алынған білімді бекіту немесе жинақтау 

қолданылады. Педагогқа көбінесе әр кезеңде білімді меңгеру процесін 

ұйымдастыру үшін дайын құралдар жиынтығы ұсынылады. Жеке тұлғаға 

бағытталған оқыту оқу мақсатын қою, оқу жоспарын әзірлеу, сабақ жүйесін 

құрастыру, рефлексия және бағалау формаларын шешуді ұсынады. 

Рефлексия - қызметтің негізгі компоненттерін еске түсіру, анықтау және 

түсіну: оның мағынасы, түрлері, тәсілдері, проблемалары, оларды шешу 

жолдары, алынған нәтижелер және т.б. Сондықтан рефлексия білім 

алушыларға алынған нәтижелерді тұжырымдауға, алдағы жұмыс мақсатын 

қайта айқындауға, өзінің білім беру жолын түзетуге көмектеседі. Егер адам 

үшін сезімнің физикалық органдары оның сыртқы тәжірибесінің көзі болып 

табылса, рефлексия — бұл ішкі тәжірибе көзі, өзін-өзі тану тәсілі және 

ойлаудың қажетті құралы [3, 269 б.]. 

Жаңартылған  білім мазмұны негізінде бағдарламаны меңгертуге  

бағытталған педагог іс-әрекетінің маңыздысы рефлексия екендігі  айқын. 

Рефлексия  білім алушыға алған білімді  меңгертумен ғана шектелмейді, ол 

алған білім мен алдағы тақырыптардың  арасында логикалық байланыс 

орнатуға, сонымен қатар тәжірибелік іс-әрекетті жүйелеп, өзінің оқу іс-

әрекеті барысындағы алған құзыреттіліктерін өзге білім алушылардың 

көрсеткіштерімен, жетістігімен салыстыруға, одан нәтиже шығаруға 

мүмкіндік береді.  

Сабақтың құрылымында рефлексия – ең маңызды кезеңі болып саналады. 

Сабақ аяғында  қолданылатын іс-әрекеттер рефлексиясына аса мән берілуі 

керек. Бұл жерде мұғалім басты ұйымдастырушы болып, негізгі кейіпкерлер 

оқушылар болады. 

Жоғары оқу орындарында болашақ педагог-психологтарды даяарлаудың 

бүгінгі әлемдік тәжірибесінде педагогикалық іс-әрекетке сын көзқарасты 

дамытуға, оның құнды жақтарын көре білуге, мән-мағынасын зерделеуге, 

нақты-практикалық тәжірибеде рефлексиялау білігін дамытуға ерекше назар 

аударылуда екендігі атап өте келе зерттеуші Қ.О.Қазиев «Рефлексия – 

адамның өз істерінің мәнін түсіну, олар туралы ойлану барысында өзіне-

өзінің нені, қалай жасағаны туралы толық және анық есеп беруі немесе өзі 

әрекет барысында басшылыққа алған ережелер мен кестелерді мойындауы не 
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жоққа шығаруы» Рефлексиялық мәдениеті қалыптасқан маман өзінің 

тұлғалық және кәсіби стереотиптерін шығармашылықпен өзгерте алады. Бұл 

- өзіндік сана, өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі талдау, өзін-өзі іске қосу, өзін-

өзі бағалау сияқты кәсіби мәнді сапалармен ерекшеленеді» деген тұжырымға 

келеді [4, 114 б.].  

«Осы кезге дейін дәстүрлі білім беруде «Мен айтып берсем – білім 

алушы түсінеді» деген дидактикалық ұстаным басты негізгі ұстаным боп 

келді. Біз сабақта талдағанда мұғалім білімінің тереңдігіне, оны кәсіби шебер 

жеткізе білу қабілетіне, көрнекілікті көркем бейнелі түрде пайдалана 

білетіндігіне ерекше мән беріп келдік. Қазір ерекше назар субъект-субъектілі 

қарым-қатынасқа, оқушының өзіндік жетілуіне барынша жағдай жасауға 

аударылады»   [5, 70 б.]. 

Білімді игеру рефлексия қосылғанда ғана жүзеге асырылады, соның 

есебінен  адамның іс-әрекеті практикалық міндеттерді шешу немесе 

талқылау тәсілдеріне бөлінеді. Меңгеру осындай рефлексивті процестің 

тікелей өнімі ретінде әрекет етеді. Рефлексия-өзін-өзі түсіну, өзін-өзі тану 

ғана емес, ол басқаны түсіну және бағалау сияқты процестерді қамтиды. 

Рефлексия көмегімен өз санасының, құндылықтарының, пікірлерінің басқа 

адамдардың құндылықтарымен, пікірлерімен, топтардың, қоғамның 

қатынастарымен, ақырында, жалпыадамзаттық қарым-қатынастарымен 

арақатынасына қол жеткізіледі.  

«Егер рефлексияның түсінігін кеңейте түсетін болсақ, ол біріншіден, 

мұғалім өзіне қатысты «бақылаушы», «зерттеуші» және «бақылағыш» 

міндеттеріне қоса, өзгелерге қатысты «зерттеуші» мен «бақылаушы» 

міндеттерін орындаушы болса; екіншіден, ол «рефлексия деңгейі» мен 

«рефлексиялық жүйе» ұғымдары пайда болады. Сонымен қатар рефлексия 

ой-тұжырым жасау, қорыту, салыстыру, ұқсастыру, бағалау, толғану, есіне 

алу және мәселелерді шешуден тұрады. Рефлексияның әр деңгейі мұғалімнің 

мүмкіндіктерінің мазмұнын, түсініктері мен толғаныстарын анықтайды», - 

деп топшылайды Г.Т.Уразова [6, 120 б.]. 

Рефлексия - ересек адамның өзінің тәрбиелік қызметін талдау және 

балаға әсер ету нәтижелерін болжау қабілеті. Рефлексия жасайтын педагог - 

бұл ойлатын, талдайтын, өз тәжірибесін зерттейтін, өзін-өзі дамытатын 

педагог. 

Өзін-өзі дамыту мәселесі жаңалық өзі емес, бұл мәселені әр уақытта 

әртүрлі ғалымдар талқылаған. Аталған тақырыпты  зерделеу үшін біз білім 

алушыларға мынадай сұрақтар қойдық: біздің студенттеріміз  өзін-өзі дамыту 

деп нені түсінеді, осы ұғымға қандай мән береді, олар жалпы өзін-өзі 

дамытумен айналыса ма, қандай қасиеттер өздерінде дамытқысы келеді және 

оларды қандай тәсілдермен дамытады. Осыған орай сауалнама әзірледік, 

онда бізді қызықтыратын сұрақтар қамтылды Сауалнамаға Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің педагогикалық 

факультетінің 1-4 курс бойынша 75 студент қатысты. 
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Білім алушыларға қойылған «Сіз өзін-өзі дамыту дегенді қалай 

түсінесіз?» деген сұраққа көпшілігі «Өзін-өзі дамыту дегеніміз өзін-өзі 

жетілдіру» деп жауап берген. Ол респонденттердің  35 пайызы болды.  

Өзін-өзі дамытуды жаңа білім алу деп түсінетін 20 білім алушы  

сұралғандардың 27%  құрады.  

«Өзін-өзі дамыту - жеке тұлғаның оң, позитивті қасиеттерін дамыту» деп 

шешкен студент саны 13, ол сұралған студенттердің 18%. Сонымен қатар 

қойылған сұраққа басқа да жауаптар берілді. Өзін – өзі дамыту-бұл қандай да 

бір қызмет саласында өзін жетілдіру (9%), өзіне берілген қабілеттер мен 

қабілеттерін дамыту (6%), Өзін-өзі жетілдіру, мәдениет пен моральді түсіну, 

спортпен айналысу (4%). Білім алушылардың  1% сұраққа «Білмеймін» деп 

жауап берген. 

Осы жауаптарды талдай келе, біздің факультеттің студенттерінің 

көпшілігі өз-өзін дамыту деп белсенді, іс-әрекет процесін түсінеді, ол күш-

жігерді талап етеді, өз-өзіне не қажет екенін анық түсінеді деген 

қорытындыға келдік. 
 

Кесте1 - «Сіз өзін-өзі дамыту дегенді қалай түсінесіз?» деген сұрақ 

жауаптарының көрсеткіші 

 
Жауаптар студентте

р 

саны 

% 

Өзін-өзі дамыту дегеніміз өзін-өзі жетілдіру 26 35 

Өзін-өзі дамыту - жаңа білім алу 20 27 

Өзін-өзі дамыту - жеке тұлғаның оң, позитивті қасиеттерін 

дамыту 

13 18 

Өзін – өзі дамыту - бұл қандай да бір қызмет саласында өзін 

жетілдіру 

7 9 

өзіне берілген қабілеттер мен қабілеттерін дамыту 4 6 

Өзін-өзі жетілдіру, мәдениет пен моральді түсіну, спортпен 

айналысу 

3 4 

Білмеймін 2 1 

 

Қойылған екінші сұрақ болашақ педагог-психологтардың өз бойларында 

қандай тұлғалық қасиеттерді дамыту қажет деп санайтындығына арналған. 

Сұралған студенттердің бойында дамытқысы келетін ең қажетті сапа: 

шыдамдылық. Бұл жауапты 12 студент таңдаған. Одан әрі - табандылықты – 

7, еңбексүйгіштікті - 3; өзіне деген сенімділік, батылдықты - 6, 

жауапкершілікті -11 студент; қарым-қатынасқа әзірлікті  -7; белсенділікті – 

10 студент; ұқыптылықты – 5, жадыны – 6 студент дамытуды көрсеткен және 

5 респондент өзінің сөйлеу қабілетін дамытқысы келетіндігін білдірген. 

Сондай-ақ дамытуды қажет етеді деген қасиеттерге - тапқырлық, 
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мақсаткерлік, мейірімділік, төзімділік, адалдық, көшбасшылық қасиеттерді 

жатқызған. 
 

 

 

   

    

 

 

   

    

 

 

   

    

 

 

   

    

 

 

   

    

 

Кесте 2- Болашақ педагог-психологтардың өз бойларында дамыту қажет 

деп есептейтін тұлғалық қасиеттерінің көрсеткіші 
 

Білім алушылар кәсіби рефлексияны дамытумен табысты айналысуы 

үшін, біріншіден, бұл үдерістің сыртқы шарттары бойынша жағдай жасау, 

екіншіден, кәсіби өзін-өзі дамытуға дайындаудың ішкі шарттарын ескеру 

қажет. Сыртқы шарт жағдайларына зерттеу, психология, озық тәжірибе 

алмасуды ұйымдастыруды, оларды жеке практикада қолдану ерекшеліктерін, 

сондай-ақ дербес жұмыс және психологиялық-педагогикалық өздігінен білім 

беру жүйесін ұйымдастыруды жатқызуға болады. Осыған байланысты 

студенттердің кәсіби дайындық процесінде өзін-өзі сәйкестендіру мәселесі 

өзекті болып табылады [6, 86-90 б.]. Кәсіби өзін-өзі дамытудың маңызды ішкі 

шарты оның кәсіби бағыты, кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталуы болып 

табылады.  

Өзін-өзі дамыту үдерісінің қалыптасу тарихы, кәсіби-тұлғалық өзін-өзі 

анықтау, өзін-өзі жетілдіру және педагог тұлғасын қалыптастырудағы өзін-

өзі дамыту мәселелерін көптеген заманауи ғалымдар өте егжей-тегжейлі 

қарастырады. Біздің жұмысымыздың мақсаты – болашақ педагог-

психологтардың өзін-өзі дамыту үдерісі, кәсіби дайындық кезеңінде оны 

жүзеге асыру тәсілдері туралы түсінігін анықтау және көрсету. 

Педагогтың рефлексиялық білігі – педагогикалық іс-әрекеттің қажетті де 

маңызды сапасы болып табылады, сондықтан болашақ педагог-

психологтарды даярлауды рефлексияны дамытудан бастаған жөн деп 

есептейміз. Болашақ мамандармен жұмысты кезең-кезеңмен бастаған жөн. 

Тұлғалық қасиеттер студент 

саны 

шыдамдылық 

табандылық 

еңбексүйгіштік 

өзіне деген сенімділік, 

батылдық 

қарым-қатынасқа әзірлік 

ұқыптылық 

жады 

12 

7 

3 

белсенділік 

9 

7 

10 

5 

6 

студент 

саны 
Тұлғалық қасиеттер 
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Алғашқысы – дайындық кезеңі. Оның құрамдас бөліктеріне 

мотивациялық, ақпараттық және коммуникациялық қызметтер кіреді. Біздің 

пайымдауымызша, өзіндік кәсіби өзіндік іс-әрекетті дамыту үшін болашақ 

маман жаңа ақпараттпен тікелей «өзіндік қарым-қатынаста» болуы керек 

(өзгенің ықпалынсыз). Бұндай қарым-қатынас ақпаратты іштей «сүзекіден 

өткізуге, талдауға бағалауға, сөйтіп жаңа ақапаратты өзіндік жинақтауға, 

құрастыруға мүмкіндік береді 

Жаңа ақпаратпен танысқаннан кейін келесі кезең – өз әрекетін 

рефлексиялық бағалау кезеңі басталады. Бұл кезеңде болашақ педагог-

психологтар өзіне іштей әртүрлі сұрақтар қояды, оған жауап іздейді. Біз білім 

алушыларға рефлексияны ауызша және жазбаша жүргізуді ұсындық. Ауызша 

рефлексия жасау барысында оларға өз пікірлерін ортаға салып, оларды 

өзгенің пікірлерімен салыстыру талап етілді. Пікірлерін баяндау, диалог құру 

арқылы жазбаша рефлексия жасау кейбір маңызды мәселелі сұрақтарды 

шешуге мүмкіндік берді. Яғни, кездескен қиындықтарды шешіп, нәтижеге 

жету жолдарын айқындау жүзеге асырылды. 

Болашақ педагог-психологтардың іс-әрекетінде оқушылармен қарым-

қатынас  барысында  қалыптасқан өздерінің пікірлерін, ой-тұжырымдарын 

қайта тексеру, ой елегінен өткізу маңызды. Бұны әлеуметтік-перцепциялық 

рефлексия деп атайды [7, 174 б.]. 

Мұғалімнің тіпті кез-келген басқа мамандық иесінің кәсіби дамуы 

рефлексиямен тікелей байланысты екені бәрімізге мәлім. Мұндағы кәсіби 

даму технологиялық немесе теориялық бағытта ғана емес, зияткерлік, 

эмоциялық және тұлғалық бағыттағы дамуды меңзейді. Рефлексиямен таныс 

емес маман, қалыптасқан ағысымен жылжитын өзенге ұқсайды. Ал, 

рефлексиялаушы маман, қажетті мезетте қандай әрекет ету керектігін 

жылдам шеше алатын, кез-келген жағдаятта жол таба алатын, яғни тізгінді өз 

қолында ұстап, алға ілгерілеуді көздейді. 

Болашақ педагог-психологтардың кәсіби іс-әрекетінде рефлексияны 

дамытуға бағытталған мұндай жұмыстар саналуан. Рефлексия арқылы өзін-

өзі жетілдіруге ұмтылу шығармашыл педагогтарға тән, сондықтан 

рефлексияны дамыту арқылы болашақ мамандарға кәсіби іс-әрекетіндегі 

кемшіліктер мен жетістіктерді салыстыруға, педагогикалық міндеттерді 

шешуде өз іс-әрекетін нәтижеге, мақсатқа бағыттауға мүмкіндік туады. 

Сонымен рефлексия – бұл тек өзіне, өзінің іс- әрекетіне баға беру, талдау 

жасау ғана емес, өзгелердің де ой-пікірлерін білу,  өзінің әлсіз тұстарын 

жетілдіру, рефлексияны мінсіздікке жетуге ұмтылу факторы ретінде 

қараластыру деп қорытындылаймыз . 
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АКТИВИЗAЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧAЮЩИХ  

ПРОГРAММ 

 

C  развитием новыx общecтвeнно-политичecкиx и cоциaльно-

экономичecкиx уcловий в Кaзaxcтaнe возниклa нeобxодимоcть корeнныx 

прeобрaзовaний в cиcтeмe cрeднeго обрaзовaния, отвeчaющиx трeбовaниям 

дeмокрaтичecкого гоcудaрcтвa и cоврeмeнным мировым тeндeнциям.  

Рecпубликa Кaзaxcтaн, кaк и рaзвитыe cтрaны мирa, вcтaлa нa путь 

информaтизaции cиcтeмы cрeднeго обрaзовaния — cоздaниe eдиного 

информaционно-обрaзовaтeльного проcтрaнcтвa, оcновaнного нa eдиной 

информaционно-обрaзовaтeльной ceти. 

В этом контексте6 информaционнaя тexнология обучeния прeдполaгaeт 

иcпользовaниe нaряду c компьютeрной тexникой cпeциaлизировaнныe 

прогрaммныe cрeдcтвa.  

Под прогрaммным cрeдcтвом учeбного нaзнaчeния понимaeтcя 

прогрaммноe cрeдcтво, в котором отрaжaeтcя нeкоторaя прeдмeтнaя облacть, 

гдe в той или иной мeрe рeaлизуeтcя тexнология ee изучeния, обecпeчивaютcя 

уcловия для оcущecтвлeния рaзличныx видов учeбной дeятeльноcти. Тaкиe 

прогрaммныe cрeдcтвa, функционaльно поддeрживaющee рaзличныe виды 

учeбного процecca, нaзывaютcя пeдaгогичecкими прогрaммными cрeдcтвaми. 

В нacтоящee врeмя cущecтвуeт большоe количecтво рaзличныx 

клaccификaций и типологий пeдaгогичecкиx прогрaммныx cрeдcтв. 

По мeтодичecкому нaзнaчeнию ППC могут быть: 

- компьютeрныe учeбники (уроки);  

- прогрaммы-трeнaжeры (рeпeтиторы);  

- контролирующиe (тecтовыe оболочки);  

- информaционно-cпрaвочныe (энциклопeдии);  

- имитaционныe;  

- модeлирующиe;  

- дeмонcтрaционныe (cлaйд или видeофильмы);  

- учeбно-игровыe;  

- доcуговыe (компьютeрныe игры: ролeвыe, логичecкиe, cпортивныe и др. 

типы) [1]. 

Нeобxодимa цeлeнaпрaвлeннaя рaботa по формировaнию у учaщиxcя 

cоотвeтcтвующиx умeний и нaвыков. Тaкaя рaботa оргaнично впиcывaeтcя в 

cоврeмeнный школьный курc школьной информaтики.  

Тaкaя дeятeльноcть cпоcобcтвуeт формировaнию у учaщиxcя готовноcти 

к информaционно-учeбной дeятeльноcти, вырaжaющeйcя в иx умeнии 
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примeнять мeтоды информaтики и cрeдcтвa информaционныx тexнологий в 

любом прeдмeтe для учeбныx цeлeй и caморaзвития.  

Однaко процecc информaтизaции отeчecтвeнной школы cущecтвeнно 

cдeрживaeтcя двумя ceрьeзными фaкторaми: нeготовноcтью подaвляющeго 

большинcтвa учитeлeй к иcпользовaнию компьютeров в cвоeй дeятeльноcти и 

отcутcтвиeм нeобxодимого прогрaммного обecпeчeния. 

Рaccмотрим болee подробно прогрaммныe cрeдcтвa учeбного нaзнaчeния, 

которыe нaиболee широко иcпользуютcя в cиcтeмe обрaзовaния [2]. 

Обучaющaя прогрaммa – это cпeцифичecкоe учeбноe поcобиe, 

прeднaзнaчeнноe для caмоcтоятeльной рaботы учaщиxcя. Оно должно 

cпоcобcтвовaть мaкcимaльной aктивизaции обучaeмыx, индивидуaлизируя иx 

рaботу и прeдоcтaвляя им возможноcть caмим упрaвлять cвоeй 

познaвaтeльной дeятeльноcтью. Обучaющaя прогрaммa являeтcя лишь 

чacтью вceй cиcтeмы обучeния, cлeдовaтeльно, должнa быть увязaнa cо вceм 

учeбным мaтeриaлом, выполняя cвои cпeцифичecкиe функции и отвeчaя 

вытeкaющим из этого трeбовaниям. 

Прогрaммы нaзывaютcя обучaющими, потому что принцип иx 

cоcтaвлeния ноcит обучaющий xaрaктeр (c пояcнeниями, прaвилaми, 

обрaзцaми выполнeния зaдaний и т.п.). Прогрaммaми они нaзывaютcя 

потому, что cоcтaвлeны c учeтом вcex пяти принципов прогрaммировaнного 

обучeния: 

- нaличиe цeли учeбной рaботы и aлгоритмa доcтижeния этой цeли; 

- рacчлeнeнноcть учeбной рaботы нa шaги, cвязaнныe c 

cоотвeтcтвующими дозaми информaции, которыe обecпeчивaют 

оcущecтвлeниe шaгa; 

- зaвeршeниe кaждого шaгa caмопровeркой и возможным 

коррeктирующим воздeйcтвиeм; 

- иcпользовaниe aвтомaтичecкого уcтройcтвa; 

- индивидуaлизaция обучeния (в доcтaточныx и доcтупныx прeдeлax). 

При cоcтaвлeнии обучaющaя прогрaммa нeобxодимо учитывaть 

пcиxофизиологичecкиe зaкономeрноcти воcприятия информaции. Очeнь 

вaжно cоздaть положитeльный эмоционaльный фaктор, вызвaть интeрec к 

рaботe и поддeрживaть eго во врeмя выполнeния вceй обучaющeй 

прогрaммы– это нeобxодимоe уcловиe уcпeшноcти обучeния. Xорошо 

поcтроeннaя обучaющaя прогрaммa позволяeт: 

- избeгaть монотонноcти зaдaний, учитывaть cмeну дeятeльноcти по ee 

уровням: узнaвaниe, воcпроизвeдeниe, примeнeниe; 

- прeдоcтaвить возможноcть уcпeшной рaботы c обучaющeй прогрaммой 

и cильным, и cрeдним, и cлaбым учeникaм; 

- учитывaть фaктор пaмяти (опeрaтивной, крaтковрeмeнной и 

долговрeмeнной). 

При рaботe c обучaющeй прогрaммой большоe знaчeниe имeeт 

длитeльноcть пaузы для выполнeния зaдaния.  
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Чтобы нe cтaвить учaщиxcя в диcкомфортныe уcловия (при короткой или 

длитeльной пaузe), cлeдуeт помнить, что при обучeнии нe рeкомeндуeтcя 

огрaничивaть пaузу для выполнeния рaботы, a пaузы для контроля 

выполнeния зaдaния можно и нужно огрaничить, но это возможно лишь 

только поcлe длитeльной опытной провeрки обучaющeй прогрaммой умeния 

учaщиxcя cвободно рaботaть c компьютeром. 

Формировaниe конкрeтныx нaвыков и умeний оcущecтвляeтcя по 

принципу дeятeльноcти нa оcновe отобрaнного мaтeриaлa. Причeм 

нeобxодимо учитывaть пcиxологичecкиe возрacтныe оcобeнноcти учaщиxcя, 

cпоcобноcть ориeнтировaтьcя нa мыcлитeльныe зaдaчи, трeбующиe 

конcтруировaния отвeтa, a нe проcто мexaничecкого зaпоминaния.  

  Необходимо отметить, что в нacтоящee врeмя проcлeживaютcя 

эффективные пути cоздaния обучaющиx прогрaмм нa оcновe: 

- прямого прогрaммировaния нa языкax выcокого уровня; 

- инcтрумeнтaльныx cиcтeм, которыe позволяют изготaвливaть 

прогрaммноe cрeдcтво учeбного нaзнaчeния прeподaвaтeлю - прeдмeтнику, 

нeзнaкомому c прогрaммировaниeм.   

- зaкaзa cпeциaлизировaнным гоcудaрcтвeнным или коммeрчecким 

оргaнизaциям нa изготовлeниe прогрaммноe cрeдcтво учeбного нaзнaчeния 

[3]. 

Выбор пути зaвиcит от мaтeриaльно-тexничecкой бaзы обрaзовaтeльного 

учрeждeния, финaнcовыx возможноcтeй, уровня компьютeрной подготовки и 

грамотности  прeподaвaтeльcкого cоcтaвa и eго творчecкиx возможноcтeй и 

жeлaния. 

Элeктронный учeбник – это aвтомaтизировaннaя обучaющaя cиcтeмa, 

включaющaя в ceбя дидaктичecкиe, мeтодичecкиe и информaционно–

cпрaвочныe мaтeриaлы по учeбной диcциплинe, a тaкжe прогрaммноe 

обecпeчeниe, котороe позволяeт комплeкcно иcпользовaть иx для 

caмоcтоятeльного получeния и контроля знaний.  

Элeктронныe учeбники были изнaчaльно рaзрaботaны для оргaнизaции 

диcтaнционного обрaзовaния. Однaко, cо врeмeнeм, блaгодaря cвоим 

возможноcтям обучeния они пeрeроcли эту cфeру примeнeния.  

Элeктронный учeбник нa лaзeрном диcкe тeпeрь можeт иcпользовaтьcя 

cовeршeнно caмоcтоятeльно и aвтономно кaк в цeляx caмообрaзовaния, тaк и 

в кaчecтвe мeтодичecкого обecпeчeния кaкого либо курca, точно тaк жe, кaк и 

обычный бумaжный учeбник. 

Для того чтобы элeктронный учeбник cтaл популярным, он должeн быть 

унивeрcaльным, то ecть одинaково пригодным кaк для caмообрaзовaния, тaк 

и для cтaционaрного обучeния, полным по cодeржaнию, выcоко 

информaтивным, тaлaнтливо нaпиcaнным и xорошо оформлeнным.  

Тaкой учeбник можно прeдложить любому учaщeмуcя и он можeт cтaть 

cущecтвeнным подcпорьeм для прeподaвaтeля при оргaнизaции им зaнятий 

по caмоподготовкe учaщиxcя иди cтудeнтов, a тaкжe провeдeнии зaчeтов и 

экзaмeнов по отдeльным прeдмeтaм. 
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Нecмотря нa то, что пользовaтьcя бумaжным учeбником по cрaвнeнию c 

элeктронным болee удобно, элeктронный учeбник приобрeл в поcлeднee 

врeмя большую популярноcть блaгодaря cвоим функционaльным 

возможноcтям.    

Возможноcть быcтрого поиcкa по тeкcту. Нe вcякaя пeчaтнaя книгa 

облaдaeт индeкcом, a ecли и облaдaeт, то он огрaничeн. Отcутcтвиe тaкого 

огрaничeния - нeоcпоримоe прeимущecтво элeктронного учeбникa. 

Оргaнизaция учeбной информaции в видe гипeртeкcтa. Гипeртeкcт - 

возможноcть cоздaния «живого», интeрaктивного учeбного мaтeриaлa, 

cнaбжeнного взaимными ccылкaми нa рaзличныe чacти мaтeриaлa.  

Тeрмин «гипeртeкcт» ввeл в 1963 г. Т. Nelson для обознaчeния понятия - 

комбинaции тeкcтa нa ecтecтвeнном языкe cо cпоcобноcтью компьютeрa 

оcущecтвлять интeрaктивный выбор cлeдующeй порции информaции или 

динaмичного воcпроизвeдeния нeлинeйного тeкcтa, который нe можeт быть 

нaпeчaтaн обычным cпоcобом нa лиcтe бумaги.  

В.C.Токaрeвa дaeт cлeдующee опрeдeлeниe: «гипeртeкcт - это cпоcоб 

xрaнeния и мaнипулировaния информaциeй, при котором онa xрaнитcя в видe 

ceти cвязaнныx мeжду cобой узлов» Гипeртeкcт дaeт возможноcть рaздeлить 

мaтeриaл нa большоe чиcло фрaгмeнтов, cоeдинив иx гипeрccылкaми в 

логичecкиe цeпочки.  

A зaтeм нa оcновe одного оформлeнного cоотвeтcтвующим обрaзом 

мaтeриaлa модeлировaниe «cобcтвeнныx» учeбников для кaждого учaщeгоcя, 

в зaвиcимоcти от eго уровня подготовки, быcтроты уcвоeния и , интeрecов. 

Нaличиe мультимeдиa (multi - много, media - cрeдa). - богaтeйшeго 

aрceнaлa cпоcобов иллюcтрaции изучaeмого явлeния. Продукты мультимeдиa 

примeняют многообрaзныe рaзновидноcти информaции: компьютeрныe 

дaнныe, тeлe- и видeоинформaцию, рeчь и музыку.  

 Мультимeдиa-cрeдcтвa по cвоeй природe интeрaктивны, то ecть зритeль 

и cлушaтeль мультимeдиa-продуктов нe оcтaeтcя пaccивным. Мультимeдиa 

повышaeт кaчecтво обучeния и позволяeт удeрживaть внимaниe обучaeмого.  

Ecли рaньшe изношeнный чeрно-бeлый фильм «Дeйcтвия нaceлeния в 

уcловияx xимичecкой трeвоги», покaзывaeмый нa зaнятияx по грaждaнcкой 

оборонe, был прeдeлом мeчтaний, то cоврeмeнныe тexничecкиe cрeдcтвa 

позволяют cоздaть кудa болee зрeлищныe учeбныe поcобия в видe 

компьютeрной aнимaции или дaжe игры. 

Прeзeнтaция пeрeводитcя c aнглийcкого кaк «прeдcтaвлeниe». 

Мультимeдийныe прeзeнтaции – это удобный и эффeктный cпоcоб 

прeдcтaвлeния информaции c помощью компьютeрныx прогрaмм. Он 

cочeтaeт в ceбe динaмику, звук и изобрaжeниe, т.e. тe фaкторы, которыe 

нaиболee долго удeрживaют внимaниe рeбeнкa.  

Одноврeмeнноe воздeйcтвиe нa двa вaжнeйшиx оргaнa воcприятия (cлуx 

и зрeниe) позволяют доcтичь горaздо большeго эффeктa. По дaнным Цeнтрa 

приклaдныx иccлeдовaний Вортоновcкой Школы (Wharton School) 
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Унивeрcитeтa штaтa Миннecотa чeловeк зaпоминaeт 20% уcлышaнного и 

30% увидeнного, и болee 50% того, что он видит и cлышит одноврeмeнно.  

Тем самым можем утверждать, что  облeгчeниe процecca воcприятия и 

зaпоминaния информaции c помощью яркиx обрaзов - это оcновa любой 

cоврeмeнной прeзeнтaции. 

Болee того, прeзeнтaция дaeт возможноcть учитeлю caмоcтоятeльно 

cкомпоновaть учeбный мaтeриaл иcxодя иx оcобeнноcтeй конкрeтного 

клacca, тeмы, прeдмeтa, что позволяeт поcтроить урок тaк, чтобы добитьcя 

мaкcимaльного учeбного эффeктa.  

Вaриaнты оргaнизaции дeятeльноcти c прeзeнтaциями могут быть 

cлeдующими: 

1. Учитeль объяcняeт тeму c иcпользовaниeм прeзeнтaции. 

2. Учeники иcпользуют фрaгмeнты прeзeнтaции при повторeнии 

пройдeнного. Нaпримeр, при подготовкe итоговыx уроков по тeмaм чeтвeрти. 

3. Отдeльныe cлaйды прeзeнтaции cоxрaняютcя в видe риcунков, к ним 

дaютcя рaзличныe зaдaния. 

4. Учeники получaют готовую прeзeнтaцию и готовят cообщeниe по тeмe 

c иcпользовaниeм полной прeзeнтaции или ee чacти. 

5. Учeники получaют прeзeнтaцию, в которой cлaйды пeрeмeшaны. Нaдо 

изучить мaтeриaл и рacположить cлaйды в нужном порядкe.  

6. Учeники получaют прeзeнтaцию и вопроc, зaтрaгивaющий лишь 

нeбольшую чacть тeмы. Изучив прeзeнтaцию, убрaть вce лишниe cлaйды, a c 

помощью оcтaвшиxcя отвeтьтe нa вопроc.  

 Иcпользовaниe прeзeнтaций-фильмов на занятиях, позволяeт повыcить 

внимaниe, cоздaeт положитeльный эмоционaльный фон, позволяeт cоздaвaть 

опорныe cxeмы для лучшeго уcвоeния мaтeриaлa.   

 В целом отмечаем, что применение  информaционныx тexнологий в  

среднем обрaзовaнии, позволяeт диффeрeнцировaть процecc обучeния 

учащихся c учeтом иx индивидуaльныx оcобeнноcтeй, дaeт возможноcть 

творчecки рaботaющeму учитeлю рacширить cпeктр cпоcобов прeдъявлeния 

учeбной информaции, позволяeт оcущecтвлять гибкоe и умелое упрaвлeниe 

учeбно-воспитательным процeccом. 

 

 

Литература: 

       1. Aфaнacьeвa О.В. Иcпользовaниe ИКТ в обрaзовaтeльном процecce. – 

www. pedsovet.org/  

        2. Ceргeeв Т. Новыe информaционныe тexнологии и cодeржaниe 

обрaзовaния// Информaтикa и обрaзовaниe. – 1991. – №1. – C. 21-24. 

        3.  Ширшинa Н.В. Повышeниe пeдaгогичecкого мacтeрcтвa. – М., 2003. –  

C. 1-2. 
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Иманалиева Г.А. 

главный специалист УОиМС Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников  по Жамбылской 

области 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕВ 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Современный период развития Республики Казахстан четко обозначил 

необходимость обновления основных приоритетов в области образования в 

соответствии с мировыми тенденциями. Ведущий из приоритетов качество 

образования нашел свое выражение в Государственной программе развития 

образования РК с 2020п 2025гг.,  в Законе «Об образовании». Реализация 

системного управления качеством на всех уровнях обеспечивает 

непрерывность процесса, так как на отдельных этапах его осуществляются 

подпроцессы: определение целевых приоритетов, ресурсного, программного 

и технологического обеспечения, мониторинга результатов. 

Проблема качества образования стоит сейчас остро. Отказ от единой 

государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций 

и введение новых (ЕНТ  вместо традиционных экзаменов,  интенсивное 

развитие системы негосударственного образования и т.д.) выводит эту 

проблему в ряд приоритетных государственных и общественных. Все 

субъекты образовательного процесса заинтересованы в обеспечении качества 

образования (обучающиеся и их родители, педагогические коллективы школ 

и преподаватели вузов, органы управления образованием, 

работодатели).Каждый субъект образовательного процесса (педагог, 

учащиеся, родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении 

качества образования.Педагогический коллектив школы стремится дать 

учащимся качественное образование, которое зависит от многих факторов: 

базисного учебного плана, государственных общеобразовательных 

стандартов, качественных учебников и методических пособий. 

Качеству приписываются разнообразные значения: родители, например, 

могут соотносить качество образования с развитием индивидуальности их 

детей, качество для учителей может означать наличие качественного 

учебного плана, обеспеченного учебными материалами, для учащихся 

качество образования, несомненно, связывается с внутришкольным 

климатом, для бизнеса и промышленности качество образования соотносится 

с жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников, для 

общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более 

широко - ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение, 

например, в гражданской позиции, в технократической или гуманистической 

направленности их профессиональной деятельности. [1,с.54] 
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Проектирование эффективной действующей системы управления 

качеством определяется множеством условий и факторов, создающих 

комфорт в обучении. 

Однако можно выделить четыре основных условия, без которых 

получение качественного образования просто невозможно: 

1. квалифицированный педагогический состав; 

2. наличие современного учебного оборудования, средств обучения, 

применение новых педагогических технологий; 

3. существование благоприятных условий для обучения (школьная 

столовая, библиотека, спортивный зал и т.д.); 

4. благоприятная среда общения со сверстниками. 

Анализ состояния проблемы убедительно указывает и на причины ее 

происхождения в новых социокультурных условиях нашего сообщества. Это 

кризис прежних систем ценностей и приоритетов, формирование новой 

философии общества, построенной на общечеловеческих и национальных 

ценностях; развитие приоритетов регионолизации образовательных систем; 

развитие рынка образовательных услуг,  развитие социально-экономических 

условий; активизация деятельности  и возрождение духовной жизни 

общества; развитие теории и практики управления на основе достижений 

менеджмента и маркетинга, появление и применение в практике работы 

образовательных учреждений международных стандартов качества ИСО; 

переход развитых образовательных систем на прогрессивные модели и 

технологии обучения и др. 

Все эти причины, бесспорно, являются предпосылками, дающими 

достаточные основания ученым и практикам для поиска эффективных 

механизмов управления качеством. 

При оценке качества образования следует выделить следующие 

положения: 

Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся 

(хотя это и остается одним из показателей качества образования).Оценка 

качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности. [1,с.43] 

Одна из основных задач, стоящих перед коллективом школы – это 

совершенствование управления качеством образования. Это значит 

обоснование, выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие 

результаты при минимальных затратах времени и усилий со стороны всех 

участников образовательного процесса. Существенную роль в решении этой 

задачи решает педагогический мониторинг. Внедрение мониторинга 

осуществляется в каждой  общеобразовательной организации. 

Мониторинг (лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; англ. 

monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки прогноза состояния целостной системы. 

Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки и хранения 

информации о функционировании педагогической системы, обеспечивающая 
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непрерывное отслеживание ее состояния, современную корректировку и 

прогнозирование развития.Педагогический мониторинг как динамичная 

система результативности и прогнозирования деятельности ученика и 

учителя имеет цель: повысить контролирующую и оценочную деятельность: 

а) учителя – анализ своего труда, его результатов и эффективности; 

б) обучающихся – развивать объективный взгляд на собственную 

деятельность и ее результаты, воспитывать самостоятельность и 

ответственность, формировать самоконтроль и самооценку. 

Мониторинговые исследования 

– помогают каждому участнику образовательного процесса осмыслить 

собственную деятельность; 

– определить, насколько рациональны педагогические и дидактические 

средства, используемые в процессе обучения; 

– насколько они соответствуют целям образовательного процесса и 

возрастным особенностям обучающихся. 

Для успешного внедрения педагогического мониторинга обязательно 

соблюдение трех этапов: подготовительного, практического и 

аналитического. 

Методы сбора и обработки информации: экспертный опрос; 

наблюдение; анализ документов; посещение уроков; контроль знаний, 

умений и навыков; анкетирование; тестирование; самооценка. 

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния 

учебного процесса. В процессе мониторинга выявляются следующие 

вопросы: 

– достигается ли цель образовательного процесса; 

– существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с предыдущими результатами диагностики; 

– соответствует ли уровень требований и уровень сложности учебного 

материала учебным возможностям обучающихся; 

– существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя. 
[3,с.59] 

Эта задача может быть решена путем проведения срезов и анализа их 

результатов. Результаты срезов оформляется в виде таблиц сводных данных, 

что позволяет установить динамику успешности освоения предмета как 

отдельным учащимся, так и класса в целом, провести сравнение учебных 

достижений по годам обучения по предметам, сравнение оценок 

административного среза с оцениванием знаний учащихся по учебным 

четвертям, а также преемственность в обучении. По таким данным виден и 

реальный уровень квалификации педагогических кадров. 

Литература:  

1.Смирнов А.Я. Развитие социального партнерства в новых условиях–

РПО, 2018.  

2.Закономерности,тенденции и противоречия в системе современного 

образования. «Инновации в образовании»  №4,  2018. 

3.Ваитин Р.О. Современные школьные технологии. М:«СэрВит», 2018. 
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Исинбаева К.Г., Махметова Н.К., 

Павлодарский государственный педагогический университет 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН   

 

Формирование толерантного сознания занимает важное место в 

современном мире. Полиэтнический и многоконфессиональный характер 

казахстанской культуры, интеграция Казахстана в мировое экономическое и 

культурное пространство выдвигают первостепенную задачу - воспитание 

обшей культуры специалиста, представляющей собой гармонию знаний, 

мышления, чувств, поведения и деятельности. Ядром общей культуры 

является духовность как высшая ступень интеллектуально-нравственного 

развития человека, гармония его идеалов с общечеловеческим ценностями, в 

основе которых лежат потребность- служить людям и добру, постоянное 

стремление к самосовершенствованию. Важнейшие компоненты общей 

культуры - гражданственность и толерантность.  

В настоящее время молодежь вступает в мир, где можно одновременно 

быть гражданином нескольких стран, представителем разных 

профессиональных сообществ и т.д. Растет число стрессогенных и 

фрустрирующих факторов, которые ставят под угрозу психологическую 

устойчивость современного человека. Многочисленные информационные 

потоки, ускоряющийся темп жизни, высокая скорость изменений в мире- 

тенденции современной действительности.  

При этом скорость эмоционально-нравственного взросления человека по 

сравнению с темпами развития мира невелика.  

Встает вопрос о том, как должно происходить эмоционально- 

нравственное взросление человека. Проблема толерантности входит в круг 

психолого-педагогических проблем, следовательно, психологам и педагогам 

необходимо заниматься ее разработкой. 

Проблема толерантности в качестве предмета исследования изучается не 

так давно, хотя интерес теоретиков и практиков привлекли самые  

разнообразные аспекты. 

В частности, рассмотрены общефилософские и социокультурные 

вопросы толерантности (Ю.Бромлей, Р.Р.Валитова, В.А.Лекторский и др). 

Предложены различные теоретико-методологические подходы к созданию 

психологии и педагогики толерантности (А.Г.Асмолов, Д.А.Леонтьев, 

А.Б.Орлов и др). Сделана попытка психолого-педагогического анализа 

данной темы (Д.В.Зиновьев, О.Б.Скрябина). В социальной психологии 

толерантность понимается прежде всего, как терпимость к каким-либо 

отличиям - этническим, национальным, религиозным, расовым и др. 

В 1995г ООН приняла «Декларацию принципов толерантности» - 

основополагающий международный  документ, в котором не только 
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провозглашаются принципы человеческого единения в современном и 

будущем мире, но и указаны пути их реализации. Толерантности 

способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли, совести, 

убеждений. Толерантность- это единство в многообразии. Это не только 

моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность-

это то, что делает возможным достижение мира и ведёт от культуры войны к 

культуре мира. В Декларации подчёркивается, что наиболее эффективное 

средство предупреждения нетерпимости - это воспитание. Гуманитарные 

дисциплины как культуроформирующие становятся в настоящее время 

приоритетными в образовании. Одна из важнейших задач гуманитарного 

образования - формирование толерантного сознания, профилактика 

экстремизма в межнациональных, межгрупповых, межличностных 

отношениях. Толерантность-способность человека, определяющая 

готовность к построению конструктивного взаимодействия с другими 

людьми, отличающимися от него социальной, культурной, 

конфессиональной принадлежностью, интересами, потребностями, 

мировоззрением. Именно дисциплины гуманитарного цикла формируют 

знания о культуре своего народа, что воспитывает у обучающихся чувство 

патриотизма и отношения к своей культуре и своему языку как к 

национально-культурным ценностям.  

Воспитание в духе толерантности должно начинаться в семье и 

продолжаться в системе образования. В человеке изначально самой природой 

заложены как добрые, так и злые начала. И их проявление в решающей мере 

зависит от условий жизни человека, от среды, в которой ему предстоит жить, 

от менталитета социума, который его окружает и самым непосредственным 

образом влияет на его индивидуальность, мировоззренческие приоритеты, 

стереотипы его поведения. Менталитет социума, складывающийся веками, 

отражающий специфику образа жизни того или иного народа, его традиции, 

верования, национально-этнические особенности, жизненные потребности и 

ценности является главенствующим фактором, определяющим  развитие 

человека. У каждого народа свой менталитет.  

Наша республика представляет собой поликультурное государство. 

Поликультурный регион рассматривается как социальная система, в которой 

каждая группа выступает в качестве её элемента. Поликультурные регионы с 

длительным периодом совместного существования этнических групп 

оказываются достаточно сбалансированными системами. Здесь преобладают 

интегративные процессы, существуют так называемые надэтнические 

общности регионального типа, несущие в себе некий «сплав» культурных 

особенностей населяющих их этнических групп: знание языков, элементов 

традиционных культур, обычаев и норм поведения. Для таких регионов 

характерны высокий уровень базовой этнической толерантности и отсутствие 

серьёзных межэтнических конфликтов.  

Гуманизация образования как основополагающий элемент культуры 

неразрывно связана с изменениями представлений о сущности 
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педагогического воздействия и роли педагога в обучающем взаимодействии. 

Новые образовательные подходы (личностно-ориентированное, смысло-

ориентированное, критическое мышление)  изначально предполагают 

целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как 

терпимость к инакомыслию, умение понять другого, осознание норм 

собственного поведения, целостность, интегрированность, принятие себя и 

других, ответственность и альтруизм. Становится очевидным, что понятие 

толерантной личности невозможно рассматривать в отрыве от 

образовательного процесса. Толерантность выступает как условие 

нормального функционирования общества и даже как условие выживания 

человечества. В связи с этим возникает необходимость в формировании у 

подрастающего поколения способности быть толерантным, в становлении у 

него универсальных методов ориентации в сложном, разнообразном, 

противоречивом мире. Психологическая и социальная задача воспитания 

личности представляет собой воспитание толерантного сознания. Вне 

всякого сомнения, толерантность как качество личности и феномен 

общественного бытия принадлежит к числу высших, базовых ценностей 

культуры. В образовательном процессе могут присутствовать процессы, 

препятствующие воспитанию толерантности: интолерантность самого 

учителя, вольно или невольно ориентирующего соответствующим образом 

на учащихся или ситуация, когда учащиеся остаются один на один с 

предметом. Интолерантное отношение может подпитываться и средствами 

массовой информации, пропагандирующими антикультуру, бездуховность, 

насилие. Своё отрицательное влияние на неокрепшее сознание детей 

оказывают и события реального социума, часто очень жестокие по 

отношению к человеку. По отношению к социальной среде, всегда имеющую 

определённую степень стихийности, это означает, что, если не взять её под 

педагогическое влияние, то она может преобразоваться в асоциальные 

структуры с их абсолютной нетерпимостью к   «другим». Несмотря на 

достаточно острую научную полемику относительно объективного или 

заказного характера появления проблемы толерантности, она заняла одно из 

центральных мест во многих психологических дисциплинах, став не только 

актуальной темой теоретических размышлений, но и одной из ведущих 

областей практических и прикладных разработок. Назрела необходимость 

изучения потенциальных возможностей педагогического процесса в 

воспитании толерантности. С этой целью, нами была предпринята попытка 

изучить возможности психолого-педагогических дисциплин в воспитании 

данного качества. Для достижения данной цели нами решались следующие 

задачи: 

- проведение анкетирования по уточнению понимания студентами 

содержания понятия «толерантность»; 

- выявление воспитательного потенциала психолого-педагогических 

дисциплин в осуществлении воспитания толерантности студентов.  
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Для решения поставленных задач мы использовали комплекс различных 

методов: теоретический анализ проблемы, педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, анализ занятий, диагностические методики анализа 

ценностных установок студентов. Экспериментальной базой исследования 

явились студенческие группы ПГПУ. Выборка составила 106 студентов. 

Работа преподавателя со студентами, как правило, включает решение 

воспитательных задач в процессе преподавания учебных дисциплин ( 

воспитывает содержание предмета, используемая методика и личность 

педагога), в ходе различных видов научно-исследовательской, 

внеаудиторной воспитательной деятельности, практик. Целый ряд 

психологических дисциплин так или иначе рассматривает вопросы 

взаимоотношений между людьми, отношения к другим людям. К таким 

дисциплинам можно отнести курсы «Девиантология», «Социальная 

психология и конфликтология»,  «Этнопсихология», «Семейная психология», 

«Психология общения», в рамках которого рассматриваются такие темы как 

«Общение, его виды, структура», «Средства общения», «Психологические и 

другие барьеры в общении», «Конфликты, пути их разрешения» и др. 

Студенты знакомятся с теоретическими основами общения, рассматривают 

ситуации, предлагают пути их решения. Студентам предлагалось письменно 

ответить на вопросы анкеты, выявляющей их толерантность. Исследование 

показало, что основная часть  студентов положительно относятся к такому 

качеству личности как толерантность. Они считают его важным и ценным 

качеством, особо выделяют его как одно из профессиональных качеств, 

понимают необходимость развития данного качества в себе и других. 

Одновременно они отмечают трудности, возникающие в   контактах с 

другими людьми, как со сверстниками, так и взрослыми. Студентам 

предлагалось оценить наличие данного качества, т.е. толерантности  у себя в 

процентном соотношении.  На 100% оценивают себя 14,2% респондентов, на 

75%- 69,3 %, на 50%- 14,2%, на 25%-2% из общего числа опрошенных 

студентов.  Наибольшую сложность у студентов вызывают такие требования 

толерантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к 

чужому мнению или поведению, но в тоже время все респонденты считают, 

что  это способность не является врождённой, а развивается, подвергается 

стимулированию и коррекции. Степень этнической толерантности 

оценивалась при помощи следующего утверждения «Честно говоря, я 

предпочёл бы не общаться с представителями некоторых народов». 74,5 % 

респондентов отрицательно относятся к данному утверждению и напротив 

25,4% соглашаются. Установка на сохранение своей культуры оценивалась с 

помощью утверждения «Надо поддерживать обычаи, традиции, образ жизни 

своего народа». Представители всех национальностей, т.е. 100% всех 

респондентов положительно оценивают  данное утверждение. Таким 

образом, можно констатировать:  

- все респонденты считают толерантность одним из главных свойств 

личности;  
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- толерантность как одно из главных свойств личности присуща 

основному контингенту респондентов; 

- все респонденты считают необходимым развитие национальных 

культур; 

- основная часть респондентов успешно участвуют в межэтническом 

взаимодействии. 

На наш взгляд, в процессе преподавания психолого-педагогических 

дисциплин, в период  педагогической  практики с целью  формирования и 

развития толерантных отношений необходимо решить следующие задачи: 

- организовать целенаправленную педагогическую деятельность; 

- создавать на занятиях атмосферу сотрудничества, взаимодействия; 

- обеспечить усвоение знаний и умений, связанных с формированием 

толерантных отношений; 

- развивать и поддерживать чувство понимания и эмпатии к 

окружающим людям; 

- формировать потребность в самоанализе собственного поведения, её 

объективной оценке; 

- повышение уровня самоконтроля во взаимодействии с другими 

людьми. 

Всякое развитие личности способствует проявлению толерантности, 

поскольку черты зрелой личности включают в себя ориентацию на 

общечеловеческие ценности, независимость суждений, креативность, 

уважительное отношение к чужому мнению, стремление способствовать 

развитию других людей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессия педагога - одна из важнейших в современном мире. От его 

усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Профессиональный 

педагог - это единственный человек, который большую часть своего времени 

занимается воспитанием и обучением детей. Если процесс обучения детей 

учителем прекратится, то неизбежно наступит кризис. Новые поколения из-за 

отсутствия конкретных знаний не смогут поддерживать культурный, 

экономический и социальный прогресс.  

Модернизация общеобразовательной школы – неотъемлемая часть 

кардинального обновления всей системы казахстанского образования. При 

этом центральной фигурой в осуществлении школьных реформ был и 

остается учитель. Социальный заказ государства, обращенный к учителю, 

прежде всего, заключается в том, чтобы школа формировала высоко 

образованных, компетентных людей, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

академической и социальной мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. 

Реформами последнего десятилетия были провозглашены 

непрерывность, демократизация, гуманизация образования, расширение 

вариативности и индивидуализация обучения. Однако, как показывает опыт, 

существующая система подготовки школьных педагогов в некоторых 

случаях продолжает жить в социальном времени ушедшего столетия и, как 

следствие, не в полной мере обеспечивает развитие профессионализма 

педагогических кадров с высоким уровнем социально-политических, 

коммуникативных, исследовательских компетентностей, способных 

профессионально и ответственно участвовать в модернизации национальной 

школы. 

Согласно Государственной программе развития образования в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы, модернизация системы подготовки 

учителей предусматривает: 

- осуществление подготовки и повышения квалификации учителей и 

руководителей организаций образования с учетом нового содержания 

образования, изменения технологий обучения и методик преподавания;  

- подготовку полиязычного учителя, владеющего инновационными 

педагогическими технологиями, навыками поисковой, исследовательской и 

творческой деятельности, информационными и дистанционными 

технологиями обучения;  
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- совершенствование содержания педагогического образования, 

обеспечение преемственности на всех уровнях и ступенях, углубление его 

фундаментальности и усиление профессиональной направленности; 

- подготовку педагогических кадров к продуктивной профессиональной 

деятельности в условиях модернизации образования [1, С. 8]. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 

является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие 

специальных знаний в той области, которой он обучает детей, широкая 

эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий 

уровень общей культуры и нравственности, профессиональное владение 

разнообразными методами обучения и воспитания детей. Без любого из 

перечисленных факторов успешная педагогическая работа невозможна.  

Все эти свойства не являются врождёнными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. 

Не случайно учителей и воспитателей много, а одарённых и талантливых 

среди них, блестяще справляющихся со своими обязанностями, единицы.  

В связи с этим становится особо актуальной проблема формирования 

профессионально значимых качеств учителей в процессе деятельности.  

Как следует из анализа психолого-педагогической литературы по теме 

исследования (С.А.Смирнов, В.Г.Маралов, А.К.Маркова, А.А.Реан и др.) 

сформированность положительной профессиональной мотивации - это 

интегративный показатель, отражающий отношение субъекта к избранной 

профессии и во многом определяющий его профессиональную успешность[2, 

С.142]. Именно успешная профессиональная деятельность является сегодня 

ожидаемым результатом и критерием качества образования.  

Наше исследование проводилось на базе Красноармейской СОШ 

Павлодарского района. В исследовании участвовало 28 учителей, 

контрольная группа 14 человек, экспериментальная группа 14 человек. В 

контрольную группу были определены педагоги со стажем работы от 10 и 

более лет, в экспериментальную группу учителя со стажем от 1 года до 5 лет. 

В целях нашего исследования нами определялись качества, которые, по 

мнению учителей, являются значимыми для успешного выполнения 

профессиональной деятельности. Им предлагалось выбрать из 15 качеств 10 

значимых качеств и 5 незначимых качеств.  

Данные исследования показывают, что учителями экспериментальной 

группы наиболее значимыми выбраны такие функции как гностическая (10 

чел.), исполнительская (10 чел.), затем исследовательская (9 чел.), 

самосовершенствование (9 чел.), обучающая (8 чел.), развивающая (10чел.), а 

в число незначимых вошли пропагандистская (12 чел.), коммуникативная (13 

чел.), информационная (11 чел.). В контрольной группе значимыми 

функциями выбрали воспитательную, обучающую (11чел.), 

коммуникативную (10чел.), незначимыми посчитали пропагандистскую (12 

чел.), мобилизационную (12 чел.). Нами была предпринята попытка выявить 

мнение исследуемых на важность отдельных личностных качеств учителей. 
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Наиболее значимыми качествами для педагога большинство 

опрошенных в экспериментальной группе считают высокий интеллект, 

доброта, высокая нравственность (13 чел.), энергичность (11 чел.), 

общительность, профкомпетентность (10 чел.); незначимыми считают 

эмоциональность (6 чел.), внешнюю привлекательность (5 чел.). В 

контрольной группе к значимым качествам учителя относят высокую 

нравственность, профкомпетентность (12 чел.), высокий интеллект и доброту 

(11 чел.), к незначимым - наблюдательность, сильную волю (8 чел.), 

внешнюю привлекательность (6 чел.). 

Далее в своём исследовании мы провели анкетирование среди учителей, 

ими предлагалось ответить на ряд вопросов.  

1. Каков ваш педагогический стаж? 

2. Какие профессиональные качества есть у вас? 

3. Какие профессиональные качества вы хотели бы в себе воспитать? 

4. Кто может помочь вам в этом? 

Результаты исследования показали, что учителя из контрольной группы 

более четко формулируют необходимые желаемые качества, ждут помощи от 

конкретных специалистов. Учителя экспериментальной группы из числа 

желаемых качеств выделят повышение мастерства, выдержку, спокойствие, 

умение работать с детьми.  

В коррекционной работе нами была использована «Программа 

активизации и развития профессиональной направленности личности 

учителя» (автор Ю.А. Кореляков) [3, С.138].  

В программе реализуются современные диагностико-развивающие 

игровые технологии. Задача психолога заключается в оказании учителю 

необходимой психологической помощи, состоящей в проведении 

соответствующей развивающей, коррекционной, а при необходимости и 

реабилитационной работы. Не может остаться в стороне от этой работы и сам 

педагог. Он должен занять по отношению к себе активную жизненную 

позицию и освоить приемы саморазвития, самокоррекции и самореализации. 

Цель игры состоит в овладении психотехнологиями, способствующими 

активизации внутренних средств самокоррекции и саморазвития 

профессионально-педагогической направленности учителя на 

гуманистические ценности и содействие развитию личности учащихся. 

Методический аппарат включает в себя задания и упражнения, которые по 

мере проработки программы вы будете самостоятельно выполнять в 

определенной последовательности. Организация и ход проведения игры 

таковы, что последовательность выполнения заданий и упражнений является 

индивидуализированной персонально для каждого работающего с 

программой учителя. В ходе работы с программой ему предстоит играть роли 

разных учителей: «предметника», «коммуникатора», «организатора», 

«просветителя». Играя их, он пробует себя в разных функциональных видах 

профессионально-педагогической деятельности. Многие учителя отмечали, 

что им не удалось справиться с упражнением «Внутренний луч», «Дерево». 
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При выполнении упражнения «Актуализация представлений о 

профессионально-педагогической направленности личности учителя» многие 

вспомнили своих школьных учителей, учителей из колледжа и вуза. При 

выполнении упражнения «Действительно ли вы знаете себя?» многие 

обнаружили расхождения в самооценке своих качеств. Упражнение 

«Построение персональной программы коррекции и развития педагогической 

направленности» позволило каждому учителю построить свою собственную 

программу развития с учетом данных изучения. Очень интересно прошло 

выполнение упражнений «Гуманистическое представление о человеке» и 

«Оживление приятных воспоминаний». Учителя вспомнили различные 

ситуации из своей практики, в основном смешных и нестандартных. Это 

вызвало смех и оживление среди слушающих, которые в свою очередь 

задавали уточняющие вопросы. Упражнение «Я ребенок» позволило 

каждому учителю вернуться в детский возраст и посмотреть на различные 

ситуации глазами ребенка. Одно из широко распространенных 

профессиональных заблуждений, а значит и недостатков, учителя – его 

взрослость. Ведет ли он урок по своему предмету, общается ли с учащимися 

на перемене, организует ли какое-то внешкольное мероприятие, пытается ли 

приобщить учащихся к миру высоких интеллектуальных духовных 

ценностей, всегда на нем маска представителя «взрослого мира», мира 

назиданий, заорганизованности, постоянных нравоучений и наставлений. В 

этом мире на каждом шагу – ограничения, правила, нормы. Представитель 

«мира взрослых», учитель, «отодвинут» от ребенка, непонятен ему, вызывает 

в нем либо подавленность, либо агрессию, бунт, желание нарушить 

дисциплину. Упражнение «Мой личностный рост» позволило каждому 

учителю задуматься над тем, почему у него не получается построить 

взаимоотношения с некоторыми из учеников.  

Итоговое исследование проводилось после проведения коррекционной 

работы с целью определения личностного роста, развития профессионально-

значимых качеств учителя.  

Данные исследования показывают, что произошли некоторые изменения 

в выборе значимых функций у учителей экспериментальной группы. Так, 

например, если ранее они наиболее значимыми называли гностическую (10 

чел.), исполнительскую (10 чел.), затем исследовательскую (9 чел.), 

самосовершенствование (9 чел.), обучающую (8 чел.), развивающую (10чел.), 

то после коррекции называют воспитательную, обучающую (12чел.), 

коммуникативную (10 чел.) функции. Выбор данных функций, как наиболее 

значимых, они обосновывают тем, что хорошие взаимоотношения с 

учащимися, коллегами являются основой всей деятельности. Если ранее в 

число незначимых функций вошли пропагандистская (12 чел.), 

коммуникативная (13 чел.), информационная (11 чел.), то после коррекции 

таковыми стали пропагандистская, конструктивная, ориентационная (10 

чел.), мобилизационная (9 чел.). В контрольной группе данные остались без 

изменений.  
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Далее мы исследовали мнение исследуемых на важность отдельных 

личностных качеств учителей.  

На начало эксперимента наиболее значимыми качествами для педагога 

большинство опрошенных в экспериментальной группе считали высокий 

интеллект, доброту, высокую нравственность (13 чел.), энергичность (11 

чел.), общительность, профкомпетентность (10 чел.), после коррекции все 

учителя считают значимыми доброту, высокую нравственность, общую 

культуру. Если ранее незначимыми считали эмоциональность (6 чел.), 

внешнюю привлекательность (5 чел.), то после коррекции таковыми считают 

сильную волю (5 чел.), эмоциональность, внешнюю привлекательность (4 

чел.). В контрольной группе результаты остались прежними.  

Таким образом, мы видим, что учителями более высоко стали 

оцениваться такие качества как доброта, высокая нравственность, общая 

культура.  

Многие профессионально значимые качества формируются в процессе 

деятельности. Проведённая коррекционная программа способствовала 

развитию профессионально важных качеств как условия профессиональной 

самореализации личности. Руководству школы необходимо оказывать 

помощь молодым учителям через организацию наставничества, ШМУ 

(школы молодого учителя), обмена опытом и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ В ВУЗЕ 

 

Специфика развития педагогической мысли заключается в том, что 

каждый новый исторический этап в жизни общества накладывает свой 

отпечаток на организацию обучения и приводит к изменению содержания, 

форм и особенностей педагогического взаимодействия, характера отношений 

преподавателя и студента как одного из главных условий эффективности 

организации учебного процесса в высшей школе. Образовательный процесс в 

системе высшей школы происходит в разных формах его организации, 

реализуемые через способы взаимодействия преподавателя со студентами. 

Поэтому потенциал педагогического взаимодействия открывает широкие 

перспективы для совершенствования всей системы образования, для 

улучшения профессионализма, а также для формирования новой концепции 

взаимодействия «преподаватель - студент». 

Вопросы педагогического взаимодействия преподавателя со студентами в 

казахстанской системе высшего образования в современных условиях 

вызывает широкий интерес в научных кругах. Сегодня данный вопрос 

является актуальным, так  как в образовательном процессе высшей школы 

недостаточно должным образом ведется  воспитательная работа с 

современной студенческой молодежью. 

Проблемам педагогического взаимодействия посвящено большое 

количество исследований, как психологов, так и педагогов: вопросы 

педагогического взаимодействия преподавателя с учащимися 

(Г.П. Афанасьева, В.А. Кан-Калик, С.В. Гринько), особенности 

педагогического общения (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.А. Реан и др.). 

Целью статьи является исследование влияния педагогического 

взаимодействия преподавателей со студентами в современных условиях как 

одного из важных факторов создания положительного психологического 

климата и формирования положительной мотивации к обучению и 

профессиональной деятельности у будущих педагогов. 

Одним из существенных аспектов вузовской жизни является постоянное 

взаимодействие преподавателя и студентов. В процессе этого взаимодействия 

происходит личностный рост, духовно-творческое обогащение обеих сторон, 

что является необходимым элементом преемственности поколений. В рамках 

этого процесса ведущая роль принадлежит преподавателю, функции которого 

имеют специфические качества и признаки, а личностные психологические 

характеристики способны влиять как на учебно-воспитательный процесс 

целом, так и на личностное развитие каждого студента. В определенном 

смысле преподаватель является центральной фигурой в высшем учебном 
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заведении, ему относится и стратегическая роль в развитии студента в 

течение профессиональной подготовки [1]. 

На современном этапе реформирования высшей школы педагогический 

процесс все больше опирается на гуманистическую психологию, которая 

основывается на признании самоценности личности как уникальной 

целостной системы. «Субъект-субъектная» парадигма является основой 

личностно-ориентированной педагогики, которую может воплощать в жизнь 

только тот педагог, который сам утвердился как личность. 

Понятие «взаимодействие» является предметом изучения различных наук 

(философии, психологии, педагогики, социологии, социальной психологии, 

антропологии, культурологии и т.д.). 

В частности, в психологии взаимодействие трактуют так: прямое или 

косвенное влияние субъектов друг на друга, который характеризуется 

возникновением связей и их взаимообусловленностью; процесс взаимного 

одновременного воздействия различных объектов друг на друга, 

проявляющееся в асимметричности противоречивого диалектического 

отношения таких глобальных, комплексных элементов действительности, как 

человек и мир [2]. 

В философии взаимодействие рассматривается как категория, 

отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их 

взаимообусловленность, изменение состояния [3]. 

В.А. Кан-Калик социально-психологическое взаимодействие 

рассматривает как механизм общения и отождествляет ее с процессом 

сотворчества. Он считает, что основой педагогического взаимодействия 

является сопереживание, эмоциональная общность [4]. 

Педагогическое взаимодействие является необходимым условием 

эффективности педагогического процесса. Понятие «взаимодействие» 

включает в себя единство педагогического влияния и активность личности, 

проявляющаяся в соответствующем представлении или опосредованном 

влиянии на педагога и на себя самого (самовоспитание) [5, с. 104]. 

В процессе обучения происходит изменение структуры сотрудничества и 

взаимодействия: от совместной с преподавателем деятельности к 

самостоятельному обучению. Студент приобщается к решению учебных 

задач по усвоению новых знаний на основе специально-организованного 

активного взаимодействия с преподавателем и с другими студентами. 

Студенческий возраст является периодом наиболее интенсивного 

формирования личности. Данный период характеризуется самоутверждением 

личности, развитием его самостоятельности, совершенствованием 

нравственных качеств, формированием социальной зрелости, а также 

развитием профессионального мышления. Взаимоотношения в системе 

«преподаватель-студент» является той психологической областью, где 

впервые разворачивается личностное самоутверждения будущего педагога, 

развивается его самосознание, усваивается модель профессиональной 

деятельности [2]. 
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Педагогическое взаимодействие может обеспечить эффективность 

процесса формирования коммуникативной компетентности студентов при 

соблюдении  следующих требований:  

-субъективно-смысловой характер общения участников взаимодействия;  

-актуализация мотивационных ресурсов обучение и личностных мотивов 

деятельности;  

-сотрудничество в принятии решений всеми участниками 

взаимодействия; 

-направленность общения на развитие у студентов целеполагания и 

самоанализа [5]. 

В связи с этим возникает необходимость в пересмотре  

профессиональной подготовки будущих педагогов,  что обуславливает 

необходимость в исследовании вопросов совершенствования педагогического 

взаимодействия преподавателя и студента на основе использования 

интерактивных образовательных технологий. 

Готовность преподавателя вуза обучать с помощью интерактивных 

образовательных технологий является не менее важной, ведь от готовности 

преподавателя использовать интерактивные образовательные технологии в 

своей деятельности зависит, насколько эффективно будущие педагоги будут 

внедрять их в профессиональной деятельности.  

Содержанием взаимодействия между людьми является налаживание 

специфических отношений в целостной структуре общества (экономических, 

правовых, политических и т.д.). Общение преподавателя и студентов является 

специфическим, поскольку по статусу они выступают с разных позиций: 

преподаватель организует взаимодействие; студент, воспринимая действия 

преподавателя, приобщается к ней. Такое общение позволяет ему стать 

активным субъектом педагогического процесса, реализовывать свои 

потенциальные возможности [1, с.111]. 

Во время педагогического взаимодействия возникает особое общение 

между преподавателем и студентом, в котором участники раскрывают свои 

возможности. Задача педагогической деятельности в контексте диалога 

культур преподавателя и студента двоякое: с одной стороны, необходимо 

укрепить, развить присущие студенту способы мышления, позицию, картину 

мира, с другой – организовать взаимодействие с другой культурой (культурой 

взрослого человека) [5]. 

Из этого следует, что педагогическое общение – это система социально-

психологического взаимодействия между преподавателем и студентом, 

направленная на создание оптимальных социально-психологических условий 

для совместной деятельности. 

Педагогическое общение как профессионально-этический феномен 

требует от преподавателя специальной подготовки не только по технологии 

взаимодействия, но и нравственного опыта, педагогической мудрости в 

организации взаимоотношений со студентами. По своему содержанию и 
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сфере функционирования оно может быть профессиональным и 

непрофессиональным [1, с.112]. 

Для того, чтобы научиться профессиональному общению, надо четко 

представлять структуру этого процесса, знать, какие умения обеспечивают 

его осуществление. 

В педагогической науке выделяют два вида взаимодействия 

преподавателя и студентов: субъект-объектное и субъект-субъектное. 

1. Субъект-объектные отношения. В педагогической деятельности в 

качестве субъекта выступает педагог, а в качестве объекта - студент. Педагога 

как субъекта педагогической деятельности характеризуют целеполагание, 

активность, педагогическая самосознание, адекватность самооценки. В этой 

ситуации студент выступает как исполнитель требований и задач, 

поставленных педагогом. 

2. Субъект-субъектные отношения способствуют развитию у студентов 

способности к сотрудничеству, инициативности, творческого мышления, 

умение конструктивно разрешать конфликты [6]. 

Такое взаимодействие предполагает взаимное влияние участников 

учебно-воспитательного процесса в университете, при этом происходит 

взаимное развитие и самосовершенствование личностных и 

профессиональных качеств участников этого процесса. 

Эффективное субъект-субъектное педагогическое взаимодействие между 

студентами и преподавателем в университете предполагает следующие 

характерные признаки как:  

-равноправие и уважение между участниками учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с распределением обязанностей между ними;  

-признание самостоятельной познавательной деятельности студентов как 

доминантного в учебном процессе университета, способствующего 

приобретению студентами субъектности к профессионально педагогической 

деятельности; 

-осознание студентами себя как главных действующих лиц учебно-

воспитательного процесса в университете; 

-организация учебного процесса в соответствии с интересов, 

способностей студентов и полученного субъектного опыта для 

самореализации творческих возможностей [1]. 

Очевидно, ключевая функция преподавателя заключается именно в 

создании и организации педагогических ситуаций, способствующие 

развитию таких личностных качеств студентов как самостоятельная 

познавательная активность, инициативность, саморефлексия, саморегуляция 

и т.д. 

Целенаправленная профессионально-педагогическая подготовка 

студентов в субъект-субъектном педагогическом взаимодействии охватывает 

определенную организацию процесса обучения, которая может быть как 

очная, так и дистанционная (см. рис. 1).  
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Субъект-субъектному педагогическому взаимодействию характерны: 

личностная направленность (способность видеть и понимать собеседника); 

равенство психологических позиций субъектов учебного процесса 

(доминирование преподавателя в общении недопустимо, он должен 

признавать право студента на собственное мнение, позицию); активность 

всех участников взаимодействия (реализация собственной стратегии 

развития, сознательное самосовершенствование) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Субъект-субъектное педагогическое взаимодействие 

 

Таким образом, педагогическое взаимодействие между субъектами 

педагогического процесса играет большую роль во время представления и 

анализа учебного материала. Важным является тот факт, что студент 

становится субъектом взаимодействия, то есть активным ее участником. Он 

учится познавать себя, свои возможности, пытается достичь высоких 

результатов в учебно-воспитательном процессе. Использование 

интерактивных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе высшей школы позволяет создать условия для субъект-субъектному 

педагогическому взаимодействию, ведь именно такое педагогическое 

взаимодействие обеспечат лучшее понимание и восприятие студентами 

учебного материала,  а также помогут им активно включиться в процесс 

познания и приобретения профессионального опыта на занятиях. 

 

Субъект-субъектное педагогическое взаимодействие 

Традиционное (очное) 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

Педагогические технологии: 

Тренинги; 

Деловые игры; 

Педагогические ситуации; 

Портфолио; 

Дискуссии и т.д. 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Результат формирования субъектности студентов 
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  НОВЫЕ  ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В    

ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Сегодня «передовые страны мира в ускоренном порядке переходят от 

индустриальной стадии развития к  инновационной. Этот переход 

сопровождается массированным внедрением новых технологий в базовых 

отраслях и созданием принципиально новых индустрий будущего 

технологического уклада 4.0». Беспрецедентная волна  инноваций в 

передовых экономиках мира требует от Казахстана молниеносной реакции на 

происходящие кардинальные изменения и отставание здесь недопустимо [1].  

Опыт передовых стран доказывает необходимость опережающих темпов 

развития среднего общего образования, которое способно обеспечить 

подготовку выпускников школ к успешному участию в экономической и 

общественной жизни. Все это требует дальнейшей разработки научно-

педагогических основ содержания  образования в РК.  По мнению авторов 

реформы образования в РК, модель образовательного процесса в 

современной школе должна формироваться на основе разноуровневого, 

вариативного содержания образования, гармонического сочетания 

репродуктивных и творчески преобразующих технологий обучения на основе 

сотрудничества учителя и ученика. 

В условиях вызовов ХХI в. высшее педагогическое образование обязано 

следовать стратегическому курсу инновационно-технологического развития 

страны, важнейшей составляющей которой является формирование 

человеческого капитала.  

К педагогу как будущему конкурентоспособному специалисту,  сегодня  

предъявляются требования как:   

- критически мыслить, рефлексировать и применять свои  способности 

для успешного функционирования в  современном быстроменяющемся 

социуме;   

- демонстрировать высокие показатели в профессиональной 

деятельности, прогнозируя результаты своей деятельности и соответственно 

моделируя воспитательно-образовательный процесс;     

- совершать конкурентные действия, выдерживать конкуренцию с себе 

подобными, превосходя их в заданных условиях;  
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- управлять своими преимуществами с целью достижения победы, 

командной в том числе,    проявляя  лидерские качества;  

-  брать на себя ответственность при решении возникающих проблем;  

-  обучаться на протяжении всей жизни, непрерывно обновляя свои  

знания,  проявляя самостоятельность, творчество  в постановке задач и их 

решении; 

-  применять современные технологии, средства, формы, методы и 

приемы воспитания и обучения подрастающего поколения и пр. [2;3;4;5].    

Из  этого следует, что главной целью и ориентиром высшего 

профессионального образования должно стать  формирование социально и 

профессионально-активной, конкурентоспособной личности, обладающей 

высокой компетентностью, мобильностью и профессионализмом. 

Одним из способов совершенствования  процесса формирования  

«нового»  учителя является   использование новых  подходов и технологий 

обучения в процессе их подготовки. 

Наиболее результативным и имеющим  большие потенциальные 

возможности на наш взгляд является технология группового обучения. 

Прежде всего, перед использованием элементов групповой работы в 

практике преподавания нужно знать  особенности   этой технологии.  По В.Д. 

Дьяченко [6], организационная структура групповых способов обучения 

может быть комбинированной, т.е. содержать в себе различные формы: 

групповую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом 

доминирующее значение имеет именно групповое общение. 

 Большинство практиков уверены,  что данная педагогическая 

технология отвечает всем современным требованиям учебно-

воспитательного процесса и содержит высокий образовательный, 

воспитывающий и развивающий потенциал. Групповые технологии как 

коллективная деятельность представляют: 

- Эффективное средство взаимного обогащения учащихся в группе; 

- Организация совместных действий, ведущая к активизации учебно-

познавательных процессов; 

- Распределение действий и операций; 

- Коммуникация, общение, без которых невозможны распределение, 

обмен и взаимопонимание людей; 

- Обмен способами действия задается необходимостью совместного 

решения проблемы; 

- Взаимопонимание диктуется характером включения учащихся в 

совместную деятельность; 

- Рефлексия обеспечивает адекватную самооценку учащихся. 

Целевые акценты: 

1. Обеспечение активности учебного процесса. 

2. Достижение высокого уровня усвоения содержания. 

Итак, цель обучения в группе – учиться вместе, а не просто выполнять 

что-то вместе! Так, на лекции по дисциплине «Теории и методика 
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воспитательной  работы» студентам мы предложили изучить новый материал 

о воспитательных системах школы и класса, ответить на вопросы, то есть 

вначале индивидуальные ответы, затем шло обсуждение ответов внутри 

группы. У каждой группы был свой материал. Надо отметить, что на этом 

занятий обсуждение не во всех группах было бурным, так как студенты 

разбились  на группы по желанию. Наблюдения за работой студентов 

показали, что в одной из групп все слушали только одного студента-лидера.  

Вывод - группы надо формировать специально, чтобы все студенты могли, 

размышляя вслух, глубже осознать значимость создания воспитательной 

системы в классе.   

На другой лекции студентов на группы поделил преподаватель. В 

каждую группу были включены лидер, самостоятельные студенты и не очень 

в себе уверенные студенты. Совместно были выработаны  правила, где одним 

из условий было  «вклад каждого». После занятия студенты отметили, что 

раньше при знаниево центристском подходе в профессиональной подготовке, 

получая готовые знания, они  просто механически их запоминали, а при  

организации групповой деятельности осмысливали.  Исследования, 

проведенные Национальным тренинговым центром США (штат Мэриленд) в 

80-х годах ХХ века, показали, что интерактивное обучение позволяет резко 

увеличить процент усвоения материала, поскольку влияет не только на 

сознание студента, но и на его чувства и волю. 

Практикуя различные приемы групповой работы, мы убедились, что  

совместное размышление, развивает глубокое понимание смысла работы 

классного руководителя, воспитателя. Об этом свидетельствовало   

объяснение студентами материала при презентации  своих идей. Они  

отвечали содержательно на возникающие у однокурсников вопросы. 

Иллюстративные постеры  были содержательными, студенты выделяли 

главные функции классного руководителя, воспитателя, смогли их раскрыть 

и показать взаимосвязь. Вместе с тем, последующий анализ вопросов 

показал, что большинство студентов задавали другим группам закрытые 

вопросы, которые не требовали развернутого ответа.  

Удачным  приемом деления на микрогруппы является -  деление по 

принципу случайности, например, на 1,2,3,4. На наш взгляд,  такое деление 

способствует развитию коммуникативных качеств студентов, умений работы 

с разными людьми в команде, также умений   регулировать свои 

взаимоотношения, быть толерантными, аргументировать свою точку зрения. 

Целью одного из  семинаров было применение знаний и анализ системы 

деятельности и личности классного руководителя для построения  модели 

собственной, будущей деятельности. Предлагалось после обсуждения, 

создать общую презентацию по  модели личности классного руководителя. 

Наблюдения за  работой студентов над созданием общей модели 

подвели нас к выводу, что теперь работа в группе   более активная, так как 

студенты уже     активно   делятся своими идеями, высказывают свою точку 

зрения на отобранный ими материал для презентации, в группах шло 
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обсуждение, члены группы старались прийти к общему мнению. Появились 

креативные идеи. Большая часть вопросов, задаваемых студентами после 

представления своей презентации, были открытыми, требовали полного 

ответа. Вывод-главное условие групповой работы заключается в том, что 

непосредственное взаимодействие студентов осуществляется на партнерской 

основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между членами группы. 

Таким образом, способ организации деятельности  студентов является 

особым фактором совместной (коллективной) деятельности, которая 

оказывает мощное стимулирующее действие на развитие студента. 

 Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

- взаимное обогащение учащихся в группах; 

- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательных процессов; 

- распределение начальных действий и операций (задается системой 

заданий, обусловливающихся особенностями изучаемого объекта; 

- коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, 

обмен и взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные 

учебной задаче условия деятельности и выбор соответствующих способов 

действия; 

- обмен способами действия – задается необходимостью построения 

различных способов для получения совокупного продукта деятельности – 

решения проблемы; 

- взаимопонимание – диктуется характером включения учащихся в 

совместную деятельность; 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение  участника к 

собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого 

действия. 

Главными особенностями организации групповой работы обучающихся 

является: 

- Студенты на  занятии  делятся на группы для решения конкретных 

учебных задач; 

- Каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или преподавателя; 

- Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- Максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться 

учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и 

характера предстоящей работы; 

- Групповая работа требует от преподавателя тщательного планирования 

и контроля времени, а также  ресурсного обеспечения. Необходимо вовремя 

корректировать направление работы, правильно и рационально использовать 

время.   
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Таким образом, интерактивное взаимодействие требует определенных 

изменений в организации работы академической группы, а также 

значительного количества времени для подготовки, как студентам, так и 

преподавателям. Нужно начинать с постепенного «включение» элементов 

этой модели, выделять время на психологическую адаптацию студентов к 

ней. 

Необходимо набирать опыт подобной работы, такие занятия будут 

проходить гораздо эффективнее, а подготовка не потребует много времени. 

Возможно, необходимо проведение со студентами организационного занятия 

и создания совместно с ними «правил работы в аудитории», настроить их на 

усердную подготовку к интерактивным занятиям.  

Преподаватель  должен быть не столько источником  информации, 

сколько наставником в ее поиске и осмыслении, постановке задач и 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

приоритетом должно стать самостоятельное приобретение и применение 

учащимися полученных знаний и умений, а не усвоение и воспроизведение 

готовых знаний; развитие учащихся, в первую очередь, должно происходить 

в ходе совместного обсуждения информации, результатов эксперимента, 

дискуссий, проведения исследований  в процессе коллективной 

деятельности, а не при использовании знаний, полученных в готовом  виде, и 

их механическом заучивании [7]. 

Однако мы согласны с выводами  многих ученых, что использование 

интерактивных технологий обучения не самоцель. Это лишь средство для 

достижения такой психологической атмосферы в академической группе, 

которая наилучшим образом способствует сотрудничеству, 

взаимопониманию и доброжелательности, предоставляет возможности 

эффективно реализовать   личностно-ориентированный подход в  обучении. 
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Койгельдиева А. Т. 

ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Жамбылской области  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА    

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основным структурным компонентом учебной деятельности является 

учебная задача - обобщенная цель деятельности, поставленная 

(сформулированная) перед учащимися в виде учебного задания, выполняя 

которое учащиеся овладевают соответствующими знаниями и умениями, 

учатся учиться. Постановка учебной задачи составляет мотивационно-

ориентировочное звено - первое звено учебной деятельности; осознание 

триады мотив-цель-результат является важной предпосылкой учебной 

деятельности. Вторым (центральным) ее звеном является исполнительское, 

т.е. учебные действия по решению учебной задачи. Наиболее рациональная 

совокупность действий и операций, выполняемых в определенном порядке и 

служащих для решения учебных задач, это и есть приемучебной 

деятельности. Схема действий и операций (состав приема) может быть 

представлена в виде правила, инструкции, предписания и т.п.; правильный 

прием допускает обобщение, специализацию и конкретизацию, обладает 

свойством переносимости на другую задачу, его можно перестроить и 

создать на этой основе другой прием. Формирование каждого приема 

учебной деятельности учащихся содержит ряд этапов: диагностика 

сформированности приема; постановка целей (усвоения способа 

деятельности); введение приема (инструктаж); отработка приема; 

оперативный контроль; применение приема в стандартных ситуациях; 

обобщение приема и обучение переносу; закрепление обобщенных приемов 

(в различных ситуациях); обучение нахождению новых приемов учебной 

деятельности. Заключительным звеном учебной деятельности является 

контрольно-оценочное, основанное на определенных критериях усвоения 

знаний и способов деятельности. Целостный процесс формирования учебной 

деятельности означает также и формирование у человека готовности к 

деятельности. Различные трактовки понятия «готовность к деятельности» 

обусловлены спецификой структуры деятельности. Так, готовность к 

деятельности рассматривается как пусковое качество, позволяющее личности 

соединиться с процессом деятельности, т.к. его наличие задает определенное 

состояние человека к выполнению внутренних и внешних действий. [1,с.5] 

Принципиальным этапом освоения деятельности является ее принятие 

субъектом деятельности, потребностью в ней. Потребность в деятельности - 

это основной источник и движущая сила активности человека, его нужда в 

предмете деятельности. Таким образом, мотив деятельности - это форма 

проявления потребности, то, что побуждает к деятельности. Благодаря 

мотиву, деятельность не замыкается на себя, он ее ориентирует на нечто 
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более широкое, лежащее за пределами деятельности, важное и значимое для 

личности; от мотива зависит интенсивность деятельности. Поэтому 

центральным, системообразующим компонентом системы деятельности 

является ее цель, четко определенная, она «цементирует»  всю систему 

действий, из которых состоит деятельность. Возникновение, выделение, 

определение, осознание целей называется целеполаганием; его завершающим 

этапом является выработка критериев достижения цели, которые 

описываются количественными и качествами характеристиками. 

Рефлексия учебной деятельности - процесс самопознания учеником 

внутренних актов и состояний своей деятельности; без осознания и оценки 

результата деятельности, выявления ошибок и их причин нельзя обеспечить 

требуемый уровень достижения цели. Рефлексия связана с наличием 

контроля протекания процессов деятельности и оценки, выполняющей 

функцию подведения итогов деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях выделены уровни усвоения 

знаний и способов деятельности (которые являются и уровнями учебной 

деятельности): первый уровень означает готовность к воспроизведению 

осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания; второй 

уровень - готовность применять знания по образцу и в стандартной 

(знакомой) ситуации; третий уровень - готовность (на основе обобщения и 

систематизации изученного) к применению знаний в нестандартной 

ситуации. В теории учебной деятельности показано, что эти уровни 

соотносятся с процессами полного цикла учебно-познавательной 

деятельности: 1-й уровень реализуется во время восприятия, осмысления, 

первичного обобщения изучаемого материала; 2-й уровень - во время его 

вторичного обобщения и применения в стандартной ситуации; 3-й - во время 

применения в нестандартной ситуации. 

Общая структура и общие закономерности протекания учебной 

деятельности характерны для изучения всех дисциплин; в то же время в 

каждом случае необходимо учитывать и особенности каждой из них. На 

эффективность деятельности и успешность ее освоения и выполнения влияет 

также ее личностный смысл - индивидуализированное отражение 

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых 

развертывается ее деятельность, осознаваемая как «значение для меня»   ее 

результата. Основным в ряду свойств личности для эффективности учебной 

деятельности является ее активность, характеризующая стремление ученика 

к энергичной целенаправленной деятельности, выражающее ее уровень и 

характер. Выделяются следующие уровни активности: запоминающая и 

воспроизводящая, творческая, социальная активность. 

Активность рассматривается также как определенное психическое 

состояние возбуждения, проявляющееся в напряжении внимания, памяти, 

воображения, мыслительной и практической деятельности, направленной на 

достижение целей деятельности. 
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Система работы и достижения качественных результатов учебной 

деятельности заключается в:использовании нетрадиционных форм и 

способов работы (групповые формы работы, исследовательские работы, 

проектная деятельность и т.п.); использовании информационно - 

коммуникационных технологий; проведении интегрированных уроков 

(усиление внимания к межпредметным связям); проведении предметных 

недель; разработке и реализации специальных программ; всестороннем 

развитии учащихся. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей 

парадигмы образования, которая находит отражение в переходе: 

от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 

навыков к определению этой цели как формирования умения учиться; 

от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

от изолированного изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения 

На этапе введения ГОСО НО особое внимание должно быть уделено не 

только изучению теоретических материалов, но и их принятию. Если учитель 

не принимает новую образовательную парадигму, введение ГОСО НО будет 

формальным. Будут своевременно внесены правки в локальные акты 

образовательного учреждения, скомпилирована основная образовательная 

программа начального общего образования, но в практике работы 

образовательного учреждения и каждого конкретного учителя изменений не 

произойдет. [2,с.71] 

  А это в свою очередь сделает практически невозможным достижение 

метапредметных результатов. Принятие системно-деятельностного подхода 

возможно только при ряде условий: 

учитель должен иметь: 

1. гуманистическую центрацию (его интересует не столько 

преподаваемый материал, сколько процесс познания этого материала 

ребенком); 

2. демократический стиль руководства (при котором достаточно жесткая 

и последовательная система требований сочетается с диалогом, в котором 

рассматриваются различные точки зрения, мнение каждого становится 

интересным, ошибки не пугают), 

3. положительную общую самооценку (предполагающую веру в свои 

силы, способность проанализировать свои действия, признать и исправить 

ошибку, не считать сегодняшнюю неудачу трагедией, способность находить 

путь к успеху). 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 
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создает основу для самостоятельного эффективного усвоения обучающимися 

новых видов и способов деятельности. Основными результатами обучения и 

воспитания в новых образовательных Стандартах деятельностный подход 

позволяет выделить личностное, познавательное, коммуникативное, 

социальное развитие обучающихся. 

Преимуществом данного подхода является то, что он органично 

сочетается с различными современными образовательными технологиями. В 

связи с этим, учителям необходимо овладевать педагогическими 

технологиями проблемного, проектного обучения, технологией учения на 

основе «учебных ситуаций», на основе уровневой дифференциации, 

проблемно-диалогической технологией, игровыми технологиями (деловые, 

ретроспективные игры, интеллектуальные турниры), технологией 

критического мышления, технологией«Дебаты», технологией 

исследовательской и проектной деятельности и др. Возможности этих 

технологий могут быть существенно усилены при одновременном 

использовании информационных и коммуникационных технологий 

обучения. Все они также способствуют формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий. [3,с.71] 

Правильный выбор технологий обучения обусловлен стратегиями 

формирования и развития образования, требованиями ГОСО. Стратегия 

развития предполагает раскрытие потенциала ребенка как личности в 

процессе обучения, развития заложенных в нем возможностей. 

Системно - детельностный подход на уроках осуществляется через 

анализ жизненных ситуаций и моделирование, посредством использования 

активных и интерактивных методик обучения, участия в проектной, 

исследовательской деятельности, через вовлечение учащихся в оценочно-

дискуссионную, игровую, рефлексивную деятельность, что обеспечивает 

свободный поиск подхода к решению учебной задачи. Важной 

характеристикой системно-деятельностного подхода в работе педагогов 

является то, что он осуществляется на различных этапах урока. На этапе 

самоопределения к учебной деятельности и актуализации знаний создается 

проблемная ситуация, которая предполагает наличие разных вариантов 

решения проблем. На этапах постановки учебной задачи и открытия нового 

знания идет поиск, анализ, структурирование информации. Эффективность 

данного этапа урока достигается за счет работы в группах постоянного и 

сменного состава, организации проектной деятельности. На этапе включения 

нового знания в систему и повторения используется индивидуальная работа, 

организуется индивидуальная ликвидация пробелов в знаниях учащихся на 

основе самоконтроля и взаимоконтроля. Особого внимания заслуживает этап 

обобщения полученных знаний и рефлексии учебной деятельности. Практика 

показывает уместность использования на данных этапах таких приемов 

обучения как синквейн и кластер, которые позволяют соединить 

аналитическую и творческую деятельность обучающихся. 
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Основные компоненты образовательного процесса в рамках системно-

деятельностного подхода также имеют свои особенности. Так мотивационно-

целевой компонент предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке, определяет личностный смысл 

предстоящей деятельности. Этим процессом руководит учитель: сначала с 

помощью подводящего, побуждающего диалога, далее - с использованием 

исследовательских методов. В качестве систем о о бразующей 

характеристики на данном этапе определяется личностный результат 

воспитания и обучения, а также - приёмы, способы и технологии, в процессе 

которых осваивается содержание образования. 

Содержательный компонент предполагает, что в основе усвоения 

содержания должны лежать универсальные средства, методы деятельности. 

Такой подход развивает у ученика позитивное отношение к познанию 

естественнонаучной картины мира. 

Операциональный компонент отвечает за становление и развитие 

субъектности ученика. В зависимости от сложности задания работа 

организуется в индивидуальной, парной или коллективной форме. 

Результаты деятельности обсуждаются, уточняются, корректируются через 

наводящие вопросы и сопоставления. Преобладающими являются методы, 

которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию обучающегося, 

позволяют ему самому искать способы решения жизненных ситуаций. Этому 

способствуют мыследеятельностная педагогика, задачный подход в 

обучении, ситуационный анализ, метод проектов, коллективный способ 

обучения, технологии портфолио, модульного, критического, проблемного 

обучения и т.п. Эмоциональная направленность этапа состоит, по 

возможности, в организации для каждого ученика ситуации успеха, 

включении его в дальнейшую познавательную деятельность. 

Рефлексивно-оценочный компонент фиксирует новое содержание, 

полученное на уроке, организует рефлексию и самооценку учениками 

собственной учебной деятельности, в ходе которой соотносятся ее цель и 

результаты, определяется степень их соответствия и намечаются новые цели 

деятельности. Рефлексия и адекватная самооценка обеспечивают осознание 

школьниками уровня освоения планируемого результата деятельности, 

приводит к пониманию собственных проблем, создает предпосылки для 

дальнейшего самосовершенствования.  
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Кошербаева Ж. С. 

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
 

 

«Қазіргі заманғы жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» 

Н.Ә.Назарбаев 
 

Қазіргі уақытта жаңа білім беруде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану қажеттілігі өте зор. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану арқылы оқушыларға қазіргі кездегі заман 

талабына сай білім беру үдерісінде біршама жетістіктерді меңгертуге 

пайдалану қажеттілігі туындайды. 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік 

бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы өзінің Жолдауында «Білім беру 

реформасы- Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті. Олай 

болса, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру 

еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі «ХХІ ғасыр 

– білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры». 

ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры,  Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында қазіргі таңда барлық 

мектептер компьютермен, компьютерлік құрал – жабдықтармен қамтамасыз 

етілуде. 

Қазіргі білім беру жүйесінің ерекшелігі тек біліммен қаруланып қана 

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

қажеттілік туындауда. Менің ойымша, ақпараттық білім беру ортасын 

жобалаудағы басты мақсат - оқушыны өздігінен оқуға талаптандыру, 

ізденімпаздыққа баулу, белсенділігі, сенімділігі, өз білімін шыңдап жетілдіре 

алады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың негізгі 

артықшылығы: 

1. Оқу материалының сапасын арттырады; 

2. Компьютер көмегімен оқушының өз бетінше, өзге де оқушылармен 

бірге жұмыс істеуге мүмкіндігі артады; 

3. Оқушының қарым-қатынастарын машықтандырады; 

4.Тақырып шеңберінде мәліметтер көлемі ұлғаяды. 

Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез- келген педагог өз ойын 

жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті 
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дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде 

жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. Сонымен қатар 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану оқушы 

шығармашылығын арттыруда белсенді роль атқарады. Мұғалім сабақты 

дұрыс жоспарлап, жұмыс тәсілін дұрыстап ойластыру арқылы мақсатын 

нақты белгілеп алмайынша көздегеніне жете алмайды. [1,б.10] 

Дәстүрлі оқытумен салыстырғанда оқушыларға шынымен де 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді екен. 

Тақта арқылы оқушылар өз бетінен үйден зерттеп келген тың деректерін, 

видео деректерін қуана көрсетуге де дағдылана бастайды. Сонымен қатар, 

ғаламтормен жұмыс - тақырыпқа байланысты материалдарды тауып, оларды 

өзара әлеуметтік іс-әрекет барысында топпен талқылау жұмыстарын жүргізу 

нәтижесінде оқушылар сыни тұрғыдан ойлап, диалогтік қабілетін арттыруға 

қалыптасады. 

Өзім сабақ берген уақыттан бері байқағаным, оқушыны күнделікті сабақ 

түсіндіріп, кері сол сабақты сұрай берген де мүлдем жалықтырады. 

Сондықтан кейбір сабақтарды слайдпен өзің ізденіп, дайындалып келуін 

өтінген оқушының ынтасын арттыратынын байқадым. Ол сол сабақ үшін 

кітаптан тыс ізденіп, өзге бір тың мәліметтер жинап, жан-жақты ізденіп, 

сабаққа деген ерекше бір құлшыныс пайда болады. Оның дайындаған 

слайдтары да қалған оқушылар үшін үлкен ерекше бір қызықты дүние болып 

табылады. Келесі сабақтарда басқа оқушы ол оқушының слайдын 

қайталамауға, одан да жақсы нәтиже көрсетуге тырысады. 

Компьютерлік презентациялар қолдану сабақты көрнекті және жан-

жақты етіп, жаңа сабақты жақсы игеруге көмектеседі. Бірақ осының бәрін 

іске асырып отыруға кабинеттің жабдықталмауынан үлкен кедергі келтіріп 

отыр. Электронды оқулықтар да бүгінгі таңда оқушының сабаққа ынтасын 

арттырушы құрал болып табылады. Кейбір сабақтарды қысқаша осы 

оқулықпен түсіндіріп өтсең де, келесі сабақта оқушының өзгеше 

дайындықпен келіп отырғанын байқауға болады. Күнделікті әр сабақты жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып өткізу арқылы оқушылар 

бойынан төмендегі қабілеттерді дамытуға тез қол жеткізуге мүмкіндік тудыра 

алады: 

1. Білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру; 

2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру; 

3. Логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту; 

4. Өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа 

тәрбиелеу; 

5. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеу; 

Географиялық білімнің маңызды көзі - географиялық картаны оқып, 

үйрену, географиялық сипаттағы мағлұматтарды ала білу дағдыларын 

дамыту, қалыптастыру болып табылады. Бүгінде мектепте географиялық 

карта жоқтың қасы. Ал география сабақтарын картасыз елестету мүмкін емес. 

Картасыз өткен сабақта тек теориялық білім ғана алады, практикалық 
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тұрғыда ол оның ешбірін жүзеге асыра алмайды.«Көзбен көріп, қолмен ұста» 

дегендей, әр сабақта картамен жұмыс оқушының карта бетіндегі 

географиялық нысандардың есте сақталуына ықпал етеді. Мүмкіндігіне 

қарай оқулықтармен қоса, атластар мен жұмыс дәптерлері да бірге берілсе, 

оқушының картамен, кескін картамен жұмыс жасауына үлкен жағдай туғызар 

еді. 

Ақпараттық – телекоммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 

негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді 

көздейді.[2,б.94] 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-

жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін 

дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де 

тигізер пайдасы аса зор.ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, 

технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, 

кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір.Білім беру үрдісін 

ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды көздейді. 

БҰҰ – ның шешімімен «ХХІ – ғасыр ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің негізгі 

белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

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.Білім 

беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын көтеруді 

жүзеге асыруға бағытталған үрдіс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің 

барлық түрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді және компьютерлік 

ақпараттандыру технологияларына алмастыру, оларды сүйемелдеу және 

дамыту, нақты жүзеге асыру шаралары. 

Ақпарат алмасу істеріндегі компьютерлік технологиялар рөлі өте 

жылдам өсіп келе жатыр, соңғы кезде телефон, радио, теледидар сияқты 

құралдар орнына электрондық телекоммуникациялық құрылғылар 

пайдаланыла бастады, олар - өндірістік, әлеуметтік және тұрмыстық 

мәселелерге кеңінен араласып келе жатқан электрондық почта мен Интернет 

жүйелері болып табылады.Ақпараттық технологияларды тәжірибе жүзінде 

пайдалану жолында арнайы білім беру мақсатында жаңа пән – информатика 

сабағы соңғы  жылдары  көлемінде оқытылып келеді. Оның орта білім 

жүйесіндегі алатын орны қазіргі ақпараттық қоғамдағы кәсіби қызметінің 
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негізі болып табылатын әлемнің ақпараттық – жүйелік бейнесін жасау, 

ақпараттық орта мен адамның тиімді қарым – қатынасын қалыптастыру 

сияқты мәселелермен анықталып келеді. Осыған қоса қазіргі кезде 

педагогикалық ғылым саласында да оның әдіснамасы мен парадигмасын 

жетілдіруге қажет тереңдетілген әлеуметтік өзгерістер болып жатыр. 

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары; 

- методологиясын жетілдіру мен стратегиялық мазмұнын таңдау; 

- әдістері мен формаларын ұйымдастыру; 

- қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны тәрбиелеу 

мен дамыту; 

- оқытудың әдістемелік жүйесін жасау; 

- оқушының интеллектуалдық потенциалын дамытуға бағыттау; 

- өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру; 

- ақпараттық – оқу, эксперименттік – зерттеу қызметінің өз бетімен түрі 

іс - әрекеттерін жүзеге асыру; 

- тестілік, диагностикалық бақылау әдістері мен оқушылардың білім 

деңгейін бағалау. Болашақта Қазақстанда білім беру жүйесін ақпараттандыру 

телекоммуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал білім 

беру жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас телекоммуникациялық желіні құру 

және дамыту арқылы шешіледі. 

Олар: 

- ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру мен жеделдету үрдісін жоғары 

деңгейге жеткізу; 

- жасалынған және дамып келе жатқан телекоммуникациялық желілерді 

біртұтас бүкіл әлемдік ақпараттық кеңістікте интеграциялау; 

- біртұтас ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі ақпараттармен 

алмасуды қамтамасыз ету; 

- білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, дистанциялық оқытуға 

мүмкіндік жасау. 

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән берген елде 

тұрамыз. Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылары 

негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан 

жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, яғни 

жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ақпаратты технологияны терең 

меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл 

тұлғаны қалыптастыру.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 ашуы керек.Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы 

оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту 

ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық 

технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз. 
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Қорытындылай келе, қоғамдық сананы қалыптастырудың бір құралы 

ретінде ақпараттық технологиялардың елдің интеллектуалды әлеуетін 

арттырудағы маңызы зор. Қоғамның барлық салаларында қолданыс табатын 

ақпараттық технологиялар арқылы елімізде орын алып отырған маңызды 

өзгерістер, жаңа бастамалар, халықтың ой-өрісін дамытуға бағытталған 

бағдарламалар қоғам санасына белгілі бір деңгейде еніп жатыр. Бұл әрине 

қазіргі ақпараттық заманға тән қалыпты жағдайдың бірі.Ақпараттық-

коммуникативті технология құралдарды орынды қолдану оқыту сапасын 

жетілдіруге көмектеседі. [3,б.14] 

Ұлы ғалым Сократ былай дейді: «Білмеген масқара емес, білгісі келмеу 

ұяттырақ». Қорыта келе, жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың 

білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын білім алу арқылы дамуын 

қойып отыр. Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын дамыған елдер 

қатарында терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ болмақ. 

Сондықтан білімді ұрпақты тәрбиелеу — біздің қасиетті ұстаздық 

борышымыз деп білемін. 

 

Әдебиеттер: 

1. Оқу – тәрбие үрдісінде ақпараттық – коммуникациялық технологияны 

қолдану қажеттілігі. А., 2018. 

2. ҚР білім беру жүйесін 2025 жылға дейін дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы. 

3. «Интерактивті тақтаны қолдану жолдары», мектеп республикалық 

ғылыми әдістемелік журнал, 2018,   №9. 
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Колова А.В., Окатьева М.Э., 

КГУ общеобразовательная школа № 16 г Сарани 

 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

 В современном мире наряду с традиционным понятием «грамотность» 

появилось понятие «функциональная грамотность». 

         Конечно, основы функциональной грамотности закладываются еще в 

начальной школе, так как на этом этапе идет интенсивное обучение письму и 

чтению, говорению и слушанию; формирование приемов математической 

деятельности у младших школьников, реализующей компетентностный 

подход в обучении. [2, с 24] 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. Умение работать с текстом, с информацией – это обязательное 

условие успешности. 

Поэтому нам очень важно организовать работу по восприятию текста: 

учить детей выделять главное, существенное, учить планомерному и 

систематическому анализу при восприятии текста. [3, с.14] 

Организовать чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания нам помогает 

работа в программе «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо». 

Строя уроки в логике проекта, стараемся не давать готового ответа, а 

помогаем процессу поиска.  

Одним из способов организации чтения с целью поиска информации 

является Таблица «З-Х-У» («Знаю - Хочу знать - Узнал). Так на уроке 

познания мира по теме «Вода. Свойства воды» учащиеся продумывали 

вначале, что знают по проблеме, затем они составляли вопросы и искали 

ответы на вопросы.  

Почувствовать жизнь героев, проникнуться их переживаниями помогает 

стратегия «Дебаты». При анализе произведения Е. Пермяка «Надёжный 

человек» ребята оправдывали поступок Андрюши или осуждали его 

поступок. Данные занесли в дискуссионную карту (Хорошо/Плохо). Таким 

образом, учащиеся учились делать утверждения и обоснованно защищать их, 

даже, если другие имели противоположные утверждения. 

  Еще один эффективный способ организации чтения с целью поиска 

информации является «Характеризующая карта» - графический организатор. 

  Дети подчеркивали в тексте глаголы, которые использует Крылов, 

описывая действия Вороны. Выделили главные слова: «взгромоздилась, 

собралась, призадумалась и т.д.» Эта форма работы очень удачно подходила 

для характеристики образа героя басни И.А. Крылова.  

Сформировать функциональную грамотность, на наш взгляд, помогают 

так называемые «Толстые вопросы». Так на уроке литературы 

использовались вопросы: Хотелось бы тебе дружить с героем? Как бы ты 
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поступил? Что хорошего и что плохого в его поведении? Такие вопросы учат 

оценивать поступки героев.  

Если выстроить систему вопросов по таксономии Блума, то можно 

рассмотреть вопросы анализа произведения в следующих группах, они 

формулируются с использованием глаголов: 

 Логические 

приемы 

глаголы Примеры с уроков % 

примен 

в уроке 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

ы
й

 
у

р
о

в
ен

ь 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

Знание определи, 

повтори, отметь, 

перечисли, 

подчеркни 

Какие ассоциации 

возникают, когда 

слышите слово 

«щедрый»? 

5% 

Понимание опиши, объясни - Какой вы увидели 

яблоню? Найдите слова, 

доказывающие это. 

10% 

Применение продемонстрируй, 

зарисуй 

- Какой сейчас вы 

увидели яблоню? 

Найдите, в каком 

предложении заключена 

главная мысль? 

15% 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь 

м
ы

ш
л
ен

и
я
 

Анализ оцени, сравни, 

противопоставь 

- Что хорошего и что 

плохого в этих поступках 

мальчика? 

15% 

Синтез предложи, 

составь 

- Какие вопросы у вас 

возникают после чтения 

отрывка? 

15% 

Оценка сравни, оцени, 

проведи 

мониторинг 

Счастье  - брать или 

счастье - отдавать? А вы 

в жизни встречались с 

данными ситуациями? 

10% 

Если анализировать % соотношение уровней вопросов, можно увидеть 

ведущую идею урока и уровневое развитие учащихся. 

Уже со второго класса ребята учатся сами задавать так называемые 

«толстые» вопросы и отвечать на них. 

Так, познакомившись с произведением «Щедрое дерево», размышляя о 

счастье, ребята составили и записали вопросы: 

Почему долго не приходил мальчик к яблоне? Анализ 

Зачем ему нужна была лодка?  Применение 

Будет ли счастлив? Синтез 

Почему «яблоня была счастлива, но не совсем»? Анализ 

Вернётся ли к ней мальчик? Вернулись бы вы и зачем? Синтез. 

Оценка 

Почему он все требовал для счастья, но ничего не делал 

сам? 

Анализ 
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        В целом на уроке «толстые вопросы» занимали 70 %. Естественно, 

результаты развития учащихся на этом уроке высокие, об этом говорят эссе, 

творческие работы. 

При знакомстве с произведением «Про мимозу» С. Михалкова, дети 

рассуждали, анализировали, высказывали своё мнение, искали даже 

альтернативное решение, сложившейся ситуации. В конце урока придумали 

своё завершение стихотворения, написали свободное письмо. 

Ева В. написала так: «Витя - это ленивый мальчик. Он любит только 

вкусно поесть и сладко поспать. Он живет в своё удовольствие и не умеет 

проявлять заботу к другим людям. Если он не поменяется, то никогда не 

найдет друзей, не познает радость общения». 

Такая работа дает учащимся опыт построения собственной жизни и 

поступков, способствует социализации их в обществе. 

Для формирования грамотного чтения используем различные модели 

обработки и представления информации: рисунок, выражение, таблица, 

диаграмма, уравнение, чертеж, схема. [1,с.13] 

 

а 5 7 9 10 14 

а+6      

      

Ребята учатся «читать» информацию. А также существуют задания, где 

учащиеся составляют модели самостоятельно. Например, построение схем, 

кратких записей к задачам. 

Для развития функциональной грамотности также используем прием 

«Составление кластера», например, к слову «Треугольник». Обучающиеся 

 выписывают все слова, которые у них ассоциируются с данным словом. 

Сначала данную работу они выполняют самостоятельно, основываясь на тех 

знаниях, которые они имели на начало урока. Затем читают текст и 

продолжают работу по составлению кластера. Эта работа  позволяет сделать 

кластер более полным.  

Хотим отметить, что, благодаря проекту «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», ребята научились самостоятельно 

находить нужную информацию, анализировать её, находить разнообразные 

аргументы, принимать продуманные решения в повседневной жизни. 

Развитие функциональной грамотности можно представить в виде 

цветка. Как любому растению необходим уход, полив, тепло, свет, так и 

маленькой личности, которая приходит к учителю на урок, необходимы 

знания, умения и навыки. Поливать этот цветок нужно чётко продуманной 

работой, используя современные педагогические технологии. Только тогда 

он зацветет. Только тогда появятся замечательные, благоухающие бутоны 

(образованные, успешные, сильные, способные к саморазвитию люди). 

Как без полива цветок зачахнет, так и без грамотной компетентной 

работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функциональной 

грамотности младших школьников. [1, с.5] 
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Курманова С. Н. 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

БІЛІМ БЕРУДІ САПАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ЖАҢАЛАУ ҚАЗІРГІ ЗАМАН 

ТАЛАБЫ 

 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқыту жүйесінде 

инновациялық технологиялардың ішінде баса назар аударып отырғанымыз- 

жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы. Оқушы – дамытушы тұлға. 

Оқушы тіршілік иесі ретінде биологиялық тұрғыдан дамып қана қоймай, 

танымдық іс- әрекет субъектісі ретінде үздіксіз дамиды. Демек, оқушыға 

білім бере отырып, біз оқушының жан-жақты дамуына мүмкіндік жасауымыз 

қажет. 

Орыстың ұлы педагогы В.А. Сухомлинский: «Мектептің басты міндеті- 

әрбір адамның дарындылығын ашу, оны толыққанды шығармашылық, 

интеллектуалдық еңбек жолына бағдарлау. Әрбір оқушының қайталанбас 

дарынын дөп басып табу, аша түсу, қастерлеу бұл-тұлғаны адамзат қадір- 

қасиетінің өркендеуінің жоғары деңгейіне дейін көтеру деген сөз»-деп атап 

көрсетеді.Білім беру барысында оқушының жеке тұлға ретінде 

ерекшеліктерін ескеру- баланың өзін-өзі жан-жақты дамыту мәселесін 

оңтайлы шешуге мүмкіндік береді. Тұлғаға бағдарланған оқытуды оқушыны 

өсіретін оқыту десек артық айтқандық болмас. Қазіргі уақытқа дейін мектеп 

тұлғаны дамыту мақсатын ұстанбады десек ағаттық болар. Керісінше 

мектептің тұлғаны жан- жақты, үйлесімді дамытуында дәл осы мақсат алға 

тартылып келген.Қазіргі таңда тұлғаға бағдарланған оқытуды ұйымдастыру 

мен түсінуде басқаша тәсіл қолданылуда. Оның негізінде әрбір адамның 

даралылығын, құндылығын және оның белгілі субъектілік тәжірибе иесі 

екендігін мойындау жатыр.Аталмыш технологияны жүзеге асыру үшін оқуды 

оқушының дара іс- әрекеті деп қарап, оған дер кезінде педагогикалық қолдау 

көрсететін оқуға көшу қажет.[1,б.38] 

Мұндай оқыту оқушының дамуына қажетті жағдайлар жасайды. Оқыту 

мақсаты- оқушының танымдық тәжірибесін ескере отырып, оның дара 

қабілеттерінің жетілуіне және тұлға ретінде дамуына көмек көрсету. Тұлғаға 

бағдарланған оқытуды ұйымдастыру оқушының дара қабілеттеріне тікелей 

байланысты. Қабілет әр баланың дара қасиеті. Дара қасиетті сан алуан 

қырынан қарастыруға болады. Мысалы, «Бастауыш сыныптарда жеке 

тұлғаның рухани адамгершілігін дамыта оқыту әдістемесінде» Б. Игенбаева 

баланың рухани адамгершілік қасиеттеріне баса назар аударуды мақсат етеді. 

Бұдан мынадай тұжырым жасауға болады. Егер әр баланың өзіндік 

ерекшеліктеріне қарай қатынас жасалатын болса, онда жеке қабілеттер 
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ашыла түседі. Ендеше тұлғаға бағдарланған оқыту дегеніміз- әр баланың 

жеке қабілетіне қарай ұйымдастырылған оқыту процесі.Қазіргі өзекті 

мәселелердің бірі- өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір 

сүруге дайын ғана емес, айналасындағы шынайы өмірге белсенді қатынасын 

байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады.Осыған байланысты жеке тұлғаға қойылатын 

мынандай талаптар алдыңғы орынға шығады: Креативтілік, белсенділік, 

әлеуметтілік жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, жоғары кәсіби деңгейлі 

сауаттылық, танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы. Осыған 

байланысты оқу әрекетін дұрыс ұйымдастыру қажеттілігі туындайды. Оқу 

әрекетінде жеке тұлғаға тән қасиеттер өзінен- өзі қалыптаспайды, ол үшін 

белгілі бір педагогикалық процестер қажет. Олар:оқу әрекетін мақсатты жеке 

тұлғаға бағдарлау;оқу әрекетінің құрылымын жеке және тұтастай меңгеруге 

ынталандыру, дербестілікке кең орын беру;пәнішілік және пәнаралық 

байланыстылықты жүзеге асыру;ізгілендіру, демократияландыру, саралап 

және даралап оқытудың жетекші талаптарын ұдайы бағдар тұту. 

Жаңартылған бағдарлама бойынша білім беруде оқу жүктемесін азайтып, 

оқушының бос уақытын жеке қабілеті мен ізденуге жұмсауға мүмкіндік 

туғызу көзделеді. Ал мұның өзі білім беру парадигмасының пәндік білім 

беруден тұлғалық- бағдарлық бағытқа көшуінен туындап отыр. [2,б.31] 

Жаңартылған білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын- мұғалімдер. 

Демек, мұғалімдер еңбегі туралы Ж. Аймаутовтың пікіріне жүгінсек: «Сабақ 

беру- үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын 

өнер»,- деп ХХІ ғасырдың басында мұғалімдерге қойылып отырған талаппен 

үндесіп отырғанын көреміз. Балалардың таным қызығушылықтары мен 

белсенділіктерін, шығармашылықпен ойлауын дамытуда педагогтардың 

алдына мынандай шарттар қойылады. Таным қызығушылығын дамыту 

жолдары:шығармашылық және зерттеу іс- әрекеттері бар сабақтар 

ұйымдастыру;өзіндік таным мен зерттеу дағдыларының қалыптасуына ықпал 

ету;балалардың танымдық бастамалары мен өз бетінше жұмыс істеулеріне 

қолдау көрсету.Шығармашылық ойлауды дамыту 

жолдары:шығармашылықтың туындауында ішкі кедергілерді жою;жұмыс 

істеу барысында бала зейінін ақыл -ойға шоғырландыру;қиял ширақтығын 

қолдау;жалпы шығармашылық іс- әрекетке бағыт- бағдар беру. 

Білім беру- шын мәнінде, баланың өзінің дербес мүмкіндіктерін ескере 

отырып белсенді іс- әрекет жасауына, жақсы көруі мен қорғанушылығын 

еркін көрсете білуіне, оқушының тұлға ретінде үнемі дамуына, өзін- өзі 

тәрбиелеп дамытуына, жас және жеке ерекшеліктерін ескеруге жағдай туғызу 

деген сөз. Оқушының өзін тануы үшін ғылыми және өмірлік проблемаларын 

шешудің бірден – бір тәсілі- өзін –зі рефлексиялық басқаруды жүргізе алуы. 

Оқытуды өзектілендірудің әдістемелік тәсілдері:мұғалім оқушыны өз 

тақырыбы бойынша қайшылыққа әкеліп, оны шешудің жолдарын табуды 

өздеріне ұсына алуы;қайшылықты практикалық іс- әрекетте көрсете білуі;бір 

сұрақты жан- жақты қамтитын бірнеше жауаптар ұсына алуы,құбылысты әр 
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түрлі позициядан қарастыруды тапсыруы;мұғалім оқушыға ұқсастық пен 

қайшылықтарды өз беттерімен салыстыруға, қорытуға, түйіндеуге жағдай 

туғызады;нақты сұрақтар қояды;тапсырмаларды бірігіп орындайды. [3,б.42] 

Оқушы тұлғасын басты орынға қоя оқыту педагогикалық үрдіс 

субъектілерінің өзара қарым- қатынастарының мазмұнына негізделеді. Осы 

үрдісті ұйымдастыру негізінен басқаруға қатысты болғандықтан оны 

педагогикалық шарттар негізінде «қарым- қатынастық» тұрғыдан зерделеуге 

болады. Бұл жағдайда оқушы білім берудің субъектісі ретінде 

қарастырылады, ал мұғалімнің мақсаты оқушының өз тәжірибесіне сүйене 

отырып, оны ізденіске жетелеу болады. Оқушының бұған дейін алған білім, 

білік, дағдылары білім алудың құралдары мен тәсілдері ретінде жаңа білімді 

игеруге қызмет етеді. 

Білім беруді сапалық тұрғыдан жаңалау үдерісі (мақсаты оның қызмет 

етуінің ең тиімді формасын іздестіру болатын) білім мен ғылымды 

дамытумен анықталатын бірқатар тенденциялармен байланысты. Олардың 

қатарында - бір-бірімен байланысты компоненттер жүйесі ретіндегі білім 

беру мәселелерінің кешеніне тұжырымдамалық тұрғыдан келу, сонымен 

қатар оларды ХХI ғасырдың басындағы ақпараттық қоғам талаптары 

тұрғысынан қарастыру да бар.  Білім беру жүйесі – бір-бірімен байланыстағы 

және өзара тығыз қарым-қатынастағы элементтер (компоненттер) арқылы 

жүйені сипаттауға қажетті және жеткілікті болатын шекарасы айқын 

анықталған келесі белгілерге ие білім берудің тұтастай объектісі: табиғилық, 

әлеуметтік, күрделілік, ашықтық, динамикалық, ықтималдық, мақсаттылық, 

өзінөзі басқарушылық.Үнемі оқумен айналысатын қоғамның ғана даму 

потенциалы өте жоғары болады, олай болса білім бүгінгі таңда тек қана 

қоғам мүшелерінің бір ғана бөлігі- жас урпақтың мақсаты мен артықшылығы 

емес, ол әрбір жеке адамның өмірдегі жетістікке қол жеткізу шарты болып 

табылады. Білім өмірлік үзіліссіз процеске айналуда, процесс шын мәнінде 

білімге деген жаңа көзқарасты білдіреді.Білім процесінің тұрақтылығына 

қажеттілік барлық білім беру мекемелері жүйелерін, соның ішінде орта білім 

беру мен жоғары кәсіби білім беруді және педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін көтеру жүйесін дамытуды талап етеді.Әлемдік практикада 

үздіксіз білім беруді жетілдірудің жаңа жолдарын іздестіру эксперименті 

мақсатты жүзеге асырылуда. 

Қазақстан, нарықтық экономикасы бар ел ретінде жаңа озық 

технологияларды қолдана отырып, әлемдік өркениетпен кірігуі тиіс. Қазіргі 

әлем келесілермен сипатталады: 

- тұрақты дамудан үдемелі (өзгерістер, тұрақсыздық, анықсыздық пен 

болжаусыздық) дамуға қөшуімен; 

- ақпараттың шексіз ұлғайуымен, ақпараттық коммуникацияның жаңа 

формаларының пайда болуымен, лездік коммуникация қуралдарының 

(интернет, ұялы телефон, т.б.) дамуымен, жоғары технологялардың (hi tech) 

пайда болуымен; 



 

298 

 

- әлеуметтік өзгерістердің болуымен: адами қоғамды қызмет көрсету 

қоғамына айналдыру, жекетулғаның қоғамдағы ролінің өсуі; 

- интеллектуалдық өзгерістердің болуымен: ми мүмкіндігін тиімді 

пайдалану, «Өзің жаса» идеяясының өзектілігі, тұлғаны бағалауда 

интеллектуалдық коэфициенттен (IQ) эмоционалдық коэфициентке (EQ) 

көшу. 

Бұл аталған жаңалықтар білім беру жүйелеріне жаңа талаптар қояды: 

- мақсаттың өзгеруі: интеллектуалдық тұлғадан рефлексивтік тұлғаға 

айналу; 

- оқыту процесінің мазмұнын зерттеу қызметі құрайды; 

- репродуктивті оқытудан конструктивті оқытуға көшу; 

- білімдік парадигмадан таным процесіне қатысушылардың белсенді 

әрекеттерін көздейтін іс-әрекеттік парадигмаға көшу; 

- жаңа маман дайындау: экономикасы дамыған елдердің символикалық 

аналитиктерге (яғни анық емес жағдайда жұмыс жасай алатын, мәселе қоя 

алатын, оның шешімін таба алатын және стратегиялық жолдарын анықтай 

алатын мамандарға) деген қажеттіліктерінің артуы. 

Білім қазіргі таңда өмірдің барлық салаларына, соның ішінде ғылым 

саласына кадрлар қалыптастыратын болғандықтан, ол ерекше әлеуметтік 

сала ретінде қоғамның, мемлекеттің және жекетұлғаның сапалы білім алуына 

деген мүддесін қанағаттандыру керек. Жаңа сапаны іздестіру бағыты – ол 

репродуктивті, центрлік білімнен (білімдер қосындысын игеруге 

бағыттылықтан) конструктивті, құзыретті білімге көшумен (өзінөзі жүзеге 

асырумен ) байланысты. 

Кепілді нәтиже алуға бағытталған толыққанды, сапалы, бәсекеге 

қабілетті білім білім беруді ғаламдық интеллектуаландыруды және 

әлеуметтендіруді көздейді. Білім беруді ғаламдық интеллектуаландыру мен 

әлеуметтендіру басқа салаларды, яғни ғылымды, техника мен технологияны 

және өндірісті интелектуалдандырудан бурын жүзеге асырылуы қажет. Бұл 

дидактикалық заңдылықты сақтау қоғамның бүтін жүйе ретінде қызмет етуі 

мен озық дамуын үйлесімді және сенімді ғаламдық интеллектуалдандырудың 

маңызды шарты мен факторы болып табылады.Адами ресурстардың кәсіби 

жинақтылығын қамтамасыз ету ең алдымен дидактикалық ғылым мен 

практиканың мәселесі болып саналады.Интеллектуалды және әлеуметтік 

тәрбие мен білім беру оқытудың жоғары тиімділігіне (яғни орташа бір адамға 

бөлінетін шығындардың халқаралық нормамен тағайындалған мерзімдегі 

бідлікті кәсіби қызмет арқылы ақталатын) қол жеткізумен байланысты. 

Оқытудың мұндай тиімділігіне қол жеткізу үшін оқу мазмұнының 

мақсаттары мен тұжырымдамаларын қайта қарастыру қажеттідлігі 

туындайды. Жоғары тиімді маманды дайындау болашақ мамандарды оқу 

мақсаттарының категорияларымен («білімдер», «қабылау», «қолдану», 

«талдау», «құрылымдау» және «бағалау») тутастық – жүйелік деңгейде 

қаруландыруды, яғни білім беру жүйесінде білімді толық игеру 
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технологиясын (тұлғаны әлеуметтендіруге мүмкіндік беретін терия мен 

практиканың байланысы тұрғысынан) жүзеге асыруды көздейді 

Олай болса, оқытудағы негізгі мақсаттардың бірі- оқу мазмұнының 

білімалушылардың келешек мамандығына қажет және оның кәсіби қызметін 

жинақты ететін бөлігіне аса мән берілуі қажет. Бұл дегеніміз болашақ 

мамандарды кәсіби қызметтерін игеруге, үнемі кәсіби жетілуіне, сонымен 

қатар теория мен практика мәселелерін шешу жолдарына қазіргі ойлау стилі 

мен ғылыми тұрғыдан келуінің, өзін-өзі жетулдіру мен дамытуының негізі 

әрі тиімді құралы болатын білімдермен қаруландыру. Оқытуда шешімін 

табуы қажет мәселелелер: «оқу дербестігін қамтамасыз ету», тез өзгермелі 

әлемде өзін-өзі жетілдіруге, тез шешім қабылдауға қабілетті тұлға 

қалыптастыру. 

Адами капиталды дамытуға қажетті және жеткілікті болдатын сапалы 

білім беру жаңа тұрпаттағы мұғалімнің қалыптасуымен байланысты. Жаңа 

тұрпаттағы мұғалім аталған бағытта (қазіргі білім беруді жетілдіруде) 

жоғары нәтижелілікке қол жеткізуде білім беру қызметінің тұжырымдамалық 

негіздерімен, педагогикалық менеджмент, сол сияқты гуманитарлық және 

жаратылыстану-ғылыми білім саласындағы ғылыми зерттеулермен, қазіргі 

педагогикалық технологиялармен, білім беру саласында ақпараттық 

технологияларды қолдану әдістерімен жете қаруланып, оқытуда 

инновациалық орта құра алуы керек. 
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Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ 

 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-

түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге 

келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі 

Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. 

Мақсаты барлық білім алушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан 

қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға 

сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж Соростың ашық қоғам институты, 

«Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген бұл технология орыс және қазақ 

тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады.Сын тұрғысынан ойлау – 

ашық қоғам негізі. Ол – өз алдына сұрақтар қойып және оларға жауап іздеу, 

әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны дәлелдей алу, сонымен қатар 

басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің 

қисынын зерттеу дегенді білдіреді. Бұл оқыту «қарапайымнан күрделіге» деп 

аталады.Сын тұрғысынан оқыту технология емес, ол бағдарлама. Бұл 

бағдарлама әлемнің түпкір - түпкірінен жиылған білім берушілердің 

бірлескен еңбегі, мақсаты барлық жастағы студенттерге кез келген мазмұны 

сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы 

шешім қабылдауға сабақтарда үйрету. [1,б.14] 

Сын тұрғысынан ойлау - сынау емес, шыңдалған ойлау. Сыни ойлау 

деген – кез келген жағдайдағы өзекті мәселені зерделеп, зерттеу жүргізіп, өз 

ойын еркін ортаға жан-жақты жеткізіп, пайымдай алуы.Сын тұрғысынан 

ойлау көбінесе бір нәрсені елестетуге, баламалы шешемдерді қабылдауға, 

ойлау және іс-әрекеттіңжаңа немесе түрлендіретін тәсілдерін енгізуге дайын 

болуды талап етеді. Сыни тұрғыдан ойлау өзінің саналы түрде шешім 

қабылдап, дұрыс оптимальді шешімі болып табылады. Ол қандай да бір 

мәселені өз алдына сұрақтар қою арқылы ізденісте болып, оған үнемі оларға 

оңтайлы жауап іздеп, шешімін дұрыс табуды анықтау, әр туындаған өзекті 

мәселеге байланысты сыни тұрғыда пікірін негіздеп айту, оны дәйектемелер 

арқылы дәлелдеме келтіру, сонымен бірге шешімдерін нақтырақ зерделеуді 

және сол дәйектемелердің сәйкестігін зерттеу дегенді білдіреді. «Сыни 

тұрғыдан ойлау» әдісі тек жай ғана есте сақтау және күрделі идеяларды 

түсінумен ғана шектелмейді. Әрине, есте сақтау және күрделі идеяларды 

пайымдау сыни тұрғысынан ойлау әдісінде маңызды рөл атқарады. Дегенмен 

сол идеялардың ішінен нақты сол жағдайға нақты жол табуға көмектесуге 
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қажеттісін таңдап, және сол таңдауда қателеспеу керек.. Олар қиын деген 

мәселелерді өздері шешуге бейімделуі қажет. [2,б.81] 

Сонда ғана олар өз бетінше ізденуге бейімделеді деп ойлаймын. 

Жоғары деңгейдегі сұрақтарға жауап берместен бұрын, біздің ойлауымызды, 

талдауымызды қажет етеді. Бұл жерде біз өзіміздің жеке ойымызбен бөлісе 

аламыз. Бұлар неге? Ол не, егер..?неге олай ойлайсыз?деген сияқты сұрақтар. 

Сыни тұрғыдан ойлауды жүзеге асыруда сұраққа қатысты тиісті ақпараттар 

жинау, дәлелдемелермен сын тұрғысынан талдау мен бағалау, шешімдер мен 

жинақтамаларды сараптамалар жүргізу маңызды. Сонымен қатар жоғары 

деңгейдегі сұрақтарды ұсыныстармен қайта қаралуды талап ету отырса, 

шешімнің оңтайлы жақтарын ашуға көмектеседі. 

Әсіресе, сын тұрғысынан ойлауды дамытуда сұрақтардың маңызы 

ерекше.  

 

 
Сыни тұрғыдан ойлау тек қана жай ғана ойлауға ғана емес, дұрыс 

шешімді қабылдауға бағытталған нақты шешемдерді табу болып табылады. 

Барлық ойлар ортаға салынып, талданғанда өткірлене түседі. Кез келген сын 

сын тұрғысынан ойлау ойлаушы белгілі бір бірлестікте жұмыс істеп, 

ауқымды мәселелерді шешеді.Сыни тұрғыдан ойлау әдісін қолдану 

студенттердің жаңалыққа деген құштарлығын дамытып, олардың сабаққа 

деген ынтасын арттыратындығына сенімдімін.[3,б.52]  

  Негізі оқу мен оқытудағы сын тұрғысынан ойлау сабақ барысындағы 

күрделі міндеттерді анықталмағанболжамдар мен құндылықтарды, 

проблемаларды мойындау оларды шешудің тиімді құралдарын табуды,түрлі 

міндеттерді шешуге беру керектігін және осы бағытта сапаға, 

жүйеліліккетерең мән беру керек. 
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ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ РУХАНИЯТ: ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЕН 

ҚАТЕРЛЕР 

 

Қазіргі  әлемнің табиғаты мен әлем дамуының болашақ бағдарлары 

туралы мәселе көтерілгенде  көптеген белгілі де беделді  саясаттанушылар ең 

алдымен жаһандануды ауызға алады, соны талдайды. Бұл ғасырлар 

тоғысындағы ең бір көп талқыланған, сонымен бірге әліде болса ең 

жеткіліксіз, зерттелген, барлық құпия қырлары ашылмаған беймәлімдеу, 

күрделі құбылыс.  

Әзірге ең бір басты қорытынды  – түптеп келгенде,  қазіргі әлемдегі 

оқиғалар үрдісі мен дамуы бүкіл Жер шарын қамтитын жаһандану 

процесімен сипатталады. Жаһандану процесін, табиғаты мен барысын түсіну 

әлем елдеріне оның табиғаты мен объективті даму үрдістеріне сәйкес даму 

стратегияларын белгілеуге мүмкіндік береді. Ал бұны анықтау оңай іс емес. 

Бұл жердегі ең басты және күрделі мәселе – жаһанданудан туатын 

байланыстар мен басымдықтармен қатар  олардың қызметі нәтижесінде 

түзілетін барлық салдар мен себептерді көру, анықтау және тану жөнінен 

қиында күрделі санаткерлік істерді жүзеге асыру жауапкершілігі.   

Жаһандану деп аталатын  әлемдік  саяси-әлеуметтік, экономикалық-

қаржылық, экологиялық, миграциялық-демографиялық сан-салалы  құбылыс 

бүкіл адамзат үшін үлкен сын. Оның біліктілігі мен біліміне, қоғам 

дамуының  табиғатын, заңдылықтарын білуіне, талап-таңдауына төтенше 

жауапкершілік қойып тұр.  Жаһандану үдерісінің әлемдік алпауыт – «үлкен 

сегіздік», «ірі  20» деп сұрыпталған, әлемдік саясат пен экономиканың 

ерекше әлуетті елдерінен  гөрі   Қазақстан тұрпаттас жас мемлекеттер үшін 

экономикалық-саяси қатері бар екенін бір сәт естен шығаруға болмайды. Ол, 

ең алдымен жаһандану, экономикалық интернационализация процестерінің 

ұлттық мемлекеттердің бүкіл болмыс-тіршілігіне түсірер салмағының 

күрделеніп, ұлттық терең мүдделер, ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан бұрын 

соңды болмаған жаңа  міндеттерді қоюына байланысты. [1. 227б.] 

Руханият саласындағы проблемалар туралы айтқанда ең алдымен ел 

азаматтарының, әсіресе, жастардың  бүкіл рухани дамуымыздың 

экономикалық-қаржылық, ұйымдық-құқықтық тұрғыдан  басты  тірегі һәм 

кепілі ұлттық мемлекетті нығайту, оның тәуелсіздігін бекемдеу екенін 

түсінуі. 

Бұл реттегі мәселенің күрделілігі мен маңыздылығы  халықаралық 

аренадағы мына бір жағдайғалардан туатындығына назар аударуды қажет 

деп есептейміз.  Қазіргі жаһандану, жаңару  және мүдделер тайталасы мен 

қайшылығы жағдайындағы әр ұлттық мемлекеттің алдында тұрған күрделі 



 

303 

 

міндет –  өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін, тұтастығын, экономикалық 

дербестігін, ұлттық өзіне-өзі сәйкестігін  сақтап қалу. Әлемдік алпауыт, 

дүние елдерінің экономикалық қуатын,    адамдық, интеллектуалдық  

ресурстарын  өз мүдде-мақсатына еркін билеп-төстеген транснационалдық 

компаниялардың, көптеген әлеуетті халықаралық ұйымдардың саясаты мен 

нақты іс-әрекеттері көп ретте жеке мемлекеттердің ұлттық мүделеріне қайшы 

келетіні –  әлмасақтан белгілі саясат. Бұл құбылыс кейінгі кезеңде тіпті 

ерекше бой көрсете бастады. Жаһандану тереңдеген,  әлемдік саяси кеңістікті 

жайлаған сайын осы уақытқа дейін халықаралық мемлекетаралық 

қатынастарда сонау 17 ғасырда Вестфаль шартынан кейін мойындалған, 

танылған құндылықтар тарих сахнасына енді ғана шыққан көптеген жас 

мемлекеттер табиғаты мен ауқымын енді танып-түсініп, өздеріне мұрат етіп 

ұмтылып оырған мемлекеттік-ұлттық егемендік мәселесінің өзі терең 

дағдарысқа түсіп,  оған үлкен қатер төніп отырғандығына әлем ғалымдары, 

ұлттық интеллигенция, саясаткерлер, дипломаттар алаңдаушылық білдіруде. 

Олар жаһандану процесін әлемдік игілік, жатымды құндылық деп бір жақты 

бағалаудан бас тарта бастады. Өйткені, жаһандану мен халықаралық 

байланыстардың дамуы әлеуметтік және билік институттарын уақыттық-

кеңістік тұрғыдан трансформациялануына түбегейлі әсер етіп, биліктің 

құрлықаралық және аймақаралық жаңа нысандарын қалыптастыруда. Дәл 

осы үрдіс ұлттық мемлекеттер болашағына қауіп төндіруде. Осылайша, 

формальді түрде халықаралық қатынастардың базалық бірлігі болып 

табылатын ұлт-мемлекет институты жаһандану қысымынан трансформацияға 

түсіп, мемлекеттердің ішкі істеріне араласпауға болмайтындығы, оның 

ұлттық егемендік деп аталатын мойындалған, танылған қағидатты 

бұзатындығы туралы дәстүрлі көзқарас уақыт өткен сайын көмескеленіп, ал 

іс жүзінде едәуір ыдырауға түсуде. Және мұндай құбылыстар мен 

көзқарастардың  институционалдық факторы, дем берушісі болып әмбебап 

халықаралық ұйымдар, мемлекеттен үстем юрисдикциялар, әртүрлі 

халықаралық режимдер, болып табылады.[2.95б.]   

Жаһандану үдерісінің басты теоретиктерінің әрі дем берушілерінің бірі 

– АҚШ-ның Гарвард университетінің профессоры К.Омае бастаған бір топ 

ғалымдар ұлттық мемлекеттің адамзат қауымдастығының бастауыш 

экономикалық және саяси бірлігі, негізі ретіндегі ұстанымдардың күні 

өткендігі, тіпті олардың саяси тарихының ақыры таянғандығы туралы пікірді 

ашық айта бастады. Олар өз ұстанымдарын дәлелдеу үшін ұлттық 

мемлекеттердің қазіргі заманның сындарына жауап беруде бой көрсетіп 

отырған әлсіздігін баса көрсетіп, ұлттық мемлекеттер келешекте өзінің 

мәртебелік құқықтарынан кейбір әлеуетті халықаралық ұйымдардың 

пайдасына бас тартады дегенді айтады. Қысқасы бұның барлығы, түптеп 

келгенде ұлттық мемлкеттер эволюцияға түсіп, жаһандану жағдайындағы 

саяси тәртіпке сай келетін, егемендік құқықтары тежелген, сыртқы күштер 

бүкіл тіршілігін бағыттайтын ұйым болады, олардың «мемлекет-ұлт» деген 
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табиғаты, сапалық белгісі көмескіленіп, жойыла бастайды деген болжамды 

негіздеуге ұмтылған. [2.102б.] 

Мұның бәрі, Қазақстан мемлекетінің, қазақ халқының ұлттық 

мүдделеріне де қайшы келетін ұғымдар.  

Осындай халықаралық идеологиялық, танымдық ахуалда не істемек 

керек? Қандай әрекет қажет? Халықаралық деңгейдегі позицияны 

нығайтудың негізі  – елдің ішкі саясатында, оның бірлігі мен тұтастығында, 

елдің экономикалық-әлеуметтік, рухани-мәдени салаларындағы кадрлардың 

сапасында.  Жаһандану кезеңдегі бәсеке, жаңа технологиялар мен өнім өткізу 

үшін күрес – кадрлардың мүлде жаңа тұрпатты ұрпағын қажет ететінін түсіну 

керек.  

Қазақстанның қазіргі әлемдегі бәсекеге қабілетті елдер қатарында сап 

түзеуінің, жаңару үдерісіндегі  ең бір күрделі міндеттерді шешудің сапасы 

мен қарқыны  еліміздің рухани саласындағы ахуалға, оның жалпы қоғам 

дамуындағы күрделі проблемаларды шешуімен бір арнада, бір мақсатта 

дамуына байланысты. Рухани саланың нығайтудың, оның сапасы мен 

беріктігінің іргетасы  –  адам, адамның әлеуеті. Өйткені адам, оның білімі, 

мәдениеті, көзқарасы мен дүниетанымының  өзі өмір сүрген қоғаммен етене 

бітісіп, соған сәйкес, барабар, тахылеттес болуы, сол қоғамның мазмұн-мәнін 

құраушы, жасампаз күшке айналуы –  әр қоғамның биік мұраты, ал қолы 

жетсе басты игілігі. Жаһандану заманындағы қоғамдық қатынастардың 

күрделеніп, ақпараттық тасқындардың алапат сипат алып, адамның осынау 

күрделі уақыттың қатері мен сынында сол дүниенің бір кішкентай тетік-

қиыршығына айналып кетпей, өз орнын табуы – күрделі мәселе. Және дәл 

осы мәселе қашаннан да  ойшылдарды ғасырлар бойы толғантқан, жанын 

күйзелткен. 

  Басқаларды - әлемдік  ойшылдырды былай қойғанда, ұлттық 

қасиеттіміз, болашақ заманның күрделілігін, қайшылықтылығын, 

ауыртпалығын әлемдік деңгейдегі  бір ақыл иесіндей сезіп, қабырғасы 

қайысқан Абай данышпан:  «Заман қалыбында тұрмайды, Біреу малды 

ұрлайды, Біреу басты қорлайды,… Болмаған зоң Жылауына зорлайды» дей 

келе,    ойшылдың  ХХ ғасырдың басында-ақ (1902 ж.) «Заман, шаруа, мінез 

күнде өзгереді» деген болжам-тұжырымы бүгінде жаңа дәуірдің басты 

шындығына айналып отыр.[3.65б.] 

Еліміздегі қазіргі кезеңдегі   адам, оның білімі мен мәдениеті   

проблемалары  төңірегіндеі  ойланған кезде  кезде біз ең алдымен адамның 

қазіргі  бүкіл  болмыс-табиғатын, сипатын  ашатын, оған әсер ететін өзекті 

құбылыстарды,  тенденцияларды, жинақтаушы, басым бағыттарды ғана емес, 

сонымен бірге  басты қатерлерді ашуға ұмтылуға тиіспіз. Өйткені, қазіргі 

жаңарған әлем тек ғылым мен техниканың жетістіктері әкелген игілікті, 

гуманистік қазына-құндылықтардан  ғана тұрмайды. Ол, сонымен бірге,  

әлемге сол ғылым мен техниканың табысы әкелген және жеке  пенде  мен 

саясаткерлердің, тіпті қайсібір мәселелерде  бүкіл мемлекеттің эгоистік 
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пиғылы мен мүддесінен туған ондаған қатерлер мен қауіптердің де нақтылы 

бой көрсетуімен сипатталады. 

Тәуелсіздік алғалы 30 жылға таяды.Қазақстанның білімі және ғылымы 

дүниежүзілік, халықаралық деңгейде(кейбір жетістіктерді айтпағанда) елеулі 

жетістіктерге жетті деп айта алмаймыз.2000 жылдан бері экономика еселеп 

өскенде, білім мен ғылымға  басымдық берілмеді. Оған мысал ғылымға 

бөлінген қаржы 1991 жылы   жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 0,68 %-ын  құраса, 

2015ж. небәрі  0,16% . Өсудің орнына 4,25 есе кеміген. Қазақстанда әрбір 

тұрғынға шаққанда ғылымға 11 доллар бөлінеді, АҚШ-та 1000$, Жапонияда 

816$, Ресейде 100$. Ал ғалымдардың санына келсек, сол кездегі 1991ж. 41 

мыңнан 13 мыңға азайып, тек соңғы жылдары 18 мыңға көтерілген. Бізідің 

бүкіл ғылымға берілетін жылдық  қаражат АҚШ-тың бір ғана орташа 

университетінің  қаражатындай екен. Мұндайда инновация жайында сөз 

етудің өзі де орынсыз! 

Білімнің деңгейі құлдырап кетті. Өйткені жеке меншік жоғары оқу 

орындарының саны көп, білім сапасы төмен. Оларда диплом алу оңай. ЖОО 

оқитын студенттердің  50 пайыздан астамы өз мамандығы бойынша жұмыс 

істемейді. Өз саласы бойынша кәсіби біліктілігі төмен немесе ЖОО-да алып 

шыққан мамандығы еңбек нарығында сұранысқа ие емес. 

Бұған елімізде дұрыс жүргізілмеген мемлекеттік білім саясаты, екінші 

кезекте -сапасыз маман дайындаған жоғары оқу орындары, үшіншіден оқуға 

ықыласы болмаған түлекте кінәлі. Ашығын айту керек біз білімді тауарға 

айналдырып алдық. Маман тәрбиелеудің сапасы нашар болса, ал рухани адам 

тәрбиелеу тіпті сын көтермейді.[4.39б.]      

Білім саласындағы проблемалар екі топқа бөлуге болады.  

Біріншісі, білім саласындағы   мемлекеттік басқарудан жіберілген 

жалпымемлекеттік  олқылықтар.  

Екіншісі, білім беру ұйымдарының  өз ісін ұйымдастыруындағы төл 

олқылықтары – білім сапасына қатысты мәселелер. 

Еліміздегі білім сапасының нашарлығынан жастар шет елдерде оқуға 

ұмтылуда. Бүгінде еліміз бойынша 20 мыңға жуық жас шетелдерде оқуда.  

Бұл  айтылған мәселер келешекте еліміздегі білім беру жүйесіндегі 

қазіргі ахуалды,  ондағы педагогикалық кадрлардың сапасы мәселесін  

еліміздегі инновациялық-индустриялдық дамудың стратегиясына сәйкес 

қайта сын көзімен қарап, оның даму бағыттарын  нақтылауды қажет етеді.  

Еліміздің рухани саласын нығайтудағы мемлекетттік тілдің мол 

мүмкіндгі туралы айту қажет. Мемлекетттік тіл – Қазақстандағы  барлық 

этностарды топтастырудың факторы, ұлтаралық қатынастың аса маңызды 

құралы.  

Мемлекеттік тілдің  Қазақстандағы біріктірушілік,  топтастырушылық, 

ықпалдылық, жасампаздық, ұлтаралық қатынастың құралы рөлін нығайту - 

өміршең, маңызды, әрі көпсалалы, көпқырлы проблема.  Ол Қазақстан 

мемлекеттігін нығайтудың, оның бәсекеге қабілеттілігінің, қала берді ұлттық 

қауіпсіздігінің де аса маңызды құрамдас бөлімі. Мемлекеттік тіл Қазақстан 
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Республикасының мемлекеттік сәйкестігінің (идентичность) де аса маңызды 

талабы екендігіне біз кейде тиісті мән бермейміз.  

Егер «Тіл туралы» Заңда және басқа да заңнамалық актілерде 

жинақталған принциптер мен нормаларды, бүгінгі қоғамдық қатынастардағы  

үдерістерді, білім мен мәдениет саласындағы  ахуалды саралай келе мынадай 

нақты қорытынды жасауға болады –  қазіргі кезеңде  мемлекеттік тіл 

этносаралық (ұлтаралық) қатынастың аса маңызды құралы.  

Мемлекеттік тілдің топтастырушылық рөлінің рухани-мәдени 

әлеуетінің қайнар көзі, сарқылмас мол қуаты сол тілдің негізгі  иесі, сол тілді 

түзуші де қолданушысы да , ғасырлар бойы сақтап, әуездеп, әспеттеп,  

дамытып келе жатқан  қазақ ұлтының бойындағы біртума ұлттық мінез-

қасиеттер мен үздік адамдық, азаматтық қасиеттерден туады.  

Қоғамтанушы ғалымдарда, өзге елдер мемелекет қайраткерлері де, 

байырғы қазақ жерін мекендеген бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда тұратын этнос 

өкілдері қазақ ұлтының бойындағы гуманизм, толеранттылық, 

қонақжайлылық, кеңпейілділік, кешірімпаздық   тәрізді қасиеттерін жоғары  

бағалайды.     Танып, мойындайды, осы қасиеттерін көбіне баса айтады. 

Онда, біздің пайымдуаымызша  белгілі бір саяси астарда жоқ емес. Тіпті 

кейде арқадан қағып алдаусырату, көпе-көрінеу мақтауда айқын көрініп 

тұрады.. 

Біздің осы жерде назар аударайық деп тұрғанымыз осы құбылыстағы 

біржақтылық немес ұлтымыздың түпкі мүддесі, болашақ тәрбиесі үшін 

зияны тиюі мүмкін  кейбір реңктері, астары  туралы мәселе.  

Ұлтымызды шыдамды, төзімді, толерантты деп, бір жақты ғана айта  

айта беру қаншалықты объективті? Қаншалықты оның басқа да  адамдық, 

азаматтық, төлтума ұлттық ерекше қадір қасиетін толық береді?  

Бүгінгі кезеңде ұлтымыздың бойындағы, туа біткен, ғасырлар бой 

қалыптасып, сақталып келген өр, намысшыл, батырлық қасиеттерін, отан 

сүйгіштігі мен Қазақ жерінің біртұтастығы жолындағы   ғасырлар бойғы 

күрескерлік, жанкештілік  қасиетін де баса айтуымыз керек.  

Осы қасиеттердің барлығы оның тілінде, фольклоры мен жазба 

әдебиеттінде тұнып тұрғанын айту керек. Соларды пайдалану керек.  

Мемлекеттік тілдің  мол мүмкіндіктері арқылы халқымыздың жоғарыдағы 

үздік қасиеттерінде насихаттап, еліміздің барлық этностарының да ұрпағына 

жеткізу барлық деңгейдегі оқу орындары мен біздің,  аға ұрпақтың парызы 

деп есептеуіміз керек.[5] 

Қазақты тек көмпіс, шыдамды, төзгіш, кеңқолтық, момын, деп 

«жалпақшешейлік» тұрпатында наихаттай беру - біржақты, абырой әпермес 

әрекет.  Әсіресе, бүгінгі жаһандану,  ұлттық межелер мен тұрпаттардың 

жаппай көмекеленуі жағдайында ұлттық менталитетке зияны тиер әрекет.  

Ұлтымыздың бойындағы жоғарыда аталған намысқойлық, өршілдік, 

өзінің ұлтының қасиеттеріне адалдық, отаншылдық қсиеттерін наихаттау ел 

ішіндегі қоғамдық татулық пен келісімге сызат түсірмесі хақ.  Қайта 

мемлекет құраушы ұлтқа, оның тіліне құрметтеуге бастар үрдіс.  
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Болмаса, кейде біздің тіліміздің өршіл, намысшыл, дауылпаз рухы 

басылып қалғандай. 

Жылауық, нәрсіз, ұлттық намысы мен өршілдігінен айрылған, 

бюрократияның қасаң тілінің аясында ғана насихатталатын тілді  басқаларда 

силамайтындығы  түсінікті.       

Ендеше мемлекеттік тіл оның рөлі насихаттағанда оның бойындағы 

оны жасаушы ұлттың үздік қасиеттері мен  дүние танымын толық, тіл құралы 

арқылы жан –жақты  жеткізген абзал. 

Тілді Бұхар жыраудың, Қаз дауысты Қазбектің шешендік сөздері, 

Махамбеттің, одан беріде Жұбан мен Олжастың, Темірбек пен 

Тыныштықбектердің, бүгінгі жас буын ақындардың өршіл поэзиясы, 

олардың орыс тіліне және  дұрыс, мәнді аударылған үлгілері арқылы ұлт 

қадірі мен қасиетін насихаттау тек қазақ ұлты мен оның тілі төңірегінде 

топтасуға қызмет етеді. Мемлекет құраушы ұлт пен оның тілін құрметтеуге 

бастайды.   

Мемлекеттік тіл – мемлекеттік тәуелсіздігіміздің, дербестізіміздің 

теориясы мен нақты практикасының тіліне, алдыңғы қатарлы стратегия мен 

идеялардың тіліне, ғылым мен техниканың тіліне айналуы қажет. 

Тәуелсіздігіміздің рухани шайқалмас тірегі. Оның осы тамаша 

мүмкіндіктерін жарқырата ашып, Қазақстан халқын топтастырудың пәрменді 

тетігіне айналдыру жоғарғы мектеп өкілдерінің, бүкіл ұлттық 

интеллигенцияның абыройлы міндетідеп есептейміз. 
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бастауыш сынып мұгалімдері 

"№95 Мектеп-гимназия" КММ 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ  МАҢЫЗЫ 

 

Қазіргі таңда білім беру жүйесінің мақсатының бірі – әлемдік білім 

беру кеңістігіне ықпалдастырған және қоғам қажеттіліктеріне сай көп 

деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру.  Өскелең елдің 

айбынды болашағы үшін – ең әуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің 

білім саясатындағы әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым бағыттарын 

дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін 

өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. Білім мен ақпарат 

дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі 

бөлігі болып табылады. 

Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 

арттыруды талап етеді.  Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы 

орта білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі –білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 

жасау керек» деп көрсетілген [1,5]. 

Заманауи мектептердің мақсаты-жоғары білімді, шығармашыл адамның 

үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау.  

Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы – бүгінгі мектеп қабырғасында 

отырған бүлдіршіндер екені мәлім. Олардың қамын ойлау - баршамыздың 

парызымыз. Кез келген мектептің мақсаты мен мұраты - өркениетті елдердің 

қатарынан көріну, ел мен жер байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін 

ұрпақ тәрбиелеу.  Бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие бере 

отырып, елдің өткенін, ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғат 

ерекшеліктерін етене таныстыру қажет. «Адамға ең бірінші тәрбие берілуі 

керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекке оның  

барлық өміріне апат әкеледі, адамға ең бірінші керегі тәрбие», – депті Әл-

Фараби бабамыз. 

Халқымыз бала тәрбиесіне аса зор көңіл бөлген, жақсы қасиеттерге 

баулып, жаманнан жеріндіріп отырған. Бала тәрбиесіне көңіл бөліп тереңінен 

ойлаған қазақ халқы бесіктегі нәресте тәрбиесіне де жете көңіл бөле 

білген. Баланы тәрбиелеуде отбасы басты рөл атқарғандықтан, ұлы М.Әуезов 

те отбасы тәрбиесін ерекше бағалап: «Ел болам десең, бесігіңді түзе», - деген. 

Кез келген білім ошағы ұлттық тәрбие бағдарламасында ұлттық 

құндылықтарымызды дәріптеп білім берер болса, ұрпағымызды өз ұлтын 

мақтаныш тұтар азамат болары хақ [2]. 
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Тәрбие–жеке тұлғаның қалыптасуының ең басты факторы. Халық 

даналығында: «Баланы әуелі мейір шапағатқа, онан соң ақыл парасатқа, 

ақырында еңбек пен ғылымға баулы» - дейді. Тәрбие-халықтың ғасырлар 

бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас 

ұрпақтың бойына  сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, 

дүниетанымын өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын 

қалыптастыру. 

Тәрбиенің негізгісі – ол ғибратты, ғұмырлы, ғасыр бойы бойымызға 

салт-дәстүрмен берілген–ұлттық педагогика. Небір ғасырлар шектеулі 

шеңбер аясынан шырмауықтай  шырмалып шыға алмай келген ұлттық 

тәрбиенің жаңа талапқа сай жаңғыртып, жаңартып өскелең жас ұрпаққа 

толыққанды тайға таңба басқандай жеткізсек, таптырмас тағлым болары 

сөзсіз. 

Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту мен қалыптастыру мәселесі - Абай 

Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім 

Құдайбердиев, Жүсіпбек Аймауытов және т.б. шығармаларының негізгі 

арқауы. Әсіресе ұлы ғұлама Абайдың еңбектерінде адам бойындағы негізгі 

қасиеттер: қайрат, ақыл, жүректің сапалық деңгейіне қарай және олардаң 

өзара қатынасына байланысты қалыптасатын «Толық адамды» (білімді, 

адамгершілігі жоғары, парасатты жан-жақты жетілген тұлға) тәрбиелеп 

жетілдіру мақсаты көзделед [3]. 

Тәуелсіз мемлектіміздің бүгінгі таңдағы ең басты мақсаттарының бірі - 

еліміздің өркениетті елдер қатарына қосылуы, оның әлемдік білім 

кеңістігінен орын алуы. Бұл ұлттық білім беру жүйесін жаңа арнаға бұруды, 

нәтиже мен сапаға бағыттауды, сондай-ақ  бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу 

қажеттілігін міндеттейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында азаматтық пен 

патриотизмге, өз Отаны-Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, 

мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге 

тәрбиелеу мемлекеттің білім саясатының басты ұстанымы екендігі атап 

көрсетіліп отыр. 

12 жылдық білім беруге  біртіндеп көшуді жүзеге асыру - оның 

қажеттілігі мен тиімділігін әр педагогтің, ата-ананың саналы түрде түсініп, 

қабылдауы мен оған белсенді түрде араласуын, икемділік танытуын 

қамтитын үдеріс дейтін болсақ, мектеп бала тәрбиесіндегі белсенді де баға 

жетпес әлеуметтік орталыққа айналатындығы хақ. 

Жаңа мазмұнды білім беру жүйесіндегі тәрбие берудің ерекшелігі –тек 

өз халқының ұлттық мәдениетінің негізінде ғана   шектеліп қана қоймай, 

жалпы адамзаттық және өркениетті дамыған мемлекеттердің озық 

жетістіктерін, мәдениетін т.б. адамгершілік құндылықтарын игеру арқылы 

тұлғаның жан-жақтылығын тәрбиелеу.  Әрине, айтылған мақсатқа жету үшін 

мектеп ұжымы ( пән мұғалімдері, мектеп басшылары, сынып жетекшілері, 

медбике, психолог, т.б.) мен ата-аналар ортақ іс-әрекетке белсенді кіріскен 

кезде ғана үлкен нәтижеге жетуге болады. 
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев білім мен ғылым қызметкерлерінің екінші 

съезінде: «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 

оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 

болады. Сондықтан жүктелетін міндет өте ауыр»,- деген болатын.    Тәуелсіз 

еліміздің азаматын парасатты да білімді, мәдениетті де саналы етіп 

тәрбиелеп, дүниетанымын жалпы адамзаттық деңгейде дамытамыз десек, 

қалың көпшілік бірлесе күш салу керек. «Жас бала – жаңа өркен  жайған  

жасыл ағаш тәрізді»,-дейді халқымыз. Жерге отырғызған жас  көшет те 

қашан тамыры тереңдеп, жапырағы жайқалып, саялы ағаш болып 

үлкейгенше мәпелеп күтіп, үзбей тәрбиелеуді керек етеді. 

Жаңаша білім берудің негізігі мақсаты - еліміздегі білім беру жүйесінің 

құрылымы мен мазмұнын толықтай өзгерте отырып, заманына сай мектеп 

құру. Олардың білімді де, білікті, парасат пайымы мол, саналы азамат боп 

жетілуі тәлім мен тәрбие беретін мұғалімге тікелей байланысты [4]. Демек, өз 

ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің 

асылдарын асқақтата отырып, шәкіртінің жанына құятын ұстазға артылатын 

сенім жүгі салмақты. 
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ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазіргі тәуелсіздік алған шағымызда білікті маман, білімді азамат 

дайындау заман талабы. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі 

ұрпақтардың тарихи сабақтастығын, қазақ халқының ұлттық мәдениетін 

дамытуды, тарихи-мәдени мұраны құрметтеуді қамтамасыз етуге 

бағытталған. Еліміздің казіргі  таңдағы ең басты мақсаты жан – жақты 

әлемдік білім кеңестігінен орын алу болып табылады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында - 

«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» патриоттық сезімді 

меншікті ұлттық мәдени-генетикалық кодтың іргелі негізі ретінде 

тұжырымдайды [1] 

Бүгінгі жас ұрпақ – егемен еліміздің келешегі. Ал сол ұрпаққа әлемдік 

деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды 

жас ұрпақ бойына сіңіру өзекті мәні бар мәселеге айналып отыр.  

Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – бастауыш сынып. Бастауыш сынып 

оқушыларына ұлттық құндылықтарды оқыту тәрбиелеу просессіне еңгізу 

манызды болып табылады, себебі 6-7 жастан бастап өзін ұлт ретінде тани 

бастайды алғашкы. Оған дәлел атақты швецариялық психолог Ж.Пиаже 

алғашқылардың бірі болып этникалық сәйкестікті қалыптастыру туралы 

мәліметтерді жинап, оның дамуының негізгі кезеңдерін анықтады: 

- 6-7 жасында бала өзінің этникалық құрамы туралы алғашқы 

бөлшектенген және жүйесіз білім алады. 

- 8-9 жасында бала өзін этникалық топпен нақты анықтайды, 

сәйкестендіруге негіз береді - ата-анасының ұлты, тұрғылықты жері, ана тілін 

толық анықтайды 

Бастауыш мектеп жасы ұлттық құндылықтарды қалыптастыру  зерттеу 

жұмысымның алғышарты  болғандықтан, осы мәселені тиімді іске асыру 

үшін инновациялық технологияларды қарастыра отырып, «Ұлттық қазына» 

аты дидактикалық ойын картатекасы құрастырылды. Себебі дидактикалық 

ойындар баланың сабаққа ынта қоюына, тақырыпты мейлінше тез 

қабылдауына, білімді толық игеруіне көмектеседі [2].  

Дидактикалық ойындар балалардың қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне 

қарай жас шамасына лайықты түрде, жүйемен топтастырылды. Әр тақырып 

бойынша ойын түрлері көрсетілді. Дидактикалық ойындардың жинағы оқыту 

нәтижесі ұтымды болуы үшін және балалардың сабаққа қызығушылықтарын 

арттырып, танымдық қабілеттерін жетілдіру мақсатында  жинақталды. 
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 Орыс ғалымы К.А.Покровский «Ойын – баланың күнделікті еңбегі, 

болашақ өмірінің бастамасы. Ойын үстінде баланың ертеңгі өмірге деген 

қабілеті байқалады»,-деген. Ойын арқылы баланың неге бейімділігін бақылап 

білуге болады және логикалық ойлау жүйесінің қаншалықты жетілгендігін 

көруге болады. Баланың ойын арқылы өзін қоршаған дүние жайлы танымы 

тереңдей түседі.  

Сабақ барысында ойын технологиясын қолдануда екі жақты дидактиканы 

қолданамыз: «ойнаймыз да оқимыз», «оқимыз да ойнаймыз». Яғни ойнау 

үшін оқудың қажеттілігі және ойнай отырып, одан білім алу, дағдыларын 

қалыптастыру. Төменде ұсынылған дидактикалық ойындар оқушыларды 

тапқырлыққа, ептілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелейді және дүниетанымдарын 

кеңейтеді [3] 

Мәселен, қазақ халқының киелі сандарымен таныстыру ойын аты  
«Ұлағатты ұлттық  ұғымдар» Мақсаты: Оқушылардың ойлау қабілетін, 

тапқырлығын, жылдамдығын, таным белсенділігін арттыру. Киелі сандар 

сырын ашу. Ойын шарты:Қазақ ұғымындағы киелі сандарды табады.   Екінші 

кезеңде киелі сандар картасы бойынша  әр киелі санға тоқталып, атап 

түсіндіріп береді. 

 
Сабақта сандардың қасиетті екенін түсіндіріп, ұқыптылыққа, 

сыпайлыққа, ұжымдықпен жұмыс істеуге тәрбие бере  отырып  ұлттық 

құндылықтарды тани бастайды. Демек, этномәдени  негізде оқушыларды 

оқыту арқылы олардың, өзұлтын сыйлауға, туған тілін құрметтеуге үйретеді. 

Бұл оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас кезінде өзара 

кішіпейілділікпен қарауды, әдеп сақтауды, сыпайы сөйлесуді 

қалыптастырады, нәтижеде балалардың тіл мәдениеті жетіледі. 

Сонымен дидактикалық ойындар оқушылар үшін қызықты іс-әрекет қана 

емес, педагогикада оларды тәрбиелеу мен дамытудың өте қажетті құралы деп 

танимыз.  А.Құнанбаев айтқан: «Балалар өздігінен кішкентай кезінен оқуға 

ұмтылмайды. Балаларды білімге деген құштарлығы артқанша оларды күштеп 

тарту арқылы үйрету керек деп» Ойын барысына қызыққан бала, ол өзі де 

үйреніп жатқанын байқамай да қалады,бірақ та бала іс-қимылдарды қайта 

құрылымдаған кезінде қиналады.  Ойын барысында бала өзінің қолынан 

келетінін жасауға ұмтылады[3] 
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Дидактикалық ойын - бұл оқу құралдарымен немесе оқу іс-әрекеті 

барысында қолданылатын әдіс емес. Дидактикалық ойын көп жоспарлы, 

қиын педагогикалық құбылыстар, ол балаларды ойын әдісі арқылы үйрету 

болып табылады, білім беру нысаны және өзіндік ойын ойнау,балаларды 

жан-жақты дамыту болып табылады.  

Демек ойын балалардың алған білімдері түсініктерін баянды етіп қана 

қоймайды, сонымен бірге өзінше бір белсенді танымдық іс-әрекет формасы 

болып табылады. Сондықтан оқу-тәрбие процесіне ойынды дұрыс кірістіріп, 

оның барлық тиімді мүмкіндіктерін пайдаланудың маңызы зор. 

Түптеп келгенде, тәрбие құралдарының басқа түрлері сияқты ойынның да 

білімділік, тәрбиелік мүмкіндіктерін балалардың жас ерекшеліктеріне, сабақ 

мазмұнына жақсы үйлестіре қолдану мұғалім ізденісіне, шеберлігіне 

байланысты [5] 

Қазақстан Республикасының «Орта білім беруді дамыту» 

тұжырымдамасында «Әрбір баланың жеке тұлғалық қасиеттерін ашу, оның 

мүмкіншілігін, өмірдегі мәнін көрсету арқылы білімге тереңірек ұмтылуына, 

сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне көмек беру, жағдай туғызу және оған өмір 

сүру үшін жаңа рухани күш беру- білім берудің түпкілікті мақсаты» 

делінген.. 

Қорыта айтқанда: Ұлттық құндылықтар еліміздің мәдени мұраларының 

бірі болып саналады. Ұлтымыздың ұлағатты дәстүрлерін келешекте де 

кеңінен пайдаланып, тәрбиеісіне арқау ету борышымыз. 
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Куатбекова Л. К. 

начальник учебного отдела и мониторинговой службы 

филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Истинная компьютерная грамотность означает не только умение 

использовать компьютер и компьютерные идеи, но и знание, когда это 

следует делать» 
Сеймур Пайперт 

Большие изменения, происходящие в мире, привели к выводам:  переход 

на обновленное содержание среднего образования в Казахстане, необходим,  

чтобы дать учащимся возможность формировать навыки, необходимые для 

профессионального, общественного и личного успеха в 21 веке. В основе 

важнейших изменений в образовании Казахстана лежит концепция, согласно 

которой приоритет отдаётся не общему количеству знаний, а 

функциональной грамотности. Задача обновлённого образования - научить 

школьников применению полученных знаний на практике. С 2016 года 

начался  поэтапный переход на обновленное содержание образования.  

Основная цель перехода на обновленное содержание образования: 

формирование когнитивных навыков высокого порядка, ориентация 

учащихся на применение полученных знаний в решении учебных и 

жизненных задач;организация трехъязычного образования;использование 

критериальной системы оценивания;создание условий для проектно-

исследовательской деятельности;интеграция предметов и внедрение новых 

предметов;спиралевидность учебной программы,  развитие информационной 

культуры.  [1,с.24] 

Система образования приводится в соответствие с запросами общества, 

переходящего к новому этапу своего развития – информационному. 

Обнаружение дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологийи их внедрение в образовательный процесс, 

развитие сети Интернет и предоставление новых сетевых сервисов 

актуализируют непрерывное совершенствование информационной 

компетентности педагога. Внедрение ИКТ  в  профессиональную 

деятельность педагогов является неизбежным в наше время. 

Профессионализм учителя - это синтез компетенций, включающих в себя 

предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие. 

Приобретение информационной компетентности открывает перед 

педагогами  и обучающимися широкий спектр возможностей, обогащающих 

образовательную среду и позволяющих сделать процесс обучения и 

воспитания более динамичным. В настоящее время не только педагогическое 

сообщество, но и общество в целом понимает, что владение компьютерной 

грамотностью представляет собой важнейший элемент образования. Одним 
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из результатов процесса информатизации должно стать появление у 

педагогов способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией. Они должны 

уметь искать необходимые данные, обрабатывать, анализировать и оценивать 

их, а также продуцировать и распространять информацию в соответствии со 

своими целями. Формирование информационной компетентности 

представляет собой процесс перехода к такому состоянию, когда педагог 

становится способным находить, понимать, оценивать и применять 

информацию в различных формах для решения личных, социальных или 

глобальных проблем. [2,с.59] 

Функции современного педагога радикально меняются. Всё больше 

возрастают требования к их интеллектуальному и компетентностному 

уровню. Среди первостепенных задач системы педагогического образования 

в свете обновления содержания образования выделяется задача обеспечения 

соответствующего уровня профессиональной подготовленности 

педагогических кадров, предполагающая также владение  информационно-

коммуникационными технологиями. Информационная образовательная среда 

должна включать электронные образовательные ресурсы, ЦОРы, сайты.  

Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской  области оказывает 

посткурсовую методическую поддержку при изучении, разработке и 

развитии учебной среды, основанной на ИКТ и предоставляет учителям 

возможности на развитие своих идей, навыков и разработок. 

Для организации учебного процесса на основе современных 

информационных технологий разработано множество учебных программ и 

учебно-методических пособий. Каждый преподаватель разрабатывает свои 

образовательные программы, также учебные и дидактические материалы. 

Накоплено значительное количество компьютерных программ, 

предназначенных для использования в обучении. Наиболее важными среди 

таких программ являются интерактивные обучающие программы, 

предусматривающие обмен информацией не менее чем между двумя 

участниками диалога, а также развивающие программы, способные увлечь 

слушателей, привлечь их к решению учебных проблем, развивать их 

интеллектуальный уровень. На занятиях преподаватели активно используют 

презентации, видеоролики, видеолекции, флипчарты, ЦОРы рубрики. 

Использование интерактивных методов обучения интенсифицирует процесс 

обучения: повышает темп занятия, увеличивает долю самостоятельной 

работы слушателей, позволяет проверить усвоение теории у слушателей, 

углубить степень отработки практических умений и навыков, активно 

проводить  дифференцированную работу с каждым педагогом. Прежде всего, 

любое занятиес использованием интерактивных технологий, должно иметь 

четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. Все 

это помогает слушателям лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что 

они уже знают. Важно только умело направить его для достижения 

поставленных учебных целей. Информационно-технологическая 
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компетенция предполагает умение ориентироваться при помощи реальных 

технических объектов и информационных технологий.  
Информационная компетентность педагога – это способность педагога 

использовать цифровые технологии, средства коммуникации и   компьютерных 

сетей для доступа, управления, интегрирования, оценки и создания информации 

образовательного назначения в целях эффективного профессионального 

функционирования в существующей информационно-образовательной среде, 

иными словами, под информационной  компетентностью педагога 

следует понимать не только использование различных информационных 

инструментов, но и эффективное применение их в педагогической 

деятельности.  

Для формирования ИКТ – компетентности  необходимо: наличие 

представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ; 

овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами MicrosoftOffice; использование Интернета и цифровых 

образовательных ресурсов в педагогической деятельности; формирование 

положительной мотивации к использованию ИКТ. 
        Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого должно 

органично вписываться в систему обучения и воспитания, способствовать 

достижению поставленных целей и задач урока или внеклассного мероприятитя. 

Компьютер не заменяет учителя или учебник, но коренным образом меняет 

характер педагогической деятельности. Главная методическая задача  

преподавания смещается от того, «как лучше рассказать материал», к тому, «как 

лучше показать». 

          Усвоение знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной 

конкретной информации, путём активного диалога с персональным 

компьютером более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование 

скучных страниц учебника. С помощью обучающих программ ученик может 

моделировать реальные процессы, а значит – видеть причины и следствия, 

понимать их смысл. Компьютер позволяет устранить одну из важнейших 

причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный 

непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. [3,с.32] 

Включение в ход урока, занятия, мероприятия ИКТ делает процесс 

обучения и воспитания интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. 

Разнообразные моменты применения информационно-компьютерных 

технологий, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 

Компьютер может и должен рассматриваться как могущественный рычаг 

умственного развития ребёнка. Использование в обучении и воспитании новых 

информационных технологий позволяет формировать специальные навыки у 

детей с различными познавательными способностями, позволяет делать учебно-

воспитательный процесс более наглядным и динамичным. 
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Кунтубаев Д. О. 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтыныңбас маманы  

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢАШЫЛ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР МЕН 

SMART ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Бүгінгі таңда жастарға әлемдік ғылыми прогресс деңгейіне сәйкес білім 

беру, тәрбиелеу, олардың рухани байлығы мен мәдениетін жетілдіру адамзат 

қоғамының маңызды міндеті болып табылады. Осы міндетті жүзеге асыруда 

оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру, оның қабілеттерін, ең алдымен 

интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау өзекті болып 

саналады. Жеке тұлғаның интеллектуалдық қабілетінжан-жақты дамыту үшін 

оған әсер ететін факторларды, алғышарттарды білу керек. Интеллектуалдық 

қабілетті дамытудың ең маңызды факторларының бірі- білім беру 

жүйесіндегі технологиялар. Жаңа білім ортасы білім берудің жаңа 

мазмұнынан, оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың жаңа технологиялары мен 

теориялық ойлауға қабілетті және өз бетінше жетілуге ұмтылған 

шығармашылық зерттеу қызметіне дайын балалардың интеллектуалдық 

қабілеттерін дамытуға бағытталған оқу-тәрбиелік үдерісін ұйымдастырудың 

жаңа формаларынан тұрады. Осы салада басты рөлді тек қана оқу процесі 

емес, сондай-ақ заманауи жабдықтармен жабдықталған білім беру 

мекемелерінің жүйесі мен ақпараттық-коммуникациялық құралдардың 

қолданылуы маңызды.[1,б.11]  

Қазіргі кезде оқу үрдісін ақпараттық коммуникациялық құралдарсыз 

көзге елестету қиын. Әсіресе, интернет технологиясыарқылы оқыту өте 

танымал болып келеді. Интернет технологиясыарқылы оқыту– бұл интернет 

желісі арқылы оқу үрдісіне қажетті ақпараттың үлкен көлемін тасымалдауды 

және оқытушы мен оқушы арасындағы интерактивтік арақатынасты жүзеге 

асырып, осы процестерді компьютерлік бақылауға негізделген.Электрондық 

оқыту жүйесін білім саласына енгізудегі басты мақсат –білім беру үрдісінің 

барлық құрамдас бөліктерінің үздік білім беру ресурстары мен 

технологияларына қол жеткізуін қамтамасыз ету болып табылады. Дей 

тұрғанымен, тәжірибе көрсеткендей, көптеген оқу-тәрбие мекемелерінде 

оқушының интеллектуалдық қабілетін дамыту, оқытуды электронды қылу 

жәнеинтеллектуалдандыру деп аталатын принциптерін іс жүзінде шынайы 

жүзеге асыру деңгейінде обьективтік пен субьективтік қайшылықтар 

туындауда, атап айтқанда:оқушының интеллектуалдық әлеуетіндамыту 

үдерісіне және білім беру жүйесіне е-learning бағдарламасының енуіне 

оқытушының арнайы дайындығының қажеттілігі және оның жетіспеушілігі 

арасында;оқушының әр түрлі деңгейдегі интеллектуалдық қабілеттері және 

оқу үдерісін, жеке дараландырудың жетіспеушілігі арасында;оқу үдерісіндегі 

е-learning бағдарламасының толық қамтылмауы мен күтілген нәтижеге қол 

жеткізбеуі арасында. 
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Ақпараттық қоғамның шарықтап дамуына байланыстыоқу үдерісіне 

ақпараттық технологияны енгізу бойынша бірқатар жұмыстар жасалуда. 

Сапалы сандық білім беру контенттерін жасау білім беруді ақпараттандыру 

үдерісінің кілттік мәселесі болып табылады.Ақпараттық қоғамның даму 

үдерісінде жоспарға бірінші болып адамзаттың барлық жетістіктерін қолдана 

отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыруға байланысты мәселелер кіреді. 

Ғылым мен техниканың жылдан жылға кең өріс алып, жедел қарқынмен 

дамуы, білім мен дамудыңнегізгі көрсеткіші болып табылатын адами 

капиталымызды артуына алып келуі тиіс. Осы орайда Елбасы  

Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы «Оқу үрдісінде ақпараттық 

технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданысын кеңейту керек» 

деген сөзін басшылыққа ала отырып, ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланып, смарт оқыту жүйесіне 

жаппай көшу арқылыбілім беруді жетілдіру керек. Нақ осы оқыту жүйесі 

қазіргі әлемнің мүмкіндіктері мен міндеттеріне сәйкес максималды білімнің 

жоғарғы деңгейін қамтамасыз етіп, жастардың тез өзгергіш қоғам жағдайына 

бейімделуіне, оқулықтан нақты белсенді әрекетке көшуге мүмкіндік 

береді.Сөздің түбіріне келетін болсақ, «smart» сөзі ағылшын тілінен 

аударғанда «зерек», «ақылды» дегенді білдіреді. Смарт - бұл неологизм, сын 

есім ретіндегі негізгі мағынасы- парасатты, тапқыр, ақылды, ал зат есім 

ретінде – ақыл, алғырлық, зеректілік деген мағынаны білдіреді. Бұл 

бағыттарды үш кезеңге бөліп, қарауға болады. 

І кезең «өткен шақта» оқушы үшін жалғыз білім көзі оқытушының 

өзіболып, оқытушының кеңесіменоқушы жаңа білімдерді аудиторияда 

немесе оқулықтарданала алатын болды. 

ІІ кезең «қазіргі кезде» білім тек оқытушыдан оқушыға беріліп қана 

қоймай, оқушыдан оқушыға беріледі, ал бұл білімнің жаңа деңгейін құруға 

мүмкіндік береді. Өз кезегінде білім беру технологияларын жетік меңгеріп, 

оқытушылар білімді аудиториядан тыс уақытта да ұсына алады. 

Ал «келешекте» оқушы үшін негізгі білім көзі интернет болады, 

технологиялар тұлғаға бағдарланады және жаңа білімді құруға 

бағытталады.Түлек жай ғана өзінің меңгерген білімі саласындағы маман 

болып қана қоймайды. Бүгінгі күні оқушылар тек қана жаңа практикалық 

біліктілік пен теориялық білімді ғана емес, білім мен дағдыны үнемі 

жетілдіру отыруға мұқтаж, бұл жағдайда оларға оқытудың техникалық 

құралдары маңызды көмек көрсетеді. Оқытудың электрондық құралдарының 

іргесі сандық контент немесе қарапайым сөзбен айтқанда мазмұн (мәтін, 

бейне, аудиожазба) болып табылады.Сандық контенттің көлемі мен 

сапасының өсуі зерттеу мәселелерін қосымша өз бетінше оқу үдерісін 

дамытуға мүмкіндік береді. Компьютерлік технологияның қазіргі кездегі 

даму деңгейібілім беру үдерісі барысында оқушылардың танымдық іс-

әрекетін оңтайландыру (жеделдету) арқылы оның тиімділігін жетілдіру 

мақсатында оларды білім беру үдерісінде тиімді пайдалану мүмкіндігін 

береді. 
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Сапалы, түсінікті,жан-жақты ашылған сандық контент бүгінде көпетеген 

шетелдерде білім берудің негізгі құраушысы болып табылады. 

Мұнда сандық контентті жасау және оны сақтау мәселесі алдыда тұрады. 

Бүгінде сандық контент жеткiлiктi түрде жедел жасалуда, көптеген 

материалдар басынан бастап сандық түрде беріледі. Сандық контентті сақтау 

қауіпсіздігі проблемасы туындайды. Проблема тек қанақаскүнемдер мен 

басқа баукеспе ұрылардың іс-әрекеттерінің қауіпсіздігінен ғана емес, 

қоршаған ортаның физикалық әсерiнен де қарапайым қауiпсiздiктi 

ұйымдастырудан тұрады.[2,б.97] 

 Контент - (ағылшынша content - мазмұн) – бұл кез келген ақпаратық 

мағыналы немесе ақпараттық ресурсты немесе веб-сайтты кез келген 

мазмұндық толтыру. Мәтінді, мультимедианы, графиканы контент деп 

атайды. Контенттің көптүрлілігінің бірі ретінде жылжымалы (мобильді) 

контентті бөліп көрсетуге болады. Жылжымалы (мобильді) контент ретінде 

көбінесе: 

-мәтіндік файлдарды; 

-сандық форматтағы картиналарды (.gif немесе .jpg және т.б. 

форматтағы); 

-дыбыстық файлдарды (.midi, mp3 және т.б.); 

-бейнефайлдарды (.avi, .mp4, .mpeg және т.б.) ; 

-сонымен қатар, сымсыз байланыстың көмегімен жылжымалы 

(мобильді) құрылғыларға жүктеуге болатынбасқа сандық форматтағы 

файлдар кездестіруге болады  

Сандық контенттің кең тараған түрі – бейнефайлды қарастырайық. 

Бейне (латынша video – қараймын, көремін деген мағынаны білдіреді) – 

визуальді немесе аудиовизуальді материалдарды жазу, өңдеу, тарату, сақтау 

және ойнату технологияларының жиыны, сонымен қатар физикалық 

тасымалдауыштарға (бейнетаспада, бейнедискіде және т.б.) жазылған 

бейнематериал, телесигнал немесе кинофильмнің кең таралған атауы.Сандық 

мәтіндік контентті құру жұмыстары Америка Құрама Штаттарында 80-

жылдардың ортасында, ал Англияда 90-жылдардың басында басталған 

белгілі. Мәтіндік сандық контентті жасау бойынша жұмыстармамандардың 

азғантай тобымен цифрлау жұмыстарын орындаудан басталды, бірақ бірнеше 

жылдар бойы олар ұлттық немесе мемлекеттік бағдарламаларжәне 

халықаралық жобалардың мәртебелерiн алды. Мысал ретінде «Үлкен 

жетілік» елдері үшін электрондық кітапхана құру 

жобасын,Ұлыбританияда«ЕLib», АҚШ-та   «DLI»  бағдарламасын алуға 

болады.Сандық білім беру контенті – бұл интерактивтік формадағы оқытуды 

қамтамасыз ететін оқытылатын пәндер бойынша цифрлық дидактикалық 

материалдар: фотолар, дыбыс- және бейнефрагменттер, статистикалық және 

динамикалық моделдер, виртуалдық шындық және интерактивтік моделдеу 

объектілері, т.б.материалдар. Әрбір мұғалімнің дәрісі видео контент арқылы 

интернет желісі арқылы пайдалануға берілсе, онда оқушылардың білімін 

толықтыру жүзеге асырылар еді. Себебі аудиторияда меңгере алмаған 
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ұғымын контентті тыңдай отырып, толықтыра алады.Бұл сандық 

контенттерді құру үшін материалдық базаның жоқтығы кедергі келтіреді. 

Смарт оқыту - оқытудың жаңа түрі, қарқынды дамып келе жатқан бірегей 

үдеріс. Бұл әлеуметтік желілер арқылы білім алу, алмасу, жеке тұлғалық 

ерекшеліктерді ескере отырып оқыту қызметі, оқушыға бағытталған, 

бағдарланған, орталықтандырылған оқыту ортасы, ең соңында смарт 

құрылғыларды пайдалана отырып оқыту деген тұжырымдарды қамтиды. 
[3,б.54] 

Смарт оқытудың негізгітұжырымдамасы өздігінен оқуға бағдарланған, 

ынталандыратын, тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес бейімделген, еркін оқу 

көзін ұсынатын, технологиялар кешенінде қол жеткізуге мүмкіндік беруді 

қарастырады. Смарт оқыту тек қана технологиялық құрылғымен қолдау 

көрсетілген оқыту түрі емес, ол - білім берудің, біліктілік арттырудың жаңа 

басымдығы, жаңа ғасырдың жаңалығы. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

 

Современный научно-технический и социальный прогресс 

характеризуется интенсивным развитием новейших информационных 

технологий, внедрением их в промышленное производство, науку и 

образование большинства стран мира. Возникновение передовых технологий, 

распространение и освоение их в заинтересованных странах стимулирует 

потребность в подготовке компетентных профессионалов. Задачу 

формирования специалистов призвана осуществлять система общего и 

профессионального образования. Успех будет возможен в том случае, если 

человек еще в школьном возрасте осознает свои профессиональные 

возможности на базе свободного владения средствами коммуникации и 

умения решать нестандартные задачи, как научного, так и организационного 

и социального планов. Центральной фигурой образовательного процесса,  

становится учитель, способный формировать у подрастающих членов 

общества отношение к высокотехнологичному труду как важнейшей 

жизненной потребности. Поставленные временем педагогические и 

социальные цели оказывают значительное влияние на развитие как 

дидактики в целом, так и учебного процесса в частности. Одними из 

характерных и наиболее значимых сторон этого развития являются теории 

проблемного и компьютерного обучения. Их принципы, методы и 

технологии оказывают существенное влияние на разные аспекты процесса 

обучения. Основными из них являются принципы обоснования и создания 

мультимедийных продуктов для обеспечения методики проблемного 

обучения и технологии подготовки учителя как пользователя этими 

продуктами. [1,с.87] 

Развитие теории проблемного обучения и системы ее методов с учетом 

использования мультимедийных средств поставило задачу изучения явлений, 

с одной стороны, технологии производства мультимедийных продуктов для 

разных этапов процесса проблемного обучения, с другой, что очень важно, - 

технологию подготовки учителя свободно пользоваться всеми 

возможностями предоставленных ему мультимедийных продуктов. И, 

наконец, третья сторона, самая важная — это эффективность учебного 

процесса. Эффективный - в переводе с латинского обозначает действенный. 

В педагогической интерпретации под эффективностью понимают любую 

дидактическую деятельность, обеспечивающую усвоение учебного 

материала. В данном случае под эффективностью предполагается выбор 

варианта сложности учебной проблемы, наиболее соответствующей учебно-

познавательным возможностям учащихся. В свою очередь, сложность 
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учебной проблемы определяется количеством логических ходов ее 

разрешения, возможностью альтернативных подсказок и наводящих 

вопросов, степенью наглядности. Степень наглядности повышается 

возможностями мультимедийных технологий, то есть процесс понимания, 

запоминания, осознания явлений природы, ее законов, научных теорий, 

математических расчетов может быть максимально наглядно представлен 

учащимся в динамичном, обучающем или тренировочном варианте 

мультимедийного дидактического средства. [2,с.38] 

На  основе анализа и уточнения содержания понятий, относящихся к 

расшифровке сущности интеграции возможностей проблемного обучения и 

мультимедийных технологий, необходимо, во-первых, адаптировать учителя 

к принципиально новым дидактическим средствам и технологиям. Во-

вторых, раскрыть дидактические особенности использования 

мультимедийных средств в стимулировании творческой познавательной 

деятельности учащихся и, наконец, определить, какой должна быть 

конкретная, практическая реализация мультимедийных средств в процессе 

активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 

вариативной проблемности, существенно повышающая качество обучения на 

уроках. 

Проблемное обучение в дидактике рассматривается как 

интегрированный тип обучения, представляющий собой сложную 

иерархическую систему целей и средств их достижения, и как специфическая 

система взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Доминирующее положение в системе занимают цели, осуществляемые 

методами продуктивного характера. Репродуктивные методы, сохраняя свое 

самостоятельное значение и решая собственные задачи, вместе с тем несут 

функцию обеспечения эффективности доминирующих методов обучения. 

Мультимедийные средства, развиваясь как всемирный способ 

коммуникации, несут в себе неограниченные обучающие возможности. 

Освоение и развитие этих возможностей в проблемном обучении делают 

более эффективным процесс усвоения знаний на всех этапах. На этапе 

актуализации опорных знаний мультимедийные технологии исполняют роль 

подготовки учащихся для работы на следующем этапе усвоения нового 

материала. В процессе же предъявления нового материала мультимедийные 

технологии могут, во-первых, повысить наглядность предъявления 

содержания нового материала, а во-вторых, моделировать вариативность 

проблемных ситуаций. На этапе формирования умений и навыков 

мультимедийные технологии дают возможность оптимально переходить 

учащимся на более высокие уровни усвоения нового учебного материала. 

Мультимедийные технологии решают и проблемы педагогического 

мониторинга качества усвоения учебного материала и его систематизации.  

Эффективность применения проектно-исследовательских навыков в процессе 

формирования новых понятий дисциплин  может быть повышена, если: 
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- в учебный процесс органично вписаны мультимедийные технологии, 

интегрируемые в процесс проблемного обучения; 

- реализовать возможности мультимедийных средств в варьировании 

проблемности учебного материала; 

- в отборе содержания изучаемого содержания соблюдать принципы 

преемственности и доступности; 

- учитывать уровень опорных знаний учащихся и их индивидуальные 

затруднения в усвоении понятий естественно-математических предметов. 

Анализ содержания понятий используемых в описании мультимедийных 

технологий и проблемного обучения позволили объяснить сущность 

интеграции процессов компьютерного и проблемного обучения, которая 

заключается в том, что мультимедийные продукты позволяют варьировать 

проблемную ситуацию как по сложности, так и по качеству, что позволяет 

оптимизировать сам познавательный процесс, ориентируясь на реальные 

возможности учащихся для формирования   проектно-исследовательских 

навыков.  

        В международной образовательной практике реализуется модель 

образования, ориентированная на результат. Принципиальная особенность 

данной модели образования заключается в реализации передовой 

педагогической технологии компетентностного образования, включающей: 

- определение общих целей образования национального уровня; 

- построение многоуровневой системы целей в виде ожидаемых 

результатов обучения и воспитания; 

- регулирование содержания образования по каждому уровню 

образования; 

- обеспечение мониторинга качества образования; 

- вовлечение всех заинтересованных сторон к работе школы и всей 

системы образования как социальных партнеров; 

- изменение стратегии обучения (сотрудничество, сотворчество и 

партнерство). 

На сегодняшний день понятие «компетентность» — ключевое понятие 

для современного образования. Результат образования в странах-лидерах 

определяется через понятие «компетентность», а педагогические измерения 

определяются как «измерения компетентности». Во всех источниках, свя-

занных с введением в структуру обучения стандартов образования, говорится 

об «обучении, ориентированном на стандарты», и об «обучении, 

ориентированном на компетентности», как о синонимах. Таким образом, 

современное понимание стандартов связано с теорией компетентностей как 

комплексного результата образования. 

В будущем знание и умение должны быть интегрированы в процессе 

обучения. Оно должно одновременно передавать ученикам компетентности 

действия, жизненные, ценностные установки, а также компетентности, 

связанные с саморегуляцией (самостоятельностью). Современное понятие 

компетентности включает в себя, помимо знаний и умений, еще и ряд 
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личностных характеристик — социальных, эмоциональных, мотивационных, 

волевых, которые обусловливают успешную деятельность человека в 

современном обществе, стабильное развитие и процветание как общества в 

целом, так и успехи отдельного человека. В понятие «компетентности» 

входят, помимо знании и общих когнитивных способностей, также и 

ценностные ориентации, например, желание учиться, ответственность за 

свою жизнь и жизнь других, за будущее природы и общества и т.п. Все это 

входит в новое понятие результата. [3,с.87] 

При компетентностном подходе процесс постановки целей должен 

отличаться от традиционного тем, что учитель выбирает цели и формулирует 

задачи, сообразуясь с ценностями развития ребенка, на основе понимания 

ситуации в развитии ребенка, его интересов, потребности. Для этого педагог 

ведет целенаправленное наблюдение за детьми, привлекая к процессу 

наблюдения и осмысления фактов коллег и членов семьи ребенка, используя 

материалы, полученные в ходе рефлексии ребенком своих результатов, 

достижений, перспектив. Такая особенность постановки целей связана с 

необходимостью учета интересов ребенка, повышения эффективности 

развития ребенка и достижения результативности. Специфика целей 

заключается в том, что они направлены не на обретение суммы знаний, 

умений и навыков (они будут им приобретены как следствие, они выступают 

предметами, средствами обучения), а на формирование компетентностей, 

развитие «способности учиться, действовать общаться». Таким образом, 

реализация ценностей и целей, определенных как развитие активной, 

самостоятельной творческой личности, способной самостоятельно 

приобретать и применять знания в условиях индивидуализации образования, 

реализация активных субъектных позиций в условиях партнерских отноше-

ний учителя с детьми делают необходимымитакие организационно-

педагогические условия, как: 

- создание развивающей среды, стимулирующей и обеспечивающей 

активность ребенка, реализацию им своих интересов и потребностей, 

личностный смысл, жизненную, практическую ориентацию, ситуаций, 

обеспечивающих формирование ключевых компетентностей; 

- наличие прав на самостоятельный выбор вида и содержания 

деятельности, партнерства и места для работы, оценки результата 

деятельности и способов использования результатов, направленность на 

формирование духовно-нравственной сферы личности, позитивных 

общественно значимых установок и ориентиров; 

- использование таких форм организации образовательного процесса, 

которые обеспечивают включенность ребенка в выбор целей, содержания, 

форм деятельности (планирование), партнеров, места, способа реализации 

собственных планов, деятельности, оценку полученных результатов, 

личностных достижений, дальнейших перспектив, рефлексии; 
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- использование технологий продуктивной, поисковой и творческой 

деятельности обучающихся, способствующих развитию самопознания, 

самоопределения личности в окружающем мире; 

- реализация роли учителя как ресурсной личности, фасилитатора 

развития ребенка, который ведет ребенка, но не подталкивает его, 

предполагает способы поведения, познания, но не побуждает копировать их, 

является диагностом достижений, перспектив ребенка и его проблем. 

Образовательные стандарты предполагают конкретизацию целей, 

выдвигаемых современной теорией образования, политикой в сфере 

образования и предметной дидактикой. В них находят отражение 

общественные ожидания, предъявляемые к результатам деятельности школ. 

Они формулируются в виде компетентностей, которые должны приобрести 

учащиеся. Компетентности понимаются при этом как способность успешно 

справляться с определенными проблемными ситуациями. Но это означает в 

то же время, что проверка конкретного определенного умения посредством 

выполнения определенных задач или тестов должна соотноситься и с 

конкретными многосторонними ситуациями, в которых подчас испытуемому 

необходимо проявить владение разными компетентностями, но не 

изолированным компонентом компетентности, например знанием фактов. 

Новая ориентация «на результат»подразумевает новую теорию результата, 

основными категориями которого являются: компетентность, обратная связь 

и оценка, стандарты образования, внедрение новых форм оценки и 

обеспечения качества. В качестве «выхода», продукта системы, 

рассматриваются не только образовательные результаты как таковые, 

проверяемые тестами или другими видами задач, но и качество 

образовательных услуг. Для выяснения уровня освоения компетентностей 

учащихся могут выступить стандартизированные тесты, являясь важным 

инструментом управленческого воздействия на процесс формирования 

компетентностей учащихся. Оценка посредством компетентностно-

ориентированных тестовых заданий существенно отличается от 

традиционной оценки результатов образования (знаний, умений), так как не 

может осуществляться с помощью заданий закрытого типа, требующих 

одного верного, предписанного, наконец, выученного ответа. На самом деле 

тест на проверку компетентностей, определенных выше как освоенные 

способы деятельности, не может считаться верным (валидным), если 

проверяют не деятельность, а некую информацию (пусть и об этой 

деятельности). Необходимость отслеживания нового результата образования 

заставляет специалистов обращаться к тестовым заданиям открытого типа, 

которые названы так потому, что ответ на вопросы этих заданий не может 

быть спрогнозирован дословно. Ведь выполнение заданий открытого типа 

требует от учащегося совершения определенной деятельности по поиску 

необходимой информации, разрешению возникшей проблемы или 

оформлению результатов ее решения. [4,с.10] 



 

327 

 

Таким образом, становление ключевых компетентностей педагога  в 

условиях модернизации системы образования определяет необходимость в 

овладении новыми способами профессиональной деятельности, новой 

ролевой структурой отношений между участниками педагогического 

процесса, новыми образовательными технологиями. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ  ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблема общения – одна из самых важных в человеческой жизни, ведь 

любая деятельность так или иначе основана на общении, и учебная – не 

исключение. А для учащихся  обучение и   общение являются ведущими 

видами деятельности, причем психологи главную роль отводят общению, а 

педагоги – учению. Учащиеся испытывают огромную потребность в 

общении друг с другом. Но «организация их жизни предполагает постоянное 

погружение в учебную деятельность, а не реализацию потребности в 

общении». Поэтому просто необходимо, чтобы образовательный процесс 

способствовал развитию сферы общения. Для этого в процессе обучения 

должны проявляться все три стороны общения: информативная-передача и 

сохранение информации, интерактивнаяорганизация взаимодействия в 

совместной деятельности,и перцептивная - восприятие и понимание человека 

человеком. [1,с.24] 

Совершенно очевидно, что перед нами два аспекта проявления 

коммуникативности. Первый: учащиеся   – коммуникативно-

ориентированная личность. И второй: комфортные условия общения, 

учебный диалог на уроках, т.е.,  приобретение коммуникативного опыта на 

практике. Технология традиционного обучения практически не формирует 

навыки совместной деятельности. Интерактивные формы обучения дают       

возможность  каждому  учащиеся   должны включаться  в обсуждение и 

решение проблемы, выслушать другие точки зрения и т.д. Как отмечают 

психологи,  подобные занятия позволяют учащимся  самим решать трудные 

проблемы, а не быть  наблюдателем; они  создают потенциально более 

высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из    учебной 

ситуации в реальную, позволяют «сжимать» время; кроме того, они  

психологически  привлекательны для учащихся. 

Целью среднего образования является подготовка 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных квалифицированных 

кадров, способных обеспечить социально-экономическое и культурное 

развитие нашей страны, самостоятельно работать по избранной 

специальности в условиях рыночной экономики. В свете современных 

требований к образованию и воспитанию, сформулированных в Закон «Об 

образовании»  РК особую актуальность приобретает воспитание у учащихся  

потребности в самообразовании, формировании навыков работы с книгой, 

развитие самостоятельности мышления, умений защищать и отстаивать свою 

точку зрения, пользования справочной литературой, развитие 
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исследовательских навыков. Обучение русскому языку должно быть 

организовано таким образом, чтобы обеспечить решение коммуникативных 

задач, возникающих в реальном речевом общении. [2,с.41] 

Одной из основных сфер коммуникации для учащихся  является 

профессиональная сфера. Установление межпредметных связей является 

одним из стимулов повышения интереса у учащихся к русскому языку. Роль 

учителя  заключается в постановке  познавательных и учебных задач, для 

решения которой им необходима дополнительная литература на русском 

языке, а роль учителя  русского языка заключается в обучении в  работе с 

этой литературой, в выработке у них соответствующих умений и 

исследовательских  навыков.  Поэтому вся ответственность по подбору 

информации, акцентирование важности деталей или обобщения, мотивация  

к осуществлению учебной деятельности лежит на учителях всех изучаемых 

дисциплин. Учебные тексты, проблемы для обсуждения, материалы для 

творческих проектов и заданий отбираются учителем  в контексте решения 

практически и личностно значимых учебных  задач. Чтение как вид речевой 

деятельности в приобретает особое значение, являясь основным источником 

информации по специальности и источником получения знаний для 

самообразовательных целей. В связи с этим мы предполагаем 

одновременную работу по трем параметрам: работа над учебными текстами; 

использование на занятиях дополнительных источников; внеаудиторное 

чтение. Текст, как средство для усвоения языка и важный источник знаний, 

позволяет ввести в практику преподавания принцип комплексной подачи 

материала.  

При чтении большое внимание  уделяется развитию таких навыков и 

умений работы с учебным текстом, как уметь  читать и понимать текст, уметь  

находить в нем главную информацию; научиться полно и кратко излагать  

содержание прочитанного текста; уметь делить текст на смысловые части,  

озаглавить их; уметь  составлять вопросы к тексту, отвечать на них с опорой 

на текст и без нее.В результате   успешного овладения материалом данной 

программы учащиеся   должны приобрести навыки общения  на русском 

языке не только в бытовой и социально-культурной, но и в профессионально-

коммуникативной сферах общения. В современных условиях, когда 

модернизация знаний стремительна, получение высокой профессиональной 

квалификации и поддержание ее на должном уровне возможно на основе 

применения новых педагогических технологий, формирующих активную 

роль обучаемого. Это требует внедрения в учебный процесс интерактивных 

методов обучения. Инновационная деятельность  учителя  связана с 

внедрением в образовательный процесс новых педагогических 

информационных технологий, обеспечивающих механизмы интеграции 

образования с наукой и производством. Использование интерактивных 

методов в педагогическом процессе побуждает учителя к постоянному 

творчеству, совершенствованию, профессиональному и личностному росту, 

развитию. Успех и эффективность нового процесса познания зависит от 
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умения педагога направить взаимодействие обучаемых на выработку 

совместного решения, от того, как он умеет исправлять ошибки, 

устанавливать обратную связь, создавать открытые, доверительные 

отношения с обучающимися. Важная роль принадлежит жестам, позам, 

мимике. В условиях нового процесса познания меняются функции и роли 

учителя на занятии. Многие исследователи выделяют следующие роли: 

руководитель, наставник, советник, организатор, полноправный участник 

процесса познания вместе с обучаемыми.  

Роли обучаемых: исследователь, учащийся, активно участвующий в 

процессе познания вместе с преподавателем.  К инновационным методам 

обучения можно отнести: программированное обучение; методы, связанные с 

достижениями науки и техники: применение компьютеров, метод 

конкретных ситуаций, деловых игр, погружения. На занятии по обучению 

языку особое место занимают такие формы, которые обеспечивают активное 

участие каждого, стимулируют речевое общение, способствуют 

формированию интереса и стремления изучать язык. Эти задачи можно 

решить с помощью игровых методов обучения. В игре способности любого 

человека проявляются в полной мере. Игра — особо организованное занятие, 

требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Она предполагает 

принятие решения — как поступить, что сказать, как выиграть? Желание 

решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А 

если учащиеся при этом говорят на языке обучения, то она открывает 

богатые обучающие возможности. Являясь развлечением, отдыхом, игра 

способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих 

отношений. [3,с.23] 

Игровые методы  обучения используют различные способы мотивации: 

совместное решение игровых задач стимулирует межличностное общение и 

укрепляет отношения между учащимися (мотивы общения); в игре учащиеся 

могут постоять за себя, свои знания, свое отношение к деятельности 

(моральные мотивы); каждая игра имеет близкий результат и стимулирует 

учащегося к достижению цели и осознанию пути достижения цели.  

Конкретные профессиональные ситуации усиливают интерес обучаемых к 

занятиям, в результате чего ускоряется процесс приобретения новых навыков 

и практических знаний. Таким образом, использование разнообразных 

методов и приемов работы при обучении русскому языку направлено на 

формирование у  учащихся  умений и исследовательских навыков, что 

позволит им в дальнейшем стать высококвалифицированными 

специалистами.  
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Алматы қаласы 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ  
 

Білім беру саласындағы өзгерістер, реформалар дәстүрлі оқыту мазмұнын 

сын тұрғысынан ойлауға ауыстыруға әкелді. Ал оның негізгі мазмұны – 

оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуы үшін міндетті түрде білім 

негіздерін өз еркімен үйреніп, іс-әрекетінің мақсатын, міндетін, түрін, тәсілін, 

алған білімін өмірде қолдана алатындай жағдайға жетуі тиіс. Оқу үдерісінің 

маңызды да салмақты бөлігі, оны басқарудың түйінді кілті болып табылатын  

- бағалау деп айтуға болады. Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін 

қолданылатын тәсіл, оқушының берілген тақырыпты меңгерудегі 

кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал ететін 

фактор. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана 

шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар 

оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды 

бөлігі болып табылады. 

Білімді бағалау жүйесінде мұғалім көптеген қиындықтарға кезігіп 

жатады: «баға қою» мектеп пен мұғалім тарапынан сыртқы бағалау 

функциясын атқарады, мұғалім оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ 

оқымағаны үшін баға қояды. Оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей 

қалады, күмәнмен қарайды. Оқушының өздігінен оқуын қалыптастыруға 

мүмкіндік бермейді. Оқытуды даралауға қиындық келтіреді. Бұрынғы алған 

білімімен салыстырғанда әр баланың қаншалықты деңгейге, нәтижеге 

жеткенін айқындау қиын. Оқушылар білім үшін емес баға үшін оқиды.   

Байқағанымыздай, мұғалімдер тәжірибесінде оқушының жеткен 

нәтижесінен бұрын жұмыстың көлемі мен формасын бағалау әдетке 

айналған. Бағалау үдерісінде оқушыларды бір-бірімен салыстыруға екпін 

жасалатындықтан оқушылардың оқуға ынтасы, белсенділігі жойылады, орта 

деңгейде оқитын оқушылардың ынтасы мүлдем жойылады, ал жақсы оқитын 

оқушылардың жетістікке жетуіне, олардың дамуына еш жағдай жасалмайды. 

Қазірде бес балдық жүйенің білім жүйесін қанағаттандыра алмауы – 

оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау 

жүйесін қолдануды қажет етеді. Сол себептен, оқытуға деген көзқарас 

өзгергендіктен, оқыту нәтижесін бағалау да жаңа бағытқа ие болуда [1, 19 б.]. 

Әдетте «баға – жазалау құралы» деген ұғым бар, себебі кейде мұғалім 

оқушыны оқуға мәжбүрлеу үшін осы әдісті қолдануы мүмкін екендігі белгілі. 

Мұндай баға сыныптың бағалау журналына түсіп, оқушының пәнге, 

мұғалімге деген кері көзқарасын қалыптастыруы мүмкін. Тіпті оқушыға 

көтере баға қою арқылы баланың пәнге ықыласын арттыруға болатыны да 

белгілі, әрине бұл әдіс бір балаға қатысты үнемі қолданылғанда кері нәтиже 

беретіні сөзсіз. Оған қоса, мұғалімнен тек жақсы баға алу үшін ғана оқитын 
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балалардың қалыптасу қаупі болса, төмен баға алған балалардың «нашар 

баға» алуға үйреніп алуы сияқты жағдай орын алуы мүмкін. Олай болса, 

бағаны қалай тиімді қолдануға болады? Бағалау арқылы қалайша 

оқушылардың оқуға, сабаққа деген қызығушылығын туғызуға, сабақты терең 

меңгертуге, пән бойынша білімін тереңдетуге болады? Бағалаудың қандай 

түрлері бар және оларды қалай қолдануға болады? Осындай сұрақтар 

төңірегінде жауап іздеуді жөн көрдік.   

Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылардың оқу жетістігін 

бағалауды қазіргі тәжірибеге енгізудің негізін критериалды бағалау жүйесі 

анықтайды. Бұл бағалау рәсімдерінің сапалылығын, олардың халықаралық 

стандарттарға сәйкестігін және әр білім алушының оқудағы қажеттілігін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

«Критериалды бағалау» ұғымын алғаш рет Роберт Юджин Глейзер 

қолданған және бұл ұғым оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген 

және де потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға 

мүмкіндік беретін үдерісті сипаттайды. Ұсынылып отырған жаңа 

критериалды бағалау жүйесі білім алушының дамуын, оның 

қызығушылығын және оқуға деген ынтасын арттыруға бағытталады. Егер әр 

білім алушыға және оның ата-анасына түсінікті болатындай нақты әрі 

өлшемді бағалау критерийлері қарастырылп, ұсынылатын болса, бұған 

жетуге әбден болады. Анық құрастырылған бағалау критерийлерінің 

көмегімен мұғалім де, білім алушы да оқытудың қай сатысында, олар білім 

алуда неге талпынады, оған жетуге көмектесу үшін не істеу керек екенін 

түсінеді. 

Критериалды бағалау жүйесінің мақсаты: бағалау критерийлерінің 

негізінде білім алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу 

және оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну. 

Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері: оқу үдерісінде бағалаудың 

қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту; жүйелі кері байланыс орнату 

арқылы білім алушылардың өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыруына жағдай 

жасау; бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы, 

мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы, ата-аналарға оқу 

нәтижелерінің деңгейлері туралы, басқару органдарына ұсынылған білім 

беру қызметінің сапасы туралы қолжетімді де нақты, үздіксіз ақпараттар 

ұсыну [2, 9 б.]. 

Бағалау критерийлері Блум таксономиясы (білу, түсіну, қолдану, талдау, 

жинақтау, бағалау) және сөйлеу әрекеті (тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым) түрлері негізінде, әртүрлі деңгейлік тапсырмалар бойынша 

құралады. Сабақтың үш кезеңінде 3 тапсырма мен 3 әдісті және де 

рефлексияға қатысты төртінші әдісті қолдану қажет дегенді озық тәжірибелі 

ұстаздар алға тартады. Ол да болса, сабақтың құрылымын ықшамдайды, 

ауытқудан арылтады деп ойлаймыз.  
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Білім алу үдерісінде оқудың ілгерілеуі, үлгерімі туралы мәліметті жинау 

үшін бағалаудың екі түрі жүзеге асырылатынын білеміз, олар: 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау. Барлығымызға мәлім, жиынтық 

бағалау мұғалімдерге, білім алушылар мен ата-аналарға ұсыну үшін оқу 

бағдарламасындағы ортақ тақырыптар бойынша балл, баға қою арқылы 

белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы, орта білім беру деңгейі) аяқталғанда 

өткізіледі. Бұл белгілі бір кезеңде оқу бағдарламасы мазмұнын меңгеру 

деңгейін анықтауға, тіркеуге мүмкіндік береді. Қалыптастырушы және 

жиынтық бағалау нәтижелерін мұғалімдер оқу үдерісін жоспарлау, 

рефлексия жасау, өзінің оқыту тәжірибесін жетілдіру үшін қолданады. 

Оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылатын қалыптастырушы 

бағалауға кеңірек тоқталайық. Ол тоқсан барысында мұғалім тарапынан 

жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл 

қойылмайды, мұғалім мен оқушы  арасында үздіксіз кері байланыс 

қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың 

қателесуге, оны түзетуге құқығы да бар. Оның ұтымдылығы сонда, білім 

алушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол 

жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді.  

Қалыптастырушы бағалау үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасындағы 

барлық оқу мақсаттарын қамтуы тиіс. Ол үшін жоспарлау кезеңінде 

мұғалімге: 

- оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен танысу, оқу мақсаттарына 

талдау жасау; 

- оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары негізінде бағалау 

критерийлерін құрастыру; 

- тапсырма құрастыру кезінде саралау (дифференциялау) тәсілін 

қамтамасыз ету үшін бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының 

деңгейлеріне бөлу; 

- бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастыру; 

- әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын дескрипторлар 

құрастыру ұсынылады [2, 11 б.]. 

Мұғалім өз білім алушыларының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

тапсырмаларды іріктеп алады немесе құрастырады. Әр тапсырмаға 

дескрипторлар анықтайды. Бағалау кезінде мұғалімнің шешімі өзіне де 

оқушыларға да анық болу үшін тапсырмалардың дескрипторлары дәл, нақты 

болуы қажет. Бұдан басқа дескрипторлар білім алушыға тапсырманы 

орындаудың қай кезеңінде қиындық туғызғанын анықтауға мүмкіндік береді. 

Бұл білім алушылар мен олардың ата-аналарына сындарлы (конструктивті) 

кері байланыс беруге жағдай жасайды [2, 15 б.]. Олай болса, «Музыка» пәні 

бойынша 2 сыныпта педагогикалық практика барысында құрастырған 

сабақтағы тапсырмалар үлгісі мен бағалау критерийлеріне тоқталайық.   
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Кесте – 1 «Музыка» пәні бойынша бағалау критерийлері, 2 сынып 
 

Бөлім Дені саудың -  жаны сау 

Бөлімше Пинг-понг 

Осы  сабақты меңгеруге қол  

жеткізетін оқыту 

мақсаттары. 

2.1.2.2 Екпіні мен ырғағын сақтай отырып, қарапайым 

шулы музыкалық және қазақ халық аспаптарында 

ойнау. 

2.2.1.1 Музыкалық фразалар шығару және 

импровизациялау үшін идеялар ұсыну. 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Түсіну, қолдану 

Бағалау критерийі «Пинг-понг» спорттық ойынының екпіні мен ырғағын 

түсінеді, сол ырғақты шулы музыкалық аспаптармен 

ойнайды. Музыкалық фразалар шығарады. Ырғақ пен 

екпінге импровизация  жасайды. 

1-тапсырма. 

Видеороликпен танысып, пинг-понг ойын түрінің ерекшеліктеріне қатысты екпін 

мен ырғақты шулы музыкалық аспаптармен ойнау. 

2-тапсырма. 

Спорт туралы мақал-мәтелдерге музыкалық фразалар шығару 

3-тапсырма. 

М.Сағатовтың «Спорт – біздің досымыз» әнін орындауда ырғақ пен екіпінге 

байланысты импровизация жасау 

Бағалау критерийі Дескриптор 

Білім алушы 

«Пинг-понг» спорттық ойынының екпіні 

мен ырғағын түсінеді, сол ырғақты шулы 

музыкалық аспаптармен ойнайды 

 

- спорттық ойын түрінің ырғағы мен екпінін 

шапалақпен сала алады; 

- үшбұрыш, ұрмалы шулы музыкалық 

аспаптармен әннің ырғағына салып, тура 

ойнайды 

Музыкалық фразалар шығарады  Мақал-мәтелдерді еске түсіріп, ырғағына 

байланысты оған музыкалық фразалар 

құрастырады 

Ырғақ пен екпінге импровизация  

жасайды. 

 

Әнді орындау барысында ырғағын ұрмалы 

музыкалық аспаптармен импровизация 

жасай алады. 

 

Қалыптастырушы бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру бойынша 

дағдыларды жетілдіру үшін мұғалім: 

тапсырмаларды қолдана отырып, қалыптастырушы бағалауды қолдану 

тәсілдерінің санын, сапасын арттыруы; 

кері байланыс берудің тиімді формаларын қолдануы; 

қалыптастырушы бағалауды қолдану үдерісін көрсететін сабақ 

жоспарын құруы; 

тәжірибені жетілдіру мен рефлексия үшін (білім алушылар 

жұмысының сапасы; бағалау құралдарының сапасы; білім алушылардың, 

ұжымның кері байланысы; ата-аналармен әңгімелесу және т.б.) сабаққа 

талдау жүргізу қажет [2, 25 б.]. 
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Күнделікті тәжірибеде білім алушылардың ілгерілеуін, меңгеру 

деңгейін өлшеу үшін қалыптастырушы бағалаудың түрлі әдістерін қолдануға 

болады: «Екі жұлдыз, бір тілек», «Қолмен белгі беру», «Бағдаршам», 

«Жинақтау парақшасының индексі», «Бір минуттық эссе», «Сөйлеу үлгілері», 

«Үш минуттық үзіліс», «Ауызша бағалау», викториналар, сұрақтар және т.б. 

Қалыптастырушы бағалаудың әдістерін оқу әрекеттерін ұйымдастырудың әр 

кезеңінде, тақырыпты түсіндіру, тапсырма орындау, білім алушыларға кері 

байланыс беру кезінде қолдануға болады.  

Қалыптастырушы бағалаудың әдістерін жеке, жұптық және топтық 

жұмыстарды ұйымдастыру кезінде де қолдануға болады. 

Нәтижелерге талдау жасау мұғалімдердің тәжірибесіне оң әсер етуі 

үшін: 

- әрекет ету мен шешімді талап ететін нақты, маңызды, тәжірибелік 

бағыттағы мәселелерді анықтау; 

- орындалған тапсырмалар мен нақты мақсаттарға жету үшін талдау 

жүргізу; 

- талдауда дәйектерді, дәлелдерді негізге алу; 

- шешімнің сыни нұсқаларын қарастыру, яғни, мәселені шешудің 

жоспарлылығын, баламалылығын (альтернативтілігін), жетістігін, 

кемшілігін, жақсы және нашар жақтарын талдау; 

- мәселені шешу, кемшілікті жою үшін өз тәжірибесін нақты қалай 

өзгертуге болатыны туралы іс-әрекеттің толық жоспарын құру; 

- талдау нәтижелерін тіркеуде қысқа, түсінікті стильді ұстану 

(күнделік, портфолио, мақала, таныстырылымдар және т.б.); 

- ұжымда өз әрекеті нәтижелерімен бөлісу; 

- ұжымға көмектесу, білім алушылардың қажеттілігіне бағыттай 

отырып, сабақтастықты сақтай отырып, жүйелі талдау жүргізу ұсынылады [2, 

27 б.]. 

Мұғалім әрекетінің тиімділігін, оқудың сапасын арттыруға мүмкіндік 

беретін мәліметтерді жинау және талдау жасау үшін мұғалімге бақылау 

парағын, журналды, күнделікті, басқа да қалыптастырушы бағалау 

нәтижелерін тіркеудің формаларын жүргізу ұсынылады. Қалыптастырушы 

бағалау нәтижелерін талдау мұғалімнің өз шешіміне қарай жүзеге 

асырылатынын және есеп беру құжаттарын толтыруды қажет етпейтінін атап 

өтуіміз қажет.  

Демек, музыка сабағында қалыптастырушы бағалау үдерісін жүзеге 

асыру үшін мұғалім сыныптағы мәдениетті сақтауға және тиімді өзара әрекет 

ету дағдыларын қалыптастыруға көңіл бөлуі, қалыптастырушы бағалауда 

қолданылатын әдістердің әр түрлілігін және сапасын арттыруы, кері 

байланыстың тиімді формасын қолдануы қажет. Сонымен қатар, 

қалыптастырушы бағалауды қолдану үдерісін көрсететін сабақ жоспарын 

құруы, рефлексия және тәжірибені жетілдіру үшін сабаққа талдау жасауы 

(білім алушылар жұмысының сапасы, бағалау құралдарының сапасы, білім 
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алушылардан, әріптестерден, кері байланыс, ата-аналармен әңгімелесу және 

т.б.) қажет.  

Олай болса, музыка сабағының негізі болып танылатын дұрыс 

ұйымдастырылған қалыптастырушы бағалау үдерісі сөзсіз сабақтың 

нәтижелілігін, жиынтық бағалаудың әділ де нақты өтетіндігін айғақтайды.   
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Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ магистранты 

 

БОЛАШАҚ   МАМАНДАРДЫ  ЖЕКЕ - ТҰЛҒАҒА  БАҒЫТТАЛҒАН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ  ДАЯРЛАУ 

 

Білім берудің жаңа бағыттарының басты ерекшелігі – оқытудың 

нәтижесін алдын-ала болжап,  білім алушылардың құзыреттілігі мен 

ізденімпаздығы негізінде білімі мен біліктерін жетілдіріп, оны сана 

«сүзгісінен» терең зерделей отырып, шығармашылық әлеуетін үнемі 

дамытуға және рухани толысуға ұмтылысын қалыптастыруды бағдар тұтады. 

Жаңа білім парадигмасы  білім алушыға оқу қызметінің субъектісі 

ретінде қарап, шығармашылық қызығушылықтары негізінде білімге 

құндылық бағдарын қалыптастыра отырып, танымдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруды және жан-жақты дамыған, шығармашыл 

жеке тұлғасын қалыптастыруды көздейді. 

Білім беру саласындағы инновациялық процестердің күрделілігі мен 

қайшылықтары жаңа құбылыстармен әрекеттесу және  білімді ізгілендірудің 

сапалы кезеңінде білім алушылардың жеке - тұлғағалық  шығармашылық 

қызығушылығын қалыптастырудың мәселесін өзекті етуде. 

Интерактивті әдістер тіркесін білім алушылардың  өзара әрекет етуіне 

жағдай жасайтын әдістер деп түсінуге болады. Сондықтан олар сабақта 

ынтымақтастық педагогикасының жүзеге асуына, бірлесіп әрекет етуіне, 

сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай орнауына мүмкіндік 

жасайды. 

Интерактивті – inter (өзара), akt(әрекеттесу). Оқыту процесі барлық 

оқушылардың тұрақты белсенді өзара қарым - қатынасы арқылы жүзеге 

асырылады, білім алушылар мен оқытушының оқытудың тең құқылы 

субъектісі болып табылады [1].  

Интерактивті оқыту моделін пайдалану - өмірлік ситуацияларды 

моделдуді, ролдік ойындарды қолдануды, мәселені бірлесіп шешуді 

қарастырады.  Оқу процесінің қандайда бір қатысушысын немесе идеяны 

/яғни, жақсы оқитындарға ғана назар аудару сияқты/ ерекшелеуді шектейді. 

Бұл  моделге адамгершілікпен, демократиялық жолмен келуді үйретеді.   

Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл  коллективтік, өзін-өзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу 

процесіне білім алушылардың қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту 

процесін ұйымдастыру.  

Оқу процесінде инетрактивтік әрекет өз-ара түсіністікке, өз-ара 

әрекетке, қатысушының әрқайсысына  қажет есепті бірлесіп шешуге алып 
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келетін - ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым - қатынас жасауды 

дамытуды ұысанды [2].  

Интерактив бір көзқарастың немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы 

жағдайын болдырмайды. Сұқбаттасып оқыту барасында  білім алушылар  

сыни  ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды талдау негізінде күрделі 

мәселелерді шешуді, балама көзқарастарды салыстыруды, ақылды шешімдер 

қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас 

жасауды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық және топтық жұмыс 

ұйымдастырылады, зерттеу жұмыстары,  ролдік ойындар қолданылады, 

құжаттармен және түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, 

шығармашылық жұмыстар пайдаланылады. 

Білім алушы білімінің сапалы болуы бір жағынан оқытушының сабақ 

беру шеберлігі мен жаңа технологияны тиімді пайдалана білуіне байланысты 

болса, екінші жағынан техникалық материалдық базасының жабдықталуы да 

әсер етеді.  Білім алушы  алған білімді тек игеріп қана қоюы жеткіліксіз, оны 

жетік меңгеру арқылы болашақ өмірінде өз қажеттілігіне жарата білуі керек. 

Соңғы кездері оқу процесінде сабаққа қажетті электрондық оқулықтармен, 

интерактивті тақтамен және мультимедиялық кабинеттермен жабдықталған. 

Бүгінгі күннің басты ерекшелігі оқу процесінде жетілдіру жолында ең 

озық әдістемелер іздестіріліп, оқу орындары әртүрлі оқу бағдарламамен  

жұмыс істеуде. Солардың ішінде  білім алушылар үшін электрондық 

оқулықты пайдалану арқылы: 

- Оқытудың көрнектілігін арттырып, оқу материалын саналы игеруге 

жеткізеді; 

- Оқытудың тиімділігін пайдалана отырып, оқу материалдарын 

нақтылыққа жеткізіп жетілдіреді; 

- Есте сақтаудың әсер алу, қайталау ассоциация арқылы оқу 

материалдарын терең игеруге жеткізеді;  

- Оқытушы мен білім алушылар еңбектерін жеңілдетіп, пікір алысып, 

байланыстарын арттырады. 

Интерактивті технологияның мүмкіндері пайдаланып жасалынған 

электрондық баспа оқулығын пайдалану арқылы оқытушылар мен  білім 

алушылардың өздігінен жұмыс жасай алады. Әсіресе аталған электрондық 

оқулықты пайдалану білім алушылардың  сабаққа деген ынтасын 

жоғарылатып, өздігінен оқытушының нұсқауынсыз тақырыптарды игеруіне 

және зертханалық жұмыстарға алдын ала дайындалуларына мүмкіндік 

туғызады. Электрондық оқулықты қолдану барысында графикалық 

безендірулер және сұқбат терезесі түрінде пайдаланушы интерфейсі білім 

алушылардың  бұл кітап пайдалануға деген қызығушылығын арттырады [3]. 

Электрондық оқулықты қолдану саласы өте кең: электрондық – оқыту 

жүйесі қашықтан оқыту үшін, өздігімен ізденіс барысында, жалпы білімге 

деген талпыныс бар  білім алушыларға өте тиімді. Қазіргі заман талабына сай 

мүмкіндігін көп дербес компьютерлерді өңдей отырып, тарау бойынша  білім 

алушылардың  дағдыларды қалыптастыру, білім бақылау жұмыстарын 



 

340 

 

бағалауға мүмкіндік береді. Осы арқылы компьютерлік технологияның  

дамуының тереңдетілуі білім сапасын жоғарылата отырып, мұғалімнің  

жұмысын жеңілдете түседі. 

 Интерактивті технология сабақта тыныштықты бұзады, ол 

тәртіпсіздікке алып барады деген пікір айтылады. Интерактивті әдістің 

дәстүрлі әдістен ерекшелігі – білім алушыларды қозғалысқа түсіру.  Осы 

орайда, біз болашақ   мамандарды  жеке - тұлғаға  бағытталған технологиялар 

негізінде даярлау процесінде, интерактивті технологияның мақсаттық 

құрылымын анықтадық 1-сурет. 
      

 

    

 

 

 
 

Сурет 1. Интерактивті технологияның мақсаттық құрылымы 

 

Интерактивті технологияны пайдалана отырып электронды оқулық 

оқытқанда  білім алушының: 

- Әр   білім алушылардың білім деңгейін анықтауға болады; 

- Жан-жақты ізденушілігін арттырады; 

- Білім алушыларды барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік береді; 

- Еркін ойлануына мүмкіндік береді, 

- Білім алушыларды барлығын бағалауға болады. 

- Ақыл-ойын дамытады; 

- Шығармашылық белсенділігін арттырады; 

- Ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді; 

Білім беру жүйесін жетілдіруде әлем деңгейіндегі интерактивті 

технологияны оқыту үрдісіне енгізе отырып, жан-жақты дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыру әр оқытушының басты мақсаты. Осы бағытта өзім 

қолданып жүрген электрондық оқулық жобасымен жұмыс жасап, жақсы 

нәтижеге жеткен өз тәжірибемде болған [2].  

Он-лайн күйдегі интерактивті тақтамен жұмыс жасау білім 

алушылардың түрлі ақпарат көздерімен, сонымен бірге Интернет желісімен 

Мақсаты 
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белсенді өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Негізгі 

мақсаты ақпараттпен сауатты жұмыс жасау, яғни дамыту: 

– пәнге зейіннің шоғырлану қабілеті; 

– ақпаратты қисынды өңдеуге қабілеттілігі; 

– алынған ақпараттың ақиқаттығы мен пайдалылығын бағалау ептілігі; 

– дербес маңызды ақпаратты таңдау ептілігі; 

– қажетті ақпаратты тұған тілде және шет тілде, сонымен қатар оны 

өңдеу әдістері туралы білімді меңгеру ептілігі.  

Оқу үрдісіне интерактивті оқытуды енгізу білім алуда өз қажеттігі бар  

білім алушылардың, шығуына себеп болады, жаңа ой өрісі ептілігі, білім 

алуда жаңа мәдениет қалыптасады. Оқытушыға оқу үрдісінде көбінесе 

тьютор ролі беріледі.  

Интерактивті оқытуда оқытушы мен  білім алушылардың жұмысы – 

ынтымақтастықта, яғни бірлесіп пайда болған қиыншылықтарды жеңіп 

шығуға, ой алмастыруға, алған білімдеріне сүйене отырып талқылауға 

мүмкіндік береді. Білім алушыларға түрлі табиғи, физикалық процестерді 

модельдеу, түрлі жағдайдағы құбылыстарды, олардың қасиеттерін 

сипаттайтын шамаларын өзгерте отырып меңгеру мүмкіндігі беріледі.  

Білімнің интерактивті электронды негізімен оқу, іздеу-танымдық іс-

әрекеті маңызды мекептік, пәндік зерттеулерінің элементтеріне ие болады. 

Білім алушылардың  ашық ақпараттық - білім беру кеңістігіне кіруі нақты 

коммуникативті ептілікті, басқа да оқу орындарындағы құрбы - 

құрдастарымен ынтымақтастықта түрлі мәселелерді шешудегі икемділікті 

қалыптастырады [4]. 

Атап өтетін бір жайт, ол электрондық оқулықты қолдану барысында 

білім алушыларды  сабаққа деген қызығушылығының күрт артқандығы 

байқалады. Оқытушылар да өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық 

көмекші құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа 

сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабақта интерактивті 

технологиясын пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының бір түрі 

ретінде қарастыруға болады.  

Әрбір  білім алушы таңдалған тақырып бойынша қажетті 

материалдармен танысып, электронды оқулықты сайттар және 

видеороликтермен жұмыс жасауға дағдыланады.   

Сонымен қатар электрондық материалдарды сабақта пайдалану кезінде 

оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен практикалық 

тапсырмалар орындайды. Осындай жағдайда, ақпараттық технологиялардың 

алатын орны ерекше. 

Қазіргі таңда республикамызда білім беруді ақпараттандырудың негізгі 

мақсаты – бұл   қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде  

біртұтас біліми  ақпараттық орта құру арқылы мемлекеттік білім сапасын 

арттыру. 
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Оқыту жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану қазіргі таңда 

білім беруді жетілдірудің негізгі бағыттарының біріне айналды. Яғни, оқу 

үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану: 

1. оқу үрдісін жетілдіруде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың беретін мүмкіндіктері; 

2.   педагогикалық процесте мұғалімдердің ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолданудың мүмкін нұсқалары; 

3. ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сабақта қолдану 

үшін пән мұғалімі мен оқушыға осыған сай дағдылары мен білімінің болуы. 

Ақпараттық технологияны қолдану арқылы пәнді оқыту: білім 

алушыларға  сабақ барысында мұғалімнің жалаң сөзін тыңдап қана қоймай, 

көптеген мағлұматты өз көзімен көру арқылы қабылданған ақпаратты есінде  

жақсы сақтап қалуына мүкіндік береді. 

Мұндай жағдайда, елдің одан ары дамуы үздіксіз білім беру жүйесін 

тиімді ұйыдастырумен тығыз байланысты. Үздіксіз білім беру қоғамның 

әрбір мүшесінің білімін көтеруге немесе мамандығын арттыруға жағдай 

жасап, оны ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындайды. Бұл орайда жаңа 

ақпараттық технологиялар мен оларды пайдаланудың жаңа әдістемелік 

құралдарын Мемлекеттік тілде дайындаудың ролі зор. Олар бір жағынан, 

халық шаруашылығының түрлі салаларындағы жаңа технологияларды 

игеруге жағдай жасайды, екінші жағынан, білім таратушы ретінде оқыту 

құрылғылары болып шыға алады. 
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Абай атындағы Қазақ ұлттық педаггикалық университеті 

 

БАЛАЛАРДЫҢ АҚЫЛ -  ОЙЫН ДАМЫТУДА  СЕНСОРЛЫҚ 

ТӘРБИЕНІҢ  МАҢЫЗЫ 

 

Ұрпақ тәрбиесін жаңа құндылықтар негізінде жетілдіру қоғам алдында 

тұрған ауқымды істердің бірі, сол себепті де мектепке дейінгі мекемелерде 

балалардың ақыл-ойын дамытуды жаңа көзқарастар негізінде талдау - кезек 

күттірмейтін іс. 

Баланың алғашқы бес-алты жас кезеңі  оның  дамуындағы ең жауапты 

кезең, себебі осы кезде баланың ақыл-ой қабілеттері, сенсорлық дамуы, 

эстетикалық сезімдері қалыптасады.  Бала тұлғасының мұндай қасиеттері 

қызықты да мазмұнды сабақ, еңбек және ойын әрекетінде қалыптасады. 

Қоғамның негiзгi бағыты бiлiмдi де дарынды балалар даярлау болса, ал 

мектепке дейінгі мекемелердің  негiзгi көкейкестi мәселелерiнiң бiрi 

сенсорлық  тәрбие беру, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерден  бастап 

ақыл-ойы дамыған, ойлау мәдениетi жоғары деңгейдегi балалар тәрбиелеу. 

Жас ұрпақ бойына  ақыл –ой күштерін, ойлауын дамытудағы және ақыл –ой 

еңбек мәдениетін дарыту ең алдымен балаға сенсорлық тәрбие беруден 

бастау алады. Осы тақырып төңiрегiнде көптеген ғұлама ғалымдар пiкiрлер 

айтып, зерттеулер жазған. Балалардың сенсорлық  тәрбиесін  

қалыптастырудың тиiмдi тәсiлдерiне дидактикалық ойын материалдары да  

жатады. Қазiргi таңдағы мектепке дейінгі педагогиканың мiндетi – адам 

бойындағы жақсы қасиеттердi жас ұрпаққа үйрету, баланың білуге деген 

құштарлығын, ақыл-ой қабілетін дамыту, байқаған құбылыстардын талдауға, 

салыстыруға, қорытынды жасай білуге  үйрету,  бастаған ісін аяғына дейін 

жеткізуге , сөйлеуге үйрету [1]. 

Жас бала - жас шыбық тәрiздi қалай исең солай майысады. Сондықтан да 

бiлiм негiзiнің алғышарттары осы мектепалды кезеңінде қалыптасады деп 

айтылады, яғни осы кезеңнен бастап, балаға тиiстi көңiл бөлу керек екенiн 

заман талабы, тәрбие кепiлi деп түсiнуiмiз керек.  

Кеңес дәуіріндегі  педагогика сенсорлық тәрбие мәселелерінде Мария 

Монтессоридің сенсорлық тәрбие жүйесінде өз бейнесін тапқан 

позициясынан ұстанымының  айырмашылығы бар позицияны ұстануы.  

Демек, пайдаланған дидактикалық материалдар өзін-өзі бақылау ұстанымына 

сәйкес жасалынған, мұның өзі балаларға педагогтың катысуынсыз, өз 

бетімен шұғылдануына мүмкіндік береді. 

Кеңес педагогикасы сенсорлық тәрбиені іс-әрекеттің әр түрі: бейнелеу, 

құрастыру, музыкалық-қимыл үдерісінде, балаларды қоршаған ортамен 

таныстырғанда жүзеге асыру керек деп есептейді. Мысалы, орыс ғалымы Е. 

И. Тихеева сезім органдарын жетілдіру жұмысын бала тілінің дамуымен, 

қоршаған заттар  дүниесімен таныстырумен байланыстырды. Ол жасаған 

дидактикалық материалдар, ойындар (әсіресе табиғи материалдармен 
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ойындар) да түсті көлемді, форманы ажырата білуге бағытталған, бірақ 

балаларды заттардың қасиетімен, сапасымен таныстыру ойын әрекеті үстінде 

жүргізіледі, оның өзі білім мен ұғымды жақсы игеруге көмектеседі [2]. 

Мектепке дейінгі балаларға сенсорлық тәрбие  беру, заттардың 

формасын, түсін, көлемі мен басқа да ерекшеліктері мен қатынастарын 

зерттеуге бағытталған қабылдау әрекеттерінің нәтижесінде  қалыптасқан кез-

келген түсініктер, келешекте  қажеттілігіне  айналуы қажет. Бірақ бұл 

жеткіліксіз. Себебі, әртүрлі заттардың  әртүрлі ерекшеліктерінің ішінен 

салыстыра отырып, ортақ белгілеріне сәйкес заттардың қасиеттерінің 

негізгілерін айқындай білуі керек. 

Сенсорлық тәрбие ақыл-ой тәрбиесінің негізі   болып табылады, ол 

баланың  сезімдік  тәжірибесінің  дамуын және баюын қамтамасыз етеді, 

заттардың қасиеті мен сапасы туралы түсінігін қалыптастырады.  Сенсорлық 

тәрбие дегеніміз бұл түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы. 

«Сенсор» сөзі латынның «Sensus» - «сезім», «түйсік», «қабылдау», «түйсіну 

қабілеті» деген сөздерінен шыққан [3]. Дүниені тану түйсінуден, 

қабылдаудан басталады. Түйсігі мен қабылдауы мол адамның қоршаған 

дүние жайлы көзқарасы кең, жан-жақты келеді. Сөйтіп, баланың сенсорлық 

мәдениеті, оның түйсігі мен қабылдауының даму деңгейі ойдағыдай дамыған 

таным қызметінің алғы шарты болып табылады. 

Педагогикалық сөздікте «сенсор» ұғымына келесідей анықтама берілген 

«... 1) жеке рецептор, 2) рецеторлы мүше»деп атап көрсетілген.          

Сенсорлық бейімделу- организмнің сыртқы ортаның әр түрлі жағдайына  

бейімделу қабілеттілігі. 

Сенсорлық бөлік – орталық жүйке жүйесінің өрлеме нейрондардың 

ұштары болып табылатын бөлігі. Мысалы.: көру аймағы, соматосенсорлық 

бөлік және т.б. Сенсорлық даму балалардың ерте жастағы жалпы дамуының 

негізін құрайтын басты бөлігі болып табылады. 

Сенсорлық ес – сезім органдарына түсетін ақпараттарды сенсорлық 

өңдеудің  өнімдерін өте қысқа уақыт бойында есте ұстауды қамтамасыз 

ететін гипотезалық ес жүйкешесі [4]. 

Сенсорлық  тәрбиеге екі ұғым кіреді:  зер салып ойлау және ақыл –ой 

күштері. 

Ойлау дегеніміз не?  Ойлау деп - заттар мен құбылыстардың арасындағы  

табиғи байланыстарды және  қатынастарды бейнелейтін  психикалық 

процесті айтады. Ойлау – таным іс-әрекетіндегі күрделі үдеріс. Ол  білмеуден 

білуге қарай  бағытталған ой қозғалыстың  адам  миында бейнеленуі [4].   

Ой– түйсіну, қабылдау, елестетуден  алынған сезімдік  деректердің адам 

миы  арқылы  өңделуі,  мәнге айналуы. Ойлау – барлық адамдарға тән 

туынды түсінік.  Жеке адам даму процесінде  тәрбиеге қоятын міндеттерге 

сай  жедел дамитын ойлаудың нақты  жақтарын немесе түрлерін  

қалыптастырады.  Тәрбиешінің міндеті  ойлау   түрлерінің мәнін терең 

түсінуі, оларды тұтас педагогикалық үдерісте  шебер қолдана білуі, 
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балалардың ақыл- ой қабілетінің  дамуын әсер ету тәсілдерін  жете зерттеу 

қажет. 

Сенсорлық даму – бұл бала жасына, тәжірибесінің молаюы мен 

тәрбиелілік ықпалдарының әсеріне байланысты ойлау әрекетінде пайда 

болатын сан  және сапалық өзгерістердің жиынтығы. Мектепке дейінгі 

балалық шақта білімнің қордалануы шапшаң қарқынмен жүреді. Таным  

үдерістері жетіліп, бала сенсорлық  әрекеттің  ең қарапайым әдістерін 

меңгереді. Баланың сенсорлық дамуын қамтамасыз ету оның барлық кейінгі 

іс-әрекеті үшін зор маңызы бар. Сенсорлық дамыту әлеуметтік ортаның 

ықпалымен жүзеге асырылады.  Ол айналадағылармен араласу барысында 

тілді қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланып, сонымен бірге қалыптасқан 

ұғымдар жүйесін игереді.  Сенсорлық тәрбиені неғұрлым тиімді дамыту 

оқыту мен тәрбиелеу негізінде жүзеге асырылады. Қазіргі педагогикада 

ғылыми ақыл- ой дамуының негізгі көрсеткіштері – білімдер жүйесін игеру, 

олардың қорын жинау, шығармашылық  ойды дамыту және жаңа білімдер 

алуға танымдық қызмет әдістерін меңгереді деп есептейді. 

Сенсорлық тәрбие – балалардың  белсенді ойлау қызметінің дамуына 

ересектердің мақсатты ықпалы болып  есептеледі.Ол қоршаған дүние туралы 

түсінікке жеңіл білімдерді хабарлауы, оларды жүйелеп отыруды, танымдық 

мүдделерді зияткерлік дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруды, танымдық 

қабілеттерді дамытуды қамтиды  [5]. 

Сенсорлық тәрбие – адамның таным қабілетін дамытып, білім қорын 

игеруіне жол ашатын тәлім – тәрбиенің негізгі бір саласы. Сенсорлық тәрбие 

арқылы балалардың оқып білім алуына іс - әрекетін бағыттау – сана сезімінің 

дамуына, ғылыми негіздерін меңгеруіне бағыт – бағдар бере отырып жеке 

тұлғаны қоғамның өркениетті даму бағытына сай жан – жақты тәрбиелеудің 

құрамды бөліктерінің бірі.  

Сенсорика бойынша жүргізілетін сабақтар баланың даму үдерісіндегі 

сыртқы ортаны қабылдап және айналадағы болып жатқан заттарды, қоршаған 

ортадағы өзгерістерді көз алдына елестетіп сезінуіне бағытталған. 

Ал баланың бойына ақыл-ой күштерін, ойлауын дамытудағы және ақыл-

ой еңбек мәдениетін дамыту ең алдымен балаға сенсорлық тәрбие беруден 

бастау алады. 

Сенсорлық тәрбиенің маңыздылығы мынада: 

-  Интеллектуалды дамудың негізі болып табылады; 

-   Баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасы кезінде алынған 

былықты көрсетулерін ретке келтіру; 

-  Байқағыштығын дамытады; 

-  Шынайы өмірге дайындайды; 

-  Эстетикалық сезіміне белсенді түрде әсер етеді; 

-  Қиялдың дамуына негіз болып табылады; 

-  Зейінін дамытады; 

-  Балаға жаңа пән-танымдылық қызмет тәсілдерін игеруге мүмкіндік  

береді; 
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- сенсорлық үлгі-өнегені игеруді қамтамасыз етеді; 

- оқу қызметінің дағдыларын қамтамасыз етеді; 

-  баланың сөздік қорының ұлғаюына әсер етеді;. 

-   көру, есту, бейнелі және т.б есте сақтау түрлерінің дамуына әсер  

етеді. 

Қорыта келгенде, сенсорлық тәрбие – адамның таным қабілетін 

дамытып, білім қорын игеруіне жол ашатын тәлім – тәрбиенің негізгі бір 

саласы. Сенсорлық тәрбие арқылы балалардың оқып білім алуына іс - 

әрекетін бағыттау – сана сезімінің дамуына, ғылыми негіздерін меңгеруіне 

бағыт – бағдар бере отырып жеке тұлғаны қоғамның өркениетті даму 

бағытына сай жан – жақты тәрбиелеудің құрамды бөліктерінің бірі.  
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ИНТЕРНЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Интернет-образование –это дистанционное образование. Суть 

дистанционного образования человечество пыталось реализовать, возможно, 

с тех времен, когда появилась почта, а затем — другие способы передачи 

информации. Однако подняться выше любительского изучения наук 

дистанционному образованию раньше не удавалось — слишком очевидны 

были минусы этой формы обучения, которые подразумевают 

систематический визуальный контакт учащегося и учителя, доступ к 

библиотечным фондам — учебникам,  методическим материалам, пособиям. 

Но сегодня все изменилось. Среднее  образование посредством Интернета 

больше имеет ряд преимуществ в  сравнении с другими формами обучения.  . 

[1,с.23] 

Сегодня проблему передачи данных и знаний успешно решает Интернет. 

В сети постепенно набирают популярность образовательные каналы, 

количество подписчиков которых прибывает в количествах, сопоставимых с 

подписчиками развлекательных ресурсов. Ведущие ученые, педагоги  с 

интересом относятся к идее записывать свои лекции, практические занятия  

выкладывать   в Интернет,   исчезает проблема географии и расстояний. 

Сегодня любознательный ученик, ищущий доступ к конкретным 

исследованиям и лекциям, может взять их из первых рук. 

Однако интернет-образование если не в начале, то в накопительном 

периоде своего пути: определенные вопросы интернет-образования еще 

остаются нерешенными, требуется формирование необходимого количества 

подобных образовательных технологий, которые постепенно перейдут в 

качество. По мнению оптимистов, эта точка перехода находится где-то в 

ближайшем будущем: как показывает западный опыт, интернет- технологии 

используются в комбинированных образовательных программах. На 

сегодняшний день состоявшимся можно считать одно из наиболее 

популярных направлений Интернет-образования — языковое. Сервисы 

изучения языков объединяют носителей языков из разных стран, которые 

могут интенсивно общаться на форумах, знакомиться и помогать друг другу 

с языковой практикой. Кроме того, подобные  сообщества  могут становиться 

тьюторами, в зависимости от того, о каком языке идет речь. [2, с.49] 

Среднее  образование через Интернет.  
Все сказанное выше относилось к самообразованию в интернете, когда 

интенция, активность, интерес к знаниям исходит от любознательного 
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пользователя. Однако Интернет в руках профессионалов от образования, 

обладающих соответствующей учебной базой, демонстрирует реальные 

возможности виртуала как образовательной среды и средства передачи 

знаний. Высшей степенью реализации этого метода становится 

дистанционное  образование. 

В первую очередь, дистанционное образование предполагает создание 

аналога традиционным технологиям обучения или их альтернативную замену 

на электронные, однако определять дистанционное образование как 

формальную подмену реальных образовательных мероприятий на 

виртуальные не совсем корректно. Интернет-образование — это качественно 

иная структура образования по сравнению с прочими форматами обучения. 

Она предполагает модульный подход, где доступ к каждому новому 

учебному блоку возможен. Так ученик  получает гарантированные знания. 

Для успешного запуска дистанционного образования необходима сеть 

центров доступа, которая позволит ученикам быть полностью независимыми. 

Центры доступа обеспечивают промежуточную коммуникацию учеников, 

администрируют и координируют процесс обучения. На данный момент 

интернет-образование развивается и расширается. К плюсам дистанционного 

образования можно отнести: 

- обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств 

и потребностей. 

- свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий.  [3, с.14] 

- доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательной организации  позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. 

- мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения; 

- технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого; 

- творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 
- отсутствие очного общения между обучающимися и учителем. То есть 

все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус; 
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- необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая 

самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и 

сознательности учащегося; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 

имеют компьютер и выход в Интернет. 

- как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 

занятий; 

- обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много; 

- в дистанционном образовании основа обучения только письменная. 

Для некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в 

словесной форме может превратиться в камень преткновения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 4 К ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Современному обществу требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. 

Объективной исторической закономерностью в информационном обществе в 

настоящее время является закономерное повышение требований к уровню 

образованности человека. В новых обстоятельствах процесс обучения 

должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих 

реализации концепции «образование через всю жизнь». Общеустановленно, 

что предпосылкой развития любой компетентности является изначальное 

существование у индивида определённого уровня функциональной 

грамотности. Вследствие расширения хронологических границ усвоения 

человеком компонентов функциональной грамотности, порог 

функциональной грамотности имеет тенденцию к постоянному повышению. 

В настоящее время проблема формирования функциональной грамотности, 

способствующей развитию компетентностей учащихся  не нашла разрешения 

в педагогической науке и практике.  

Функциональная грамотность является социально-экономическим 

явлением, связанным с благосостоянием населения и современного 

государства в целом. Закономерно, что с середины ХХ века проблема 

функциональной грамотности попала в поле зрения международных 

организаций, 1990 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом 

грамотности, ООН объявила 2003 - 2012 годы Десятилетием грамотности в 

широкой интерпретации этого понятия. Согласно основным концептуальным 

положениям ООН, впервые очертившим данную проблему как проблему 

десятилетия, низкая грамотность отнимает у людей возможность, 

ограничивает их потенциал, сокращает как политическую, так и 

экономическую активность.[1,с.23] 

В мире существует несколько авторитетных международных 

организаций, проводящих независимую интернациональную оценку 

образовательных результатов, к ним относятся такие структуры как 

Программа Организации Экономического сотрудничества и развития по 

Международной Студенческой Оценке, Международная Ассоциация Оценки 

Достижения Образования (ИЕА), Международный Обзор Взрослой 

Грамотности (ИАЛС), Обзор Взрослой Грамотности и Жизненно 

необходимых Навыков (АЛЛ), «Прогресс в  Международном Изучении 

Грамотности при Чтении» (ПИРЛС). Все вышеперечисленные организации в 

своих исследованиях выдвигают на первый план проблемы, которые вызваны 

низкой грамотностью не в развивающихся экономически отсталых странах, а 
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в развитом современном мире. Результаты исследований Международного 

Обзора Взрослой Грамотности показывают, что более 20 % взрослого 

населения (пятая часть жителей страны!) из 20 стран, участвующих в Обзоре, 

включая самые богатые, экономически стабильные и наиболее продвинутые 

страны, имели только элементарные навыки грамотности. При этом также в 

ходе исследования было установлено, что в среднем навыки грамотности 

других 20 % взрослого населения являются ниже того уровня, который, по 

мнению, Организации Экономического Сотрудничества и Развития, 

необходим для полного участия взрослых граждан в жизни данных обществ 

и их экономик. Международная статистика демонстрирует, что каждая 

нация, каждое государство озабочено проблемой грамотности собственного 

населения, начиная от беднейших из бедных стран до технологически 

развитых и экономически мощных государств. 

Современные исследования и представления о грамотности значительно 

расширились, так что теперь грамотность связывают со способностью 

использовать различные уровни анализа, степени абстракции, более сложные 

игры символами, применение теоретических знаний и других навыков, 

которые лежат вне простого умения читать и писать. [2,с.28]             

Осознание грамотности в постиндустриальном обществе не может являться 

ответом на простой вопрос: «Умеет ли данный человек читать и писать?» 

Концепция грамотности стала чрезвычайно сложной, и она демонстрирует, 

как соотносится грамотность с индивидуальным и национальным 

благосостоянием. Грамотность стала существенной частью ткани 

современных обществ, нитью, связывающей все аспекты жизни и живущего 

в современном мире человека. Проще говоря, грамотность -это возможность 

передавать свои идеи и влиять на людей. Однако, грамотность играет 

важную роль во многих других областях жизни. Грамотность обеспечивает 

доступ к возможностям образования, позволяет найти лучшую работу и 

достичь более высоких финансовых результатов. Согласно концепции ООН 

достижение грамотности в современном обществе подразумевает нечто 

большее, чем приобретение основных ее навыков. Основные навыки 

являются предпосылкой для дальнейшего развития, а следующей задачей 

является гарантия того, что индивидуумы способны, насколько это возможно 

в условиях их жизнедеятельности, полноценно и эффективно 

функционировать как граждане, как родители, как члены общества и 

работники. Речь идет о функциональной грамотности, в противоположность 

основной элементарной грамотности, о навыках, включающих в себя навыки 

жизни, которые превосходят умение просто читать и писать, это то, чему 

люди должны научиться, чтобы выполнять требования современной жизни. 

В современных педагогических исследованиях понятие «функциональная 

грамотность» рассматривается в рамках компетентностного подхода, на 

основе которого в настоящее время осуществляется модернизация 

казахстанского  образования. [3,с.20]. 
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Формирование компетенций происходит средствами содержания 

образования. В итоге у обучаемого развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы - от 

бытовых, до производственных и социальных. Ученые отмечают, что 

образовательные компетенции включают в себя компоненты 

функциональной грамотности обучаемого, но не ограничиваются только ими.  

Анализ теоретических и практических работ ученых, занимающихся 

исследованием компетентности и компетенций в современных 

образовательных условиях  в контексте рассмотрения функциональной 

грамотности уячащихся как уровня образованности, являющегося 

необходимой составляющей современного профессионального образования, 

представляющего совокупность предметных, межпредметных, 

интегративных знаний, умений, навыков и способов решения 

функциональных проблем, которые применяются обучаемыми в процессе 

деятельности, связанной с процессом восприятия, преобразования 

информации, решения типовых учебных  задач, а также задач 

взаимодействия с обществом, приходим к выводу, что чаще всего 

составляющие функциональной грамотности рассматриваются как 

компонент учебно-познавательной, коммуникативной и социальной 

компетентности.  

Учебно-познавательная компетентность - умение организовывать 

целеполагание, планирование, анализ, рефлексию, самооценку учебно-

познавательной деятельности (А.В. Хуторской), умение учиться (В.Д. 

Шадриков) - владение типовыми навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в стандартных ситуациях (А.В. Хуторской) - умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания (А.В. Хуторской) - 

определенный уровень развития интеллектуальных и мыслительных 

действий, таких как анализ, синтез, сравнение, систематизация, обобщение, 

прогнозирование, соотнесение результата действия с выдвигаемой целью 

(И.А. Зимняя). 

Коммуникативная компетентность - способность к взаимодействию с 

другими людьми - умение представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию,  уметь выступать и публично 

представлять результаты работы (в том числе в сопровождении 

«презентации»), делать ясным смысл своих высказываний для других 

(речевые умения), уметь работать с письменной информацией, читать и 

анализировать информацию, писать тексты различного рода. 

Социальная компетентность (социально-трудовая компетентность) - 

уместность высказываний, отсутствие трудностей в письменной речи, 

вариативность интерпретации информации - общаться в устной и 

письменной форме на родном и иностранном языках - знание норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
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соблюдение приличий, воспитанность,  этика трудовых и гражданских 

взаимоотношений,  экономические представления, включающие поведение 

на рынке труда,  ориентация в коммуникативных средствах, свойственных 

разной социальной среде, знания и опыт в социально-трудовой сфере,  

минимально необходимые для жизни в современном обществе навыки 

социальной активности и функциональной грамотности,  принимать, 

сохранять, обрабатывать, распространять и преобразовывать информацию 

(библиотечные каталоги, информационные системы, Интернет, электронная 

почта), деятельностная составляющая, основанная на системных 

междисциплинарных, структурированных знаниях, множестве 

разноуровневых умений, саморегулируемых по их применению на практике, 

например, умений проектировать, диагностировать, исследовать, 

рассчитывать, конструировать.  

Подвергнув рассмотрению два взаимосвязанных понятия 

«функциональная грамотность» и «компетентность», можно сделать вывод, 

что среди исследователей нет единого мнения относительно того, какая 

компетентность может быть ведущей (основной) в процессе формирования 

функциональной грамотности, но, очевидно, что в каждой из рассмотренных 

компетентностей содержатся определённые компоненты функциональной 

грамотности, при этом надо особо отметить такой факт, как наличие 

аналогичных компонентов функциональной грамотности в разных видах 

компетентности. 

Следовательно, в рамках компетентностного подхода функциональная 

грамотность учащихся  основана на сочетании четырех основных видов 

компетентности и может быть  представлена в виде базовой составляющей, 

находящейся в области пересечения ареалов учебно-познавательной, 

коммуникативной и социальной компетентности, и вариантной 

составляющей, имеющей собственное содержательное наполнение в каждой 

из названных выше компетентностей: креативность, командный дух, 

коммуникации, критическое мышление.  

Успешность учебной деятельности в период обучения обусловливает в 

будущем эффективность профессиональной деятельности специалиста и, 

следовательно, достижение высокого уровня самореализации в жизни, 

следовательно, формирование функциональной грамотности в качестве 

основы развития учебно-познавательной компетентности в настоящее время 

становится одним из актуальных вопросов  среднего  образования. 

Таким образом, в современных условиях процесс овладения 

компонентами функциональной грамотности продолжается практически всю 

жизнь. Понятие «функциональная грамотность» рассматривается в 

педагогической науке в рамках компетентностного подхода, что определяет 

значимость рассматриваемой проблемы.  
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН КӘСІБИ БАҒЫТТАУ 

 

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсізідігін алған кезінен бастап біздің 

елімізде күрделі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер болып жатыр. Олардың 

салдарынан кәсіби бағдарлау жұмысы басқа жағдайларда өткізіліп жатыр. 

Мектеп түлектерін ЖОО-ына бөлу жүйесі жойылды, жастар арасында 

жұмыссыздық көрініс алады. Осыған байланысты жас адамдар яғни мектеп 

түлектері мамандықты таңдау және өзінің кәсіби жолын құрастыруға көп 

көңіл аудара бастады. Өзінің мансабын өз бетінше жоспарлау мүмкіндігі 

пайда болды, және бұл процесс мектептің орта және жоғары сыныптарын 

қамтуға мүмкіндік берді. Мансап дегенде, біз адамның өмір сүру барысында 

тәжірибесі және жұмыс белсенділігімен байланысты мінез-құлықтың жеке 

дара бірізділігін айтамыз. Жеке тұлғаның кәсіби өзіндік анықтау мәселесі 

қазіргі психологиялық-педагогикалық мәселелердің өзекті тақырыптарының 

бірі болып келеді. 

Кәсіби бағдарлау – бұл мақсаттардың жалпы біріктіруімен және 

басқарудың тұтастығымен байланысты өзара бөліктерінен тұратын тұтас 

жүйе, оған: кәсіби ағарту; оқушылардың түрлі іс-әрекет (ойын, танымдық, 

еңбек) түрлерінде қызығушылықтарын, қасиеттерін дамыту, кәсіби 

психодиагностика, кәсіби кеңес беру, кәсіби таңдау, кәсіби бейімделу және 

кәсіби тәрбиелеу жатады [1,б.81].  

Мамандық таңдау мәселесі жоғары мектеп жасында пайда болады да, 

үлкен жасөспірім және ерте жастық шақты қамтиды. 

Сонымен қатар ересектіктің құнды нұсқаулары да байқалады, олар 

жақындар мен жасөспірімнің жеке тұлғалық дамуы үшін де қолайлы болады. 

Бұл ересек ақыл-ой іс-әрекетіне кірісуі, яғни бала ғылымның немесе өнердің 

белгілі саласына қызығушылық білдіріп, өздігінен білім алумен айналысады. 

Немесе отбасындағы қызметі, күрделі мәселелерді шешуге қатысуы, және де 

күнделікті тұрмыстық мәселелерді шешуі – інісіне, жұмыстан келіп 

шаршаған анасына немесе әжесіне көмектесу. 

Бірақ та жасөспірімдердің тек бір бөлігі ғана моралдық сананың жоғары 

даму деңгейіне жетеді, және барлығы бірдей өз бойына басқалардың 

амандығы үшін жауапкершілікті алады. Қазіргі кезде кең тарағаны 

әлеуметтік инфантилділік.   

Жасөспірім дамуында оның ресми дербестігі, сыртқы ересектілігі, 

немесе терең сезімге жауап беретін шын дербестігі қанағаттандыратыны 

маңызды болады. Бұл процеске бала қатынастын қатынастар жүйесі – ата-

ананың мұғалімнің және құрдастардың оның ересектігін қабылдауы мен 

қаьбылдамауы әсер етеді [1,б.112]. 
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11-12 жаста өзінің ішкі әлеміне қызығушылығы пайда болады, ал одан 

кейін өзіндік танудың күрделенуі мен тереңдетілуі жүреді. Жасөспірім өзі 

үшін өзінің ішкі әлемін ашады. 

Өзін, өзінің түрлі қасиеттерін тануы «Мен концепциясының» когнитивті 

көрсеткішінің қалыптасуына әкеледі. Онымен бағалаушы және мінез-

құлықтық көрсеткіші байланысты болады. Өзі туралы көрінісіне сәйкес 

мінез-құлық стилі болуы тиіс . 

«Мен – концепциясына» шын «Мен» бірге «Мен- мұрат» кіреді. Жоғары 

сұраныс пен өзінің мүмкіндіктерін толық түсінбеу негізінде «Мен» 

шындықтан өте айрықшалануы мүмкін. Онда жасөсіпірімнің шын бейнесі 

мен шын орны арасындағы алшақтауды уайымдауы ренжуде, қыңырлықта, 

агрессивтілікте көрініс алуы мүмкін. Шын бейнесі қол жетерлік болған кезде 

өз-өзін тәрбиелеуге түрткілеп жібереді. Жасөспірімдер өз бойында жағымды 

қасиеттерді дамытуға тырысады. 

Бұл кезде өз-өзін тәрбиелеу мүмкін болады, өйткені жасөспірім өз-өзін 

реттеуін дамытады. Бірақ құрастырған немесе бар мұратқа ұмтылу олардың 

барлығы бірдей талап етушілікті, ерік-жігерін және шыдамдылығын 

көрсетпейді. Жиі түрде, әрекет етудің орнына жасөспірімдер фантазия 

әлемінде жүреді .    

Өз-өзін бағалау – аффективті процесс (өзіне қатынасы) деңгейінде өзі 

туралы білімдерді қайта қарастыру механизмі, және де «Мен» бейнесінің 

дамуының құрылымды көрсеткіші ретінде. Өз-өзін бағалауының қалыптасуы 

оқушының өз іс-әрекетін талдауына ғана тәуелді емес, сонцымен қатар оның 

нәтижелерін есепке алуды да қамтиды . 

Жоғары мектеп жасындағы балалар қоршаған адамдардың бағалауына 

қарағанда өз-өзін бағалауына көп көңіл аудара бастайды, осыған байланысты 

бұл кезеңде оларда өзінің адамгершілік сезімін сезінуі, өз-өзін сыйлауы, 

қоршағандардың және өз талаптарына жауап беру ұмтылысы қалыптасады.  

Осыған байланысты жасөспірім ересектердің тікелей әсерінен біраз 

алшақтайды да, оның мінез-құлқы және де дамуы ішкі ұмтылыстарымен 

анықтала батсайды: меңгерген құндылықтары, қалыптасқан өз-өзін бағалауы 

бағыттайтын үлгілері [1,б.137]. 

Айрықша адамдық қоздырғыштардың қалыптасуы адамды қоршаған 

шындықпен жаңа өзара қатынастарына бағыттайды. Бұл өзара қатынастарда 

адам жағдайларға бейімделе отырып, оларға араласады да, оларды тудырады, 

және де өз-өзін «тудыра» бастайды. 

Жасөспірімнің өзін жеке тұлға ретінде тану мен орнату және оқушы 

орнымен байланысты ұмтылыстар арасындағы қарама-қайшылық күнделікті 

оқушы өмірінен басқа мәнді және дербес өмірге қашу қалауын тудырады. 

Бастауыш сынып оқушысына қарағанда жасөспірім болашаққа ұмтылады, 

бірақ бұл болашақ әлі де нақты емес . 

Кейде өз қалаулары мен оларды қанағаттандыру арасындағы жанжалды 

қатты уайымдайтын жасөсірімдер шын өмірді іздеу жолына түседі, бірақ ол 

оларды жағымды ағымнан кері бұрады және жасөспірімнің қалыпты дамуын 
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бұзады. Бұл жағдайда жасөспірімдер мектепті, оқуды тастайды да, аула, 

көше, өзі сияқты балалардың компаниясына кіріп кетеді, ал ол жиі түрде 

аәлеуметтік мінез-құлық формаларын тудырады. 

Үлкен жасөспірім жасына өту кезеңін – «сырттан» өзіне объективті 

көзқарастың субъективті динамикалық «ішкі» позициясына ауысуы деп 

сипаттауға болады. Өз-өзін бағалау көрсеткіші басқа адамдардың бағалауына 

қарағанда жаңа өзгеше формаларға ие болады. Олар нақты іс-әрекетте 

сәттілік пен сәтсіздікті өзі туралы жалпы сипаттамасынан, қабілеттерінен, 

мүмкіндіктерінен ауыру икемінде көрініс алады. 

Егер 15 жаста өмір толығымен өзгермесе және үлкен жасөспірім 

мектепте қалса, ол ересек өміріне кіруді екі жылға созып жіберді және өмір 

жолын өзі таңдауды деп айтуға болады. Бұл қысқа мерзім ішінде жаңа 

өмірлік жоспарды құру керек – кіммен болу (кәсіби өз-өзін анықтау) және 

қандай болу (жеке тұлғалық және моралдық өз-өзін анықтауы) шешу керек. 

Жоғары сынып оқушысы тек өзінің болашағын жалпы сипатта көрмейді, 

сонымен қатар қойған мақсаттарға жету әдістерін түсінуі керек. 

Баланың оқуға түсем деген бойынша таңдаған мамандығы немесе ЖОО 

қаншалықты беделділігі оның қажет сіңу деңгейіне байланысты болады. Ол 

негізі жоқ үміттен саналы бет бұру салдары, бірақ жасықтықта болуы мүмкін 

[2,б.84]. 

Кәсіби және жеке тұлғалық өз-өзін анықтауы үлкен жасөспірім жастың 

басты жаңа құрылымдардың бірі олады. Бұл жаңа ішкі позиция, өзін қоғам 

мүшесі ретінде санауды, оның ішінде өз орнына қанағаттануды қарастырады  

. 

Жеке тұлғалық өз-өзін анықтауы өмірлік өз-өзін анықтауының жоғары 

көрінісі болып келеді. Оның барысында адам жағдайдың және өз өмірінің 

иесі болады. Кәсіби өз-өзін анықтау айрықша жағдайлар, еңбек 

құралдарымен және жұмыс үшін жауапкершіліктің тұлғааралық өндірістік 

маңыздылығымен анықталады. 

Бұл жағдайда мінез-құлықтың келесі нұсқаулары болуы мүмкін:  

1. Мамандықты және оқу орнын таңдау бойынша кеңесті беделді 

құрдастарынан алу және бұл кеңеске ұстану. Бірақ та, кеңестер көп жағдайда 

«жаман» және «орта деңгейлі» бар туралы соқыр нанымдарға негізделеді. 

Нәтижесінде жасөспірімдер барлығы бірдей заңгер, экономист, менеджер, 

психолог және т.б. мамандықтарын таңдайды. 

2. Мұғалімдер мен мектеп психологынан кеңес алу, олардың өзі жиі 

түрде қоғамда қалыптасқан соқыр нанымдарға бағытталады, бірақ та 

оқушыларға ақсы істеймін деп оларға беделді мамандықтар мен оқу 

мкемелерін ұсынады. Мұндай жағдайда психолог пен ата-ананың 

қорқынышы туралы айтуға болады. 

3. Жасөспірімнің туыстары мен жақындарынан кеңес алуы. Жиі түрде 

кеңес «беделді» және «келешегі бар» сияқты қалыптасқан наным-сенімдерге 

негізделеді [2,б.106]. Олардың «дұрыс» таңдау туралы пікірі жиі түрде шын 

өмірдің сұранысына жауап бермейді және мемлекеттің бұрынғы әлеуметтік-
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экономикалық дамуына негізделеді. Өз-өзін анықтап отырған адам өзінің 

өмірлік таңдауында қосымша тіректі табуға тырысатыны – бұл қалыпты 

жағдай. Ол ойланады, әрине болашағының анық еместігі оны қорқытады, 

және онда қорғаныс механизмдері көрініс алады - өз таңдауын ұстап қалу 

механизмдері. Өкінішке орай, жиі түрде сақтануы қоғамдық сананың 

стреотиптеріне және оларды жүзеге асыруға бағытталады. Бірақ бұл 

жағдайда өзінің болашақ дамуының перспективасын жоспарлауда қазіргі 

шығармашылық туралы айтуға болмайды, және де осында жасөспірім өз-өзін 

анықтамайды, ал керісінше оны «анықтайды».  

Үлкен жасөспірім жаста өзіндік сана ерекше даму кезеңінен өтеді.  

Психологиялық құрылым мен мінез-құлық үшін перспективті 

мақсаттардың маңызыдылығын К.Левин байқаған еді. Өзінің жеке тұлғаның 

типологиялық ілімінде ол, адамның өз алдына қойған мақсаттары, ол 

қабылдайтын ниеттер өз күші бойынша шын қажеттіліктерінен 

айрықшаланбайтын өзіндік қажеттіліктер ретінде келетінін дәлелдеген 

болатын. Жеке дараның «өмірлік кеңістігі» қаншалықты кең болса, онда 

болашаққа бағытталған мақсаттардың мәні жоғары болады. Субъекттің 

болашақ мақсаттарының құндылық бағдарлаулары өтпелі құндылықтарды 

өзіне тәуелді етеді де, субъекттің мінез-құлқын, эмоцияларын және моралды 

қалпын анықтайды.     

Жалпы айтқанда, жасөспірімде тұрақты жеке тұлғалық 

қызығушылықтарының болуы оны мақсатқа бағыттаушылықты етеді, және 

де іштей жинақы және ұйымдастырушылды жасайды. Олар бір жағынан 

ерікке ие болады. Л.С. Выготскийдің айтуы бойынша, жасөспірімді ерік 

әлсіздігі емес, ал мақсаттардың әлсіздігі сипаттайды [2,б.243]. 

Мақсатқа бағыттаушылық мінез-құлықтың мақсатты ұйымдастырылуын 

талап ететін түрткілерге байланысты пайда болады, мысалы, қоғамдық-еңбек 

іс-әрекетінің немесе отбасына қолдау көрсету түрткілері және т.б. 

[3,б.74].Жалпы, қандай да болсын адамдық іс-әрекет бұл іс-әрекетті жүзеге 

асуына әкелетін нәижені талап етеді, ал ол рухани немесе физикалық 

күшеюіне әкеледі.   

Нәтижені нақты болжай алуы мақсат деп аталады. Мақсат – іс-әрекеттің 

бастапқы компоненті. Мақсат субъекттің белсенділігіне мән береді, оның 

энергиясын күшейтеді, өмірдің мазмұнын байытады. 

Мақсат – бұл адам санасында қайта қарастырылатын сыртқы мәжбүрлі 

жағдайлар мен адамды нақты объектілерге зейін аудартатын жеке тұлғалық 

қажеттіліктерінің қорытпасы.Мұрат кәсіби іс-әрекетті таңдау мен жүзеге 

асыруға, және де толық өмірді уайымдауына, жүзеге асыруын бейнленуіне, 

адамның қолдауына үлкен әсерін тигізеді де - өмірді ұйымдастыру мен 

жүзеге асыру бойынша күш жұмсауды бейнелейтін басты уайымдауларының 

бірін құрастырады. 

 Бәрі болуы мүмкін арманнан, және абстракты мұраттан, кейде қол 

жетпейтін бейнеден ақиқатты, шындыққа бағытталған іс-әрекеттің жоспары 

қалыптасады. 
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Өмірлік жоспар - әлеуметтік және этикалық құбылыс. Кім болу (кәсіби 

өз-өзін анықтау) және қандай болу (моралды өз-өзін анықтау) сұрақтары 

жасөспірімдік дамудың бастапқы кезінде айрықшаланбайды. Жасөспірім 

болашаққа жету құралдары туралы ойланбай, өз болашағын бұрынырақ біліп 

қоюға тырысады. Оны салдары ретінде өз беделді, құрметті көру қажеттілігі, 

яғни жоғары талап етушілік байқалады [3,б.129]. 

Өмірлік жоспар өзінің толық сипатында тек қорытынды нәтижесі ғана 

емес, сонымен қатар оған жету әдістері, жүретін жолы, қажетті субъективті 

және объективті ресурстар анық болғанда ғана жүзеге асырыла бастайды. 

Белсенді бола алатын арманға қарағанда, өмірлік жоспар – бұл іс-әрекет 

жоспары, сондықтан ол ең алдымен мамандықты таңдауға негізделеді . 
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ВОПРОСЫ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для нашей страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Процесс развития общего 

образования, включающего в себя доступное образование всех детей, даже 

детей с особыми потребностями, называется инклюзивным образованием. 

Инклюзивное образование подразумевает одинаковое отношение ко всем 

людям, однако при этом обеспечивает необходимые условия для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

В  настоящее время необходимо социализировать людей с ОПП с детства 

для приобщения их к работе в коллективе, для того, чтобы здоровые люди 

имели навыки общения с такими людьми. Для этого и ввели понятие 

«инклюзивное образование» в современном мире. Отметим, что инклюзивное 

образование является эффективным как для детей с ООП,  так и для 

здоровых детей, поскольку школа предоставляет не только образование, но и 

является основной сферой жизнедеятельности детей. Находясь в школьном 

коллективе, ученики активно сотрудничают друг с другом, совместно с 

учителем выполняют определенные задания и решают творческие и 

познавательные задачи. Таким образом, происходит раскрытие каждого 

учащегося и формирование его личности, которая имеет свою собственную 

точку зрения. Все это осуществляется с учетом уважения мнения всех 

учеников и индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе. 

Инклюзия помогает педагогу формировать у школьников такие качества, как 

толерантность и умение оказать помощь окружающим. Инклюзивное 

образование - это систематический и планомерный процесс, в ходе которого 

все школьники и педагоги стараются осуществлять доступное и качественное 

обучение, воспитание и развитие. Ребенок со специфическими 

потребностями может обучаться не только в специальной школе, но и в 

массовой, если последняя имеет возможность осуществлять  помощь в 

реализации этих потребностей. Поэтому в основе интеграции такого ребенка 

в общеобразовательную систему лежит психолого -  педагогическая помощь, 

направленная на установление равноправного взаимодействия, активного 

контакта, а также на восстановление целостных взаимосвязей с окружающим 

миром, которые должны стать частью жизненного мира отдельного ребенка с 

особыми потребностями. 
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Инклюзивное образование - это процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с ООП. Дети с особыми потребностями требуют 

особого индивидуального подхода, терпения, постоянного поощрения, 

поддержки и помощи со стороны учителя и тогда мы сможем достичь 

хороших результатов в развитии их способностей. Инклюзия основывается 

на идеи создания единого образовательного пространства, в котором 

имеются разные образовательные маршруты для тех или иных участников, ее 

цель – создание «одной школы для всех». Инклюзивное образование – не 

только активное включение детей с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс массовой школы, но и перестройка всего процесса 

массового образования как системы для обеспечения образовательных 

потребностей всех детей, т.е. смены методологии внедрения интеграции в 

систему образования [1, с.10]. 

Качественное образование является правом каждого ребенка. Конвенция 

о правах ребенка (КПР) и Конвенция о правах инвалидов (КПИ) выражают 

четкую позицию в области обеспечения качественным образованием всех и 

важность предоставления необходимой поддержки для развития потенциала 

каждого ребенка. В соответствии с КПР и КПИ и согласно миссии 

ЮНИСЕФ, инклюзивное образование является подходом, который 

ЮНИСЕФ применяет, чтобы обеспечить каждому ребенку получение 

инклюзивного качественного образования. Инклюзивное образование, как 

это определено в Саламанкской декларации, способствует «признанию 

необходимости работать в направлении «школ для всех» учреждений, 

которые включают всех, отмечают различия, поддерживают обучение и 

удовлетворяют индивидуальные потребности»[2, с.3].  

Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных  школах. Инклюзивное образование – процесс 

развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если 

преподавание и обучение станут более эффективными в результате 

изменений, которые внедряет Инклюзивное Образование, тогда выиграют 

все дети (не только дети с особыми потребностями). Обучение в 

инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах человека 

(хотя им это не преподается специально), а это ведет к уменьшению 

дискриминации, так как дети учатся общаться друг с другом, учатся 
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распознавать и принимать различие. Необходимо воспринимать детей в 

классе как обычных детей со своими интересами, предпочтениями, 

увлечениями. Конечно, это дети, имеющие свои психологические и 

эмоциональные особенности, что невозможно не учитывать.  При 

инклюзивном подходе выигрывают все ученики, поскольку он делает 

образование более индивидуализированным.  

Когда педагог планирует урок, используя эту стратегию, ему не надо 

снижать планку, ему надо учитывать все особенности своих учеников. 

Задания на уроке,  для каждого ученика могут быть разными: кто-то может 

написать работу в несколько абзацев, кто-то – целое сочинение или 

исследование, кто-то может выполнить коллективную работу, а кто-то – 

сделать устный доклад. Важно понимать, что на уроке все выучат не одно и 

то же, а то, что отвечает их особенностям. Ученик должен соответствовать 

основным требованиям и стандартам программы, но достичь этого 

соответствия можно разными способами и в разной степени. 

Для того, чтобы инклюзивное обучение было эффективно для всех 

участников процесса обучения, учителям важно суметь наполнить урок 

интересными и в то же время полезными заданиями, в которых 

отрабатываются необходимые навыки и умения учащихся, соблюдаются все 

принципы инклюзии, способствующие успешному и эффективному 

включению каждого индивида в процесс обучения. Дети с нарушениями 

зрения не могут долго работать с книгой или писать в тетрадях, им нужны 

аудиоматериалы; при речевых нарушениях детям трудно прочитать и 

осмыслить текст; при нарушении слуха объяснение учителя воспринимается 

не всеми учащимися в полной мере, и тогда на помощь приходят материалы, 

содержащиеся в УМК, ЦОРы. 

Между обычными детьми и детьми-инвалидами в инклюзивных классах 

складываются вполне прочные и длительные дружеские отношения. Эта 

дружба поможет им лучше относиться к разнообразию. Ученики чувствуют 

себя более комфортно и не боятся общаться с людьми, которые отличаются 

от них. Они на другом уровне общаются со своими сверстниками-

инвалидами. Инклюзивный класс – это место, где ученики с инвалидностью 

и без инвалидности находятся в атмосфере доброжелательности, 

справедливости и терпимости. Для создания доброжелательной атмосферы 

можно ученикам предложить написать правила класса. Благодаря  работе 

педагогов  социализация у особенных детей может проходить успешнее. 

Ведь дети с ОПП также могут заниматься в драматических, музыкальных и 

танцевальных кружках, спортивных секциях, принимать участие в 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. В процессе такой занятости 

учащиеся с ОПП  не ощущают себя неполноценными людьми, не такими, как 

все, исчезает психологический барьер, и  дети легче адаптируются в 

обществе, что не может не сказываться положительно на их дальнейшей 

жизнедеятельности. [3, с.36].  
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Таким образом, инклюзивное образование выполняет важную роль в 

современном мире. Каждый ребенок с ОПП  может получить качественное 

образование с учетом его индивидуальных возможностей и реализовать себя 

в реальной жизни. 
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ТҰЛҒАНЫҢ  ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫНДАҒЫ СТОРИТЕЛЛИНГ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Тұлғаның өзін-өзі тану үдерісінің тиімділігін арттыруда әлеуметтік және 

мәдени контексте белгілі бір міндеттерді шешуге бағытталған 

коммуникативті технологиялардың бірі ретінде сторителлингтің  алатын 

орны ерекше. Ғылыми зерттеулерде сторителлинг технологиясының мәні мен 

оны ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық  негіздері  терең 

зерттелуде (Миллер С., Армстронг Д.,  Симонс А., Филатова О.В., Черненко 

Ю.А. Зманенская Н.В., Рогачева Л.В., Волкова И.И., Макарова Е.Л., 

Гейлерих П.В. , Мозжегоров  С.В. және т.б.). 

Сторителлинг әрі ғылым, әрі өнер болғандықтан, ол  психологиялық және 

басқарушылық аспектілерді ұштастырады.  Бұл  егер тәлімгер оқуға көп 

уақытын жұмсаған жағдайда ғана формалды емес оқытудың  тиімді әдісі 

бола алады [1]. Сонымен қатар сторителлинг ақпараттар  мен білімдерді  

берудің тәсілі ретінде кеңінен қолданылады. Менеджмент құралы болатын 

заманауи сторителлинг корпоративті тарихты, аңыздарды, мифтерді ұтымды 

пайдалану арқылы ұйымдастырушылық мәдениеттің құндылықтары мен 

нормаларын, ережелері мен қағидаттарын түсіндіру, интерпретациялау және 

оларды таратуда айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.   

Қазіргі уақытта журналистика, экономика, саясаттану, психотерапия, 

коучинг, менеджмент, бизнес т.с.с. салаларында қызметкерлерді 

ынталандыру тәсілі ретінде де сторителлингті қолданудың шеңбері кеңейіп 

келеді. Әдіс ретінде сторителлингтің педагогикалық мүмкіндіктері 

(ақпаратты жеткізу, оқушылардың саналы мотивацияларын көтеру, 

қатысымдық жүйеге кірігу дағдыларын жетілдіру, мақсатқа жетуге деген 

сенімділігі мен ұмтылысын бекіту т.б.) мен дидактикалық әлеуеті жетерлік. 

Дегенмен сторителлингтің сандық деп аталатын түрі педагогтар тарапынан 

айрықша назар ілінді, өйткені сторителлинг визуалды, бейнелі/образды, 

ырғақтық, ауызша айту аспектілерін біріктіретін оқытудың 

құрамдастырылған құралының үлгісін көрсетті [2,  61 б. ]. 

«MBSA: Managing by Storying Around» атты іргелі еңбегінде  Дэвид 

Армстронг сторителлинг тұжырымдамасын негіздегені ақиқат. 

«Сторителлинг» ағылшын тілінен дәлме-дәл аударғанда «тарихты әңгімелеу» 

дегенді  білдіреді. АҚШ сторителлинг ұлттық желісі тарапынан 

«тыңдаушының қиялын ояту үшін тарих бөліктерін және бейнелерін анықтау 

үшін сөздер мен іс-қимылдарды қолданудың интерактивті өнері» деген 

анықтама ұсынылды. 

Отандық ғалым Анарбек Н. сторителлингті «искусство донесения 

поучительной информации с помощью рассказов, историй, легенд, которые 

вызывают у человека эмоции и развивают его мышление. Причем сами 



 

365 

 

истории могут быть как о выдуманных, так и о реальных героях» [3], - деп  

түсіндіреді.  Демек, оның  тікелей міндеті тыңдаушының  назарын баурап алу 

және әңгімелеу үдерісі барысында сананың сол әңгіме немесе аңыздың басты 

бөлігіне/объектіге бағытталып, оның шоғырлауын сақтап, шығарманың 

түйінді өзегін жеткізу, соның нәтижесінде кейіпкерлерге, оқиға желісіне, 

тарихи құбылыстар мен тарихи оқиғаларға қатысты өзіндік көзқарасы мен  

қатынасын қалыптастыруға позитивті әсер етеді. 

Тарих білімдерді тасымалдаушы қызметті де атқарады. Тыңдаушыға 

ықпал ететіндей әлеуетке ие  төрт бөлікті қамтуы тиіс. 

 

 

 
 

 

Сурет 1-  «Сторителлинг» технологиясының базистік құрылымы 

 

Белгілі бір құрылымы мен мазмұны бар тарихты  қолдануға негізделген 

педагогикалық сторителлинг тәлімгерлік, тәрбиелік, уәждемелік, білімдік, 

дамытушылық қызметті атқара отырып,  оқытудың нақты міндеттерін 

шешеді. 

Сторителлинг - шын мәнісінде тұлғаның өзін-өзі тануының қуатты 

технологиясы және өзінің қайталанбас біртума стилін жасап шығару тәсілі 

ретінде  жеткіншектер үшін  маңызы жоғары.  Біреудің рөлін ойнаудың 

қажеті жоқ, тек өзімен өзі болуы керек, тарихты өзінің ішкі әлемі және 

өзіндік тәжірибесінің призмасы арқылы әңгімелеп бергенінің мәндік астары 

болғандықтан,  тұлғаның ішкі және сыртқы қатысымдық өзара 

әрекеттестігінің тиімді тетігіне айналады. 

Houghton A.: «өмірді жетістікке қол жеткізуде өзіңнің ішкі әлеміне үңілу 

ең маңызды қадам болып саналады, өйткені Сіз өзіңіздің кім екеніңізді 

білетін боласыз; Сізді не бақытты ете алатынын түсінетін боласыз; одан әрі 
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табыс пен бақыттың шекарасын өзіңіздің бақылай алатын мүмкіндігіңізді 

түсінесіз және осының бәрін де  Сіздің өміріңізді басқа да бөліктерінде 

қолдануға сеніміңіз күшейеді, нәтижесінде Сіздің өміріңіз өзгереді»,-  деп  

тұжырым жасайды [4, 4 ].   

 

 
 Сурет 2 –Өзін-өзі танудың тұғыры  (Houghton A.) 

 

Қазірдің өзінде ғылыми қауымдастық және жоғары оқу орындарының 

қатысымдық тәжірибенің сұраныстарына жауап беру үшін инновациялық 

мультимедиа платформасында арнайы зерттеушілік және магистрлік 

бағдарламалар жасауы, жаңа оқу курстарын ұйымдастыруы тұлғаның өзін-өзі 

тануына толық мүмкіндік туғызатын сторителлингті (storytelling) жаңа 

медиадағы мультимедиялық әңгіме, хикая деп қабылдауға негіз салды. 

АҚШ-тағы сторителлинг бойынша танымал тренерлердің бірегейі Даг 

Липман мұғалімдерге, ата-аналарға және кәсіби шешендерге шеберлік 

сыныптарын өткізе келе, ауызша және жазбаша сөйлеудің  айырмашылығын 

ажырата білу қажеттілігіне  көңіл аударады.  

 «Алдымен біз ауызша сөйлеуді үйренеміз. Барлық балалар мектепке 

дейін сөйлеуді үйреніп келеді, сосын жазба сөзді игерген кезде осы дағдыны 

елемеуді үйренеді. Соның нәтижесінде көп жағдайда жазба сөз бен ауызекі 

тіл арасындағы басты айырмашылықты  байқамайды. Атап айтқанда,  

біріншіден, жазба сөз жұтаңдау келеді, яғни тілдік құралдар (сөздер, тыныс 

белгілер, шрифт және т.с.с.) аз қолданылады; екіншіден,  тілдік құралдардың 

ішінде сөз жеке  бөлшек ретінде ақпараттық болып келеді; үшіншіден, жазба 

сөз - асинхрондық құрал (қатысым үдерісі уақыт жағынан созылыңқы 

болады); төртіншіден, жазба сөз бір мезетте сызықтық және сызықтық емес 

болып келеді (сөздер берілген ретпен оқылуы керек, бірақ оқушы алға немесе 

кейін қарай өтіп кету мүмкін)»,- деп жазды Д.Липман [5]. 
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Білімдік үдерістегі субъектілердің өзара түсіну мәселесі әлемді тануды 

өзін-өзі танумен,  түсінуді өзін-өзі түсінумен байланыстыратын 

педагогикалық герменевтика аясында қарастырғаны белгілі, яғни өзін-өзі 

тану үдерісі негізінде  әлемді және өзін-өзі белсенді түрде қайта өзгертетін 

адамның субъектілігін дамытудың құралы болып табылатын іс-әрекеттің 

тұғырлық деңгейі (Давыдов В.В., Леонтьев А.Н.)  айқындалады.  

Мектеп оқушысының тұлғалық сәйкестігі тарихты және  көркемдік  

мәдениетті құндылықты-мәндік тұрғыдан қабылдауда және  өзіндік  «Менін» 

өзін-өзі тануға, өзін-өзі түсінуге, құндылықты өзін-өзі анықтауға, 

шығармашылық өзін-өзі танытуға ұмтылатын жауапты субъект ретінде 

ұғынудың нәтижесі болғандықтан,  бұл бірнеше бөлікті қамтиды, атап 

айтқанда  когнитивті  (өзін-өзі тану деңгейі),  герменевтикалық (өзін-өзі 

түсіну деңгейі), құндылықтық (құндылықты өзін анықтау деңгейі); креативті 

(шығармашылық жағынан өзінің болмысын көрсету). Сторителлинг 

технологиясын қолдану тұлғаның өзіндік болмысына тән ішкі қабілеттері 

мен мүмкіндіктерін тәжірибеге енгізуге қажетті өмірлік  дағдыларды 

қалыптастырады.  

Өзіндік сананың құрылымындағы өзін- өзі тануды зерттей келе, 

Минюрова С.А. «өзін өзі тану - ішкі тәжірибенің  құндылығы, танымдық іс 

әрекет» деп топшылайды да,  «өзін-өзі тануды қалыптастырудың  

психологиялық шарты ішкі мотивацияның жағдайы» деп атап көрсетеді [6,  

102 б.].  

Гуманитарлық ғылымдардың өзіндік өзгешелігі оның  таным 

субъектісіне, адамның өзіне бағытталғандығы болып табылады, сондықтан да 

тұлғаның өзін-өзі тануына ықпал ететін сторителлинг технологиясын жүзеге 

асыруда оның психологиялық  ерекшеліктерін ескеру керек. 
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Молдасанов Е.М. 

ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

ТАҢЖАРЫҚ ЖОЛДЫҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  

КОНЦЕПТ МӘСЕЛЕСІ  

 

Лингвистика ғылымында «концепт» термині кей жағдайда «ұғым» 

және «грамматикалық немесе семантикалық категория» мағынасында 

түсіндіріліп жүр. Жалпы концепт мәселесі – лингвистика мен 

философияның бір-біріне деген өзара ықпалының күшеюінің негізінде 

туындаған тілдік құбылыс. Оның лингвистикалық мазмұнға ие бола 

бастағанын тілдің мағыналық жағын талдауда көптеген құнды ескі де 

жаңа танымдық ақпараттардың пайда болуымен тікелей байланысты.  

Қазақ тіл білімінде концепт мәселесі когнитивтік лингвистика, 

лингвомәдениеттаным, этнолингвистикалық бағыттарда жазылған 

зерттеулердің ғылыми апаратына толықтай енді. Концепттінің беретін 

мән-мағынасын дәйектеу, бұл термин арқалаған лингвистикалық ұғымды 

теориялық тұрғыдан тиянақтау әлі де толыққанды зерттелу үстінде. 

Бүгінгі таңда қазақ тіл біліміндегі антропоцентристік парадигманың 

зерттелуі Г.Смағұлова, Ж.Манкеева, Н.Уәлиұлы, Э.Сүлейменова, 

А.Алдашева, Ф.Оразбаева, Г.Сағидолда, Б.Момынова, Г.Қосымова, 

Б.Қасым, т.б. зерттеушілердің еңбектерінде тілдік тұлға, ақиқат 

болмыстың тілдегі бейнесі, танымдық әрекет, тілдік сана, тілдік және 

типтік модельдер, тілдік қатынастың маңызы, тіл мен мәдениеттің 

сабақтастығы, ұлттық дүниетанымның тілдегі көрінісі, мәдени 

лексиканың табиғаты, ғалам бейнесіндегі тілдің орны, эстетикалық 

талғам мен тіл біртұтастығы деген мәселелерге байланысты 

қарастырылған.   

Ғылыми еңбектерді саралау арқылы концептінің ұғымнан 

семантикалық жағынан бай болып келетіндігіне көз жеткіземіз. Концепт 

пен ұғым ішкі форма жағынан бірдей болғанымен, сыртқы көріністері 

бөлек. Ұғымды нақты ұғынуға болады, оның аясы – тар. Кез келген сөз 

концепт бола алмайды, бірақ ұғым болуы мүмкін. Концепт адамның 

ментальдық дүниесіне жақын, яғни мәдениетке және тарихқа да жақын, 

сол себепті де өзіндік сипатқа ие. Демек, ол ментальдық ғаламды тану 

тәсілі болса, ал концептінің басты идеясы – ғаламның тілдік бейнесі. 

Концепт ғылымның әртүрлі салаларындағы басқа ментальдық бірліктерге 

қарағанда құндылық элементке баса назар аударуымен ерекшеленеді. 

Концепт пен ұғымды олардың негізін, мазмұнын, көлемін салыстыру 

арқылы ажыратуға болады. Концепт ұғымнан тұрады, бірақ денотативтік, 

коннотативтік компоненттерді, ассоциативтік байланыстарды 

қамтитындықтан тек қана ұғыммен шектелмейді. Концепт өзінің ішкі 

мазмұны мен функционалдық қасиеттері бойынша ұғымнан  әлдеқайда кең 

болып келеді. 
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Ғалым Н.Уәли: «Концепт индивид санасында сәулеленген сезімдік-

заттық образдың (перцевтивті модус) негізінде пайда болады. Концепт 

негізінде сезімдік тәжірибе жатады. Сезімдік-заттық образ (код) 

концептің ядросы болып табылады. Осы заттық код белгілі бір объектіні 

терең, жан-жақты білген сайын жаңа мәндік белгілермен байи түседі. 

Осының нәтижесінде концептің мазмұны ұлғаяды, мазмұны кеңи түседі. 

Әлгі белгілердің қайсыбірінің мәнділігі күшейе түсуі, қайсыбірінің 

көмескіленуі ықтимал» , – деген пікір білдіреді.  

Концептілер жиынтығы тұтас және белгілі бір құрылымдардан 

тұратын біртұтас концептосфераны құрайды. Әр мәдениетте әлем моделі 

әмбебап концептілер мен констант мәдениетерден (кеңістік, уақыт,өлшем, 

себеп,адамгершілік , махаббат және т.б) тұрады десек те, мұнымен қоса 

әр халықтың өзіне тән ұлттық дүниетанымын бейнелейтін айырықша 

концептілер болатынын ескеруіміз қажет. В.А. Маслова барлық 

концептілерді тоғыз негізгі топқа бөліп қарастырады:  

1. Әлем (кеңістік, уақыт, отан ...) 

2. Табиғат (су, от, ағаш) 

3. Адамгершілік концептілер (ар, ұят ...) 

4. Адам туралы ұғым (ұлы, зиялы...) 

5. Эмоционалды концептілер (бақыт, қуаныш...)  

6. Артефактілер (үй, қоңырау...) 

7. Әлеуметтік ұғымдар мен қатынастар (бостандық, соғыс...)  

8. Ғылми білім (филология, жаратылыстану ...) 

Өнер концептосферасы (музыка, өнер...) . Тіл білімінде 

концептілердің түрлерін анықтауға бірыңғай пікір жоқ. Бұл мәселе 

концептіні модельдеуге, концептілік талдау жасауға да қатысты. 

Концептіге байланысты қанша зерттеу жұмысы  болса, сонша талдау 

үлгісі бар. Сондай-ақ концеп пен лингвомәдени бірліктің, 

лингвомәденитаным мен этнолингвистиканың арасындағы 

айырмашылықтар мәселесі де толық айқындалып болған жоқ. Бұл бір 

жағынан когнитивтік лингвистика ғылымының психология, 

этнолингвистика, лигвомәдениеттану салаларымен тығыз 

байланыстылығында болса керек . Концепт бағалауыштық бейнелік, 

ассоциативті сипаттамаларды жинақтайтын күрделі құрылым 

болғандықтан, оған қатысты мәселелердің күрделі болуы да заңды.  

Лингвомәдени концептілер әр алуан негіздерге сүйене отырып 

жіктеледі. 

Н.Уәлиұлының пікірше: «концепт индивид санасында сәулеленген 

сезімдік- заттық образдың (перцевтивті модус) негізінде пайда болады.  

Концепт негізінде сезімдік тәжірибе жатады. Сезімдік-заттық образ 

(код) концептің ядросы болып табылады. Осы заттық код белгілі бір 

объектіні терең, жан-жақты білген сайын жаңа мәндік белгілермен байи 

түседі. Осының нәтижесінде концептің мазмұны ұлғаяды, мазмұны кеңи 

түседі. Әлгі белгілердің қайсыбірінің мәнділігі күшейе түсуі, 
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қайсыбірінің көмескіленуі ықтимал. Концептілердің табиғатын жан -

жақты саралай келе, терең танып білу үшін тілге қатысты сөз мағынасын 

жетік меңгерумен қатар концептілік талдау арқылы кең мағлұмат алуға 

болады. Тілдің ойды материалдандыру ерекшелігі концептінің көптеген 

тілдік ақпараттарды тарату қызметін жете зерттеу кезек күттірмейтін 

мәселелердің бірінен саналады. Сондықтан да осы бағыттағы 

зерттеулердің әлі де болса аздығы бұл мәселенің шешімін толық 

таппағандығының айғағы.  

 Қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясы 

концепт табиғатын нақты дәйектер негізінде ашуға бағытталған 

еңбектердің көбейіп келе жатқаны байқалады. Ғалымдардың 

зерттеулерінде бақ, тағдыр, өмір, өлім, жан, қайғы, мұң, тары, 

батырлық, қаһармандық, соғыс, түр-түс, сұлулық, әсемдік, т.б. 

концептілердің мазмұны көрсетіліп, олар әр қырынан қарастырылған.  

Мәңгілік тақырыптардың бірі – әйел мәселесі қоғамдық ғылымдардың 

ішінде, негізінен, қазақ әдебиеттануында көркем шығармалардағы әйел 

бейнесіне қатысты зерттеулерде кездеседі. Шын мәнінде, қазақ тарихы 

мен мәдениетін зерделесек, сан ғасырлар бойғы күресте елдігін ерен 

еңбегімен, асқан парасатымен, шексіз шыдамдылығымен және 

сүйіспеншілігімен сақтай білген, ұлттық рухты ұрпағының бойына ақ сүті 

арқылы, бесік жыры мен туған тілі арқылы сіңіре білген әйел-аналар аз 

емес. Қазіргі таңдағы ана тілінің тағдырында да, бүгіні мен ертеңінде де 

бағзы замандардағыдай аналардың алатын орны, атқаратын рөлін көрсету 

мен жаңғыртудың мәні ерекше. Алайда қазақ халқының ұлттық 

дүниетанымына сәйкес қазақ мәдениетіндегі әйелдің шынайы орнын тіл 

арқылы таныту, жаңаша зерттеп-зерделеу міндеті толық шешілген жоқ. 

Осымен байланысты ұлттың болмыс-бітімі, дүниеге көзқарасы мен 

рухани-мәдени құндылықтарына сәйкес әйелдің өзіндік табиғатын, 

қоғамдағы, отбасындағы әлеуметтік қызметімен сабақтас анықтау 

мәселесін ұлттық таным қорында тіл арқылы жинақталған әйел 

концептісі арқылы дәлелдеудің мәні ерекше. Оның өміршеңдік сипатына 

сәйкес қазіргі қазақ қоғамындағы «қазақ әйелі» концептісінің даму 

динамикасын, жаңару үрдісін анықтау зерттеу жұмысының негізгі ұстыны 

болып табылады, әрі оның өзектілігін де айқындайды.  

Таңжарық Жолдыұлы шығармаларында әйел концептісі  бірнеше 

ұғымда көрінеді. Әйел затын сипаттауда жас ерекшелігі, отбасындағы орны, 

әлеуметтік орны, туыстық байланысына қарай атаулары да әртүрлі 

лексемаларда көрініс береді. Ақын шығармаларында әйел  тезаурсын түзетін 

халықтық ұғымдардың бірнеше сипаты көрінеді.  Нақтырақ тоқталсақ:  

Әйел – шеше (асыраушы, қамқоршы) 

Әйел – бәйбіше (толысқан, кемелденген) 

Әйел – жеңге (еркелетуші, қадірлеуші) 

Әйел – абысын (сырлас, ошақтас, отандас) 

Әйел – құдаша (қалжыңдас, думандас) 
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Әйел – құрбы (сырлас, тілек-ниеттес) 

Әйел – ару қыз (пәктіктің, тазалықтың, сұлулықтың символы)  

Әйел –сырлас жан (махаббат пен іңкәрлік иесі) 

Әйел – қаралы ана (заман қасіретін тартушы) 

Әйел – сүйген жар (отанасы, жанжолдасы) 

Әйел – қылықты қыз (сезім түрткісі) 

Әйел – мұңлы жан (ескілік салт құрбаны) т.б. образдарында көрінеді.  

  

...Барсың ба, аман-есен, шешелерім, 

Қамығып қалып едің нешелерің. 

Ағызып ақ сүтіңді емізумен 

Өсірген аналарым кеше менің. 101 б. 

....Іленің тауы биік, ені жалпақ, 

Жамылған жасыл көрпе, баста ақ қалпақ, 

Жіберіп екі бұтын екі жаққа, 

Көсіліп жатыр жайға, кеуде шалқақ. 

Көз жетпес бұлдыр кезең, мойыны қашық, 

Ақ мамық желкесінде, кеудесі ашық. 

Жамылған түлкі ішігін бәбішедей, 

Шынтақтап жатыр көлбеп, төсін шып. 

Қалқиған қасындағы қара шоқы, 

Отырған баласындай етін қасып. 97 б 

 

...Өлкесі бәйбішенің денесіндей, 

Мұхиттың кеудесі бар кемесіндей. 

Барлығын бауырына алып, тұр тербеліп, 

Өсірген өз қолымен енесіндей....98 б 

...Сылқылдап бәйбішедей күліп қойып, 

Салып қап шапалақпен, бұлаң қаққан ...100 б 

 

Барсың ба, мархабатты жеңгелерім, 

Естіліп қуантты ма мен келерім? 

Алысып, аймалақтап мазаңды алған 

Айналып тағы келді делбелерің. 

 

Сүйікті амансың ба, келіндерім, 

Иба қып бетін басқан керімдерім. 

Елестеп көз алдымда тұрғандайсың, 

Сәлем қып күбірлеген еріндерің.102 б. 

 

...Жас талдар бойын түзеп,моншақ тағып, 

Керіліп кербез қыздай сылаң қаққан... 100 б 

 

...Жездесін ұрын келген көрген қыздай, 
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Суырлар кіріп-шығып, шұнаң қаққан.... 100 б 

 

Бүркеліп ақ пердемен таудың басы, 

Күнменен шағылысып қарсы тасы. 

Жағлай қатар шыққан балапан тал, 

Сықылды сұлулардың қара қасы. 

Астынан ақ перденің көгерген шөп, 

Кәдімгі қыз баланың самай шашы...101 б 

... Кезеңнен күн күлімдеп шыға келді, 

Сұлудай бөркін біреу ала қашқан...104 б  

...Ән салып, қиқу салып жар басында, 

Әлі жүр келген құстар жазғытұрым. 

Шай құйып ақ шайнектен келіншектер , 

Еріне ерке наз қып, қарап қырын....105 б  

... Буырқай басын шайқап, бұраңдаса, 

Жас талдар майда, бұйра жайып шашын. 

Қыздардай тойға жүрген ақ бас қурай, 

Жағадан жарқылдатып ақ танасын... 106  

 

Ару қыз бейнесі бірнеше ұғымда жұмсалады: сүйген жар, қылықты 

қыз, теңіне қосыла алмаған мұңлы жан(«Мұңлы қыз», «Балқияның зары»),  

шерлі сұлу («Ақ Бекзаттың мұңы» т.б. 

«Ер адам» концептілері кез келген мәдениетте кездесетін концепт 

болғандықтан, әмбебаптық сипатқа ие. Дегенмен, бұл концептілердің белгілі 

бір қоғамға тән нақты ерекшеліктері де бар екені анық. «Ер адам» концептісі 

барша халыққа ортақ концепт болғанымен, әр халықтың менталитетіне, 

дүниетанымына, болмысына орай оның концептосферасы айқындалып 

отырады. Ер адамдарды сипаттауда оның жас ерекшелігі, отбасындағы орны, 

әлеуметтік орны, туыстық байланысы да әртүрлі лексемалармен беріледі. 

Мысалы, «ер адам» тезаурсын түзетін ұл, ер бала, бозбала, жігіт, ер, еркек, 

күйеу жігіт, отағасы, әке, ата, баба, ақсақал, шал сөздері әр түрлі когнитивтік 

модельдерін құрайды. Таңжарық шығармаларында «Ер адам» концептісіне 

байланысты этностық дүниетаным мен халықтың ұлттық-мәдени ерекшелігін 

аңғаруға болады. Ер адамға тән қасиеттерді халық аса бағалап-қастерлеген. Ер 

адамға тән ақылдылық, батырлық, өткірлік, білімділік, пысықтық т.б. 

қасиеттер ұлт мәдениеті шеңберіндегі «Ер адам» концептісін 

қалыптастыратыны белгілі. Таңжарық шығармаларында ер адам концептісі 

ұлттық көзқарас пен дүниетаным шеңберінде көрінеді. 

Ер адам – құрдас, жолдас, дос концептісінде: 

Дос деген сырын алдым жолдастың да, 

Жолдас бола кетті де жалғастым да. 

Ер адам – жезде: 

Шыныққан  әр нәрсеге жалғыз жан бар, 

Аштан өліп, көштен де қалмаспын да. 
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Жеті аяқ «жездем сүйер» жылпылдақтың 

Сөзіне ендігәрі нанбаспын да. 

Ер жігіт – қайсар рух иесі, халықтың болашағы: 

Толғанып кел жізіттер, ойланалық.  

Жарамас бекер қарап жүре берген. 

Елді ойлап ер бола ма ,сін жиып, 

Тар жерде күннен-күнге үдемеген.  

Білімді ұл концептісінде: 

«Нұр жауар талапты ерге» деген сөз бар, 

Әрқашан талаптыға олжа дайын. («Жұманға») 

...Бар болса ар жағында білімге ұмтыл, 

Сол керек, ең алдымен жас жанына. 

...Оқы жастар қалам ал 

Талпынар күнің туылды. 

Біліммен шыққан даналар 

Босатпай оқы буынды.  

...Әперетін теңдікті, 

Нығайтатын елдікті...(«Оқы, жастар, қалам ал») 

Ұл – ата жолын қуушы: 

...Кәрінің жасы жетті, уақыт бітті, 

Із басып кейінгі жас туды басқа. 

«Жақсы жігіт» стереотиптік үлгісінде: 

...Кейбіреу тапсе темір үзер шақта, 

Тыс тұрмақ жарамай жүр астарына.  

  Қорытындылай келгенде, Таңжарық Жолдыұлының шығармаларының 

біразында «әйел», «ер жігіт», «шындық», «туған жер», «ел» концептісі 

ұшырасады. Бұл концепті ақынның ішкі жан дүниесімен астасып жатыр. 

Мұнда нәзік психологизм, Отанға, туған жерге деген ақынның көзқарасы, 

сүйіспеншілігі, патриоттық сезімі ашық аңғарылады.  

Т.Жолдыұлының тілдік тұлғасын зерттеу  арқылы отаншылдық рухты, 

қоршаған орта сырларын ұлттық мәдени болмысты сипаттауы жағынан, 

ұлттық көзқарасты бейнелеудегі шеберлігі жағынан оқшау тұрған тілдік 

тұлғаны танимыз. Ақынның тілдік тұлғасын зерделеу арқылы– ұлттық 

болмыс пен халықтың дүниетанымын айқын көруге болады. 

Әдебиеттер: 

1.  Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты.Алматы, 
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3. Жолдыұлы Т. Шығармаларының толық жинағы, 1- кітап, 481 

бет 

4. Cыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. А., Арыс 2004. 

5. Уәлиев Н. Фразеология және тілдік норма. Алматы 1998, 128б 
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Мукушев А.А. 

Караганда, дом юношества при КГУ «Детский дом «Құлыншақ» 

 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 

В условиях рыночной экономики острой становится проблема адаптации 

выпускников детских домов, выбора сферы профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка 

труда. Как правило, они трудно адаптируются в непривычных условиях, 

зачастую быстро «ломаются» при первых же столкновениях со сложностями 

и жестокостью нового для них мира. Практические и научные исследования 

свидетельствуют о том, что многие выпускники детских домов недостаточно 

подготовлены к выбору своего жизненного пути, отличаются 

неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социальной 

активностью. Отсутствие помощи по интеграции в естественный социум, 

проблемы занятости и жилищные проблемы выпускников, создавших семьи, 

нередко становятся причинами рождения такими родителями социальных 

сирот в будущем [1]. 

Для решения данных проблем в Казахстане разработан и принят Закон 

Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах 

юношества». Данный законодательный акт, меры по его эффективной 

реализации способствуют интегрированию воспитанников детских деревень 

и детских домов в общество согласно их желанию, в частности, в рынок 

труда. В целях социальной адаптации воспитанников домов юношества, сеть 

которых развивается в Казахстане, уже начались создаваться необходимые 

условия по содействию развитию их индивидуальных способностей, 

обеспечению профессиональной подготовки. Кроме того, для лиц, 

проживающих в домах юношества в возрасте до 23 лет, оказывается 

содействие и в трудоустройстве. Такая модель, соответствующая мировой 

практике, вне сомнения, позволяет решать многие проблемы воспитанников 

и выпускников детских домов 

Премьер-Министр Б. Сагинтаев отметил, что в стране созданы 

необходимые условия и возможности, направленные на поддержку 

молодежи. В Казахстане функционируют 137 учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 5 лет число 

детских домов сократилось на 51 единицу, почти в 2 раза уменьшилось 

количество воспитанников. При этом положительное влияние оказывает 

материальное стимулирование государством всех форм семейного 

устройства детей (на одного ребенка ежемесячно выделяется 10 МРП), 

введение институтов приемной и гостевой семьи. 

В свою очередь председатель Республиканского общества 

воспитанников детских домов Б. Амир озвучил вопросы, направленные на 

снятие ограничений при постановке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей в очередь для получения жилья, обеспечение питанием 

студентов из числа детей-сирот до 25 лет, обеспечение прав детей-сирот на 

обучение в интеллектуальных школах для повышения качества знаний 

(открытие бесплатных курсов в детских домах для углубленного изучения 

воспитанниками в стенах школы ИT, английского языка), а также о 

содействии трудоустройству выпускников детских домов. 

Условия жизни в детском доме ограничивают установление 

коммуникативных связей с внешним миром. Ребенок – сирота, 

воспитывающийся в детском доме, как правило, испытывает трудности при 

выборе своего жизненного пути. Отставание в физическом и 

интеллектуальном развитии, слабое здоровье становятся дополнительными, 

но весьма существенными факторами, осложняющими подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни. Особенности социально-

психологического развития таких детей заключаются в отсутствии опыта 

нормальной жизни и наличии собственного опыта асоциального поведения. 

Сироты, не имеющие примера созидательной, конструктивной деятельности 

в своей семье, быстро усваивают позицию потребителя, о нуждах которого 

заботится государство. Потребительское отношение, формирующееся при 

жизни на полном государственном обеспечении, неумение строить жизнь по 

социально-культурным нормам и правилам, непонимание многих 

социальных взаимоотношений между людьми ведут к негативным 

последствиям. Воспитанник детского дома после выпуска нередко попадает в 

весьма трудную жизненную обстановку, которая ставит перед ним 

множество вопросов – бытовых, экономических, образовательно-

профессиональных и социальных. Необходимо создать условия для того, 

чтобы воспитанники как можно раньше осознали необходимость 

рассчитывать только на собственные силы. Тогда подростки из детского дома 

будут выходить не потребителями со сложившейся установкой «мне все 

должны», а личностью с активной жизненной позицией, сильной волей, 

гражданами, ответственными за свое поведение [2]. 

Реализация стратегического плана содействия социальной адаптации 

детей–сирот в современном обществе и успешной самореализации 

выпускников детского дома состоит из следующих этапов:  

Первый этап – подготовительный: собирается вся информация о 

выпускнике, индивидуальная программа сопровождения (ИПС) выпускника. 

Помощь в составлении ИПС оказывают специалисты детского дома.  

Второй этап – адаптационный: предусматривает оказание помощи 

выпускникам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с 

жильем, получением образования, трудоустройством, оказанием ему 

медицинской и юридической помощи.  

Третий этап – постинтернатное сопровождение: предлагается 

использование дифференцированного подхода с определением сложности 

проблем жизнеустройства выпускника и постановки на учет в одной из трех 

категорий сопровождения – кризисном, активном и стабильном 
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сопровождении. Предусматриваются три основные формы ИПС в 

зависимости от уровня готовности выпускника. Оформляется и ведется карта 

сопровождения выпускника детского дома в 3-х вариантах: ИПС «SОS», 

ИПС «Патронаж», ИПС «Поддержка».  

В разряд кризисного сопровождения попадают выпускники, 

находящиеся в социально-опасном положении (СОП) или попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (переживающие кризисные события в жизни, 

неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания и др.).  

Индивидуальный план сопровождения «SОS» составляется для 

выпускников с неблагоприятным прогнозом социальной адаптации и не 

готовых к выпуску. Данная категория предполагает постоянный, четкий 

контроль всех сфер жизнедеятельности выпускника и организацию 

необходимой поддержки в кризисных ситуациях. Требует назначения 

ответственных по каждой сфере жизнедеятельности подростка. Активное 

сопровождение подразумевает под собой оказание психолого-

педагогической, медико-социальной и юридической помощи [3].  

Индивидуальный план сопровождения «Патронаж» составляется для 

выпускников с недостаточно благоприятным прогнозом социальной 

адаптации. Данная категория ИПС разрабатывается в случае, когда есть 

существенные проблемы по одной или некоторым сферам 

жизнедеятельности выпускника (например, семейное положение и условия 

проживания, организация досуга и пр.). ИПС «Патронаж» создается для тех 

выпускников, у которых достаточно высока вероятность «срыва» в силу 

действия неблагоприятных факторов. ИПС «Патронаж» подразумевает 

назначение ответственных по всем сферам жизнедеятельности выпускника, а 

также ответственного за реализацию ИПС в целом.  

Стабильное сопровождение подразумевает обследование условий жизни 

выпускника, мониторинг жизнеустройства выпускника. В большинстве 

случаев мониторинговое сопровождение становится возможным при наличии 

нормальных условий для жизни, трудоустройстве выпускника на постоянную 

работу со стабильным заработком, а также личностной зрелости выпускника, 

наличии развитой социально-поддерживающей сети (прочные отношения с 

родственниками, друзьями, значимыми людьми). Индивидуальный план 

сопровождения «Поддержка». Составляется для выпускников с 

благоприятным прогнозом социальной адаптации, достаточно готовых к 

выпуску. Данная категория маршрутов носит рекомендательный характер 

для выпускника и не требует специального контроля. В этом случае 

достаточно назначения одного лица, ответственного за поддержку 

выпускника.  

Компонент сопровождения включает медико-социальную и 

психологическую помощь:  

1. Оказание индивидуальной и групповой психологической помощи 

выпускникам.  
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2. Взаимодействие с медико-социальной комиссией по вопросам 

подтверждения (снятия) с отдельных выпускников диагнозов.  

3. Выявление молодых семей и матерей-одиночек из числа выпускников, 

находящихся в социально опасном положении (СОП) или попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

4. Предоставление условий для временного проживания выпускникам, 

находящимся в СОП, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

5. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

выпускникам, молодым семьям, матерям-одиночкам из числа выпускников. 

6. Участие в социальных проектах, направленных на проблемы 

адаптации выпускников [4]. 

Настоящий момент становления системы сопровождения можно 

охарактеризовать как поиск инновационных форм, способствующих 

наиболее полному раскрытию потенциала и успешной социальной 

интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Главным недостатком модели социальной адаптации на основе 

общественного воспитания является слабая возможность включения в сферу 

общения сироты значимого взрослого. Ведь только семья дает реальный 

шанс для полноценного, живого общения с родителем как со значимым 

взрослым.  
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Муртазаева Б.А. 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша ПҚБАИ курстан 

кейінгі қолдау және инновацияларды енгізу зертханасының меңгерушісі, 

Тараз қаласы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ 

ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ 

 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 

ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»  

Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаћандану үрдісі әлемдік 

бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты 

жолдауында «Білім беру реформасы Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 

құралдарының бірі» деп атап көрсетті. Сондықтан да заман талабына сай 

жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды пайдалану өте тиімді. 

«ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» болғандықтан бүгінгі таңда 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдаланудың маңызы зор. 

Қазіргі кезде оқушыны белгілі бір біліммен ғана қамтамасыз ету жеткіліксіз. 

Оқушының өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. Олардың 

кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой-өрісі жоғары, өз пікірін 

ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі заман талабы 

– қоғамның дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, 

іздемпаздыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыруда 

сабақта ақпараттық-коммуникативтік технологияларды арттырып, пайдалану 

маңызды болмақ. Ақпараттық технология – ізденімпаздыққа үйретеді. 

Сондықтан, бүгінгі компьютерлендірілген ғасырда ақпараттық-

коммуникативтік технологиялар құзыреттілігін арттырып, пайдалану арқылы 

ғылымның кез-келген саласын жылдам дамытып, одан нақты тиімді нәтиже 

алуымызға болады. [1,б.21] 

Білімді ақпараттандыру күрделі де көп қырлы үдеріс болып табылады, 

оның сәтті жүзеге асуы білім мекемелерін компьютерлендіруге ғана емес, 

білім беруді ақпараттандыруды қамтамасыз ету әдістемесіне, ғылым мен 

тәжірибенің өзара байланысына да тәуелді. Бұл ғалымдар мен педагогтардың, 

психологтар мен әдіскерлердің, бағдарламашылар мен ақпараттық - 

коммуникативтік технологиялар саласы мамандарының күш - жігерін жан - 

жақты жұмылдыру уақытының келгенін көрсетеді. Олай болса ақпараттық – 

коммуникативтік технологиялар дегеніміз не, АКТ - ның мүмкіндіктері 

қандай, білім беруді ақпараттандыру үрдісі қалай жүзеге асуда деген 

сауалдар әрқайсысымызды, ұстаздар қауымын толғандырмай қоймайды. 
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Жалпы ақпараттық-коммуникативтік технологияға тоқталатын болсақ, 

коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін 

және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым, 

ал оқытудың ақпараттық технологиясы – қазіргі компьютерлік техника 

негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін 

қамтамасыз ету, білімді бүгінгі заман талабына сай жаңаша, ұтымды және 

тиімді түрде оқырманның санасына жеткізе білу, педагогикалық іс-әрекетке 

өзгеріс енгізу, білімді қабылдау, білім сапасын бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде 

оқушының жеке тұлға ретінде жан-жақты қалыптасуы үшін жаңашылдық 

енгізу деп түсінуге болады. 

Бұл технологияны пайдаланудың негізгі мақсаты: 

1. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып оқу-тәрбие процесінің 

барлық деңгейін жетілдіру, оқу-тәрбие жұмысына жаңашылдық енгізу: 

- сабақты қызықты етіп өтікізу арқылы оқушылардың пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыру; 

- білім сапасының көтерілуіне жағдай жасау; 

- оқыту процесінің сапасын арттыру; 

- пәнаралық байланысты тереңдету; 

- қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату және көлемін ұлғайту. 

2. Оқушыны заман талабына сай жан-жақты дамыту, ақпараттық 

қоғамда өмір сүруге икемдеу, даярлау. 

- коммуникативтік қабілеттерін дамыту; 

- өздігінен ізденуге, шешім қабылдай білуге бағыттау; 

- компьютерлік графика, мультимедиа технологиясын пайдалану, 

киноларды, видеороликтерді көрсету, сабаққа байланысты музыкаларды 

тыңдату арқылы эстетикалық тәрбие беру; 

- пәнаралық байланыс орнату; 

- ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, ақпаратты өңдей білуге үйрету. 

2. Ақпараттық– коммуникативтік технологиямен жұмыс істеу – 

компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік 

оқыту бағдарламаларына негізделеді. «Ақпараттық-коммуникативтік 

технологияны оқу-тәрбие үрдісіне енгізудің мұғалім үшін тиімділігі неде?» 

деген сұраққа тоқталатын болсақ: 

- Жалпы компьютерлік желілерді пайдалана отырып сабақты тартымды 

түрде қызықты етіп өткізуге мүмкіндік туады; 

- Оқушы өз бетімен жұмыс жасайды; 

- Аз уақытта көп білім береді, уақытты үнемдейді; 

- Білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексереді; 

- Шығармашылық жұмыстар жасайды; 

- Қашықтықтан білім беру мүмкіндігі туады; 

- Қажетті ақпаратты жедел түрде беру мүмкіндігі жасалады; 

- Оқушының ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге ықпалы болады; 
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- Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, 

бағдарламалық сайттар, құралдар жасайды, сайттарға өз сабақтарын енгізе 

отырып, өз біліктілігін көтереді; 

- Интернетте жұмыс жасау арқылы мұғалім өз білімін жан-жақты 

жетілдіреді; 

- Оқыту үрдісінде оқушылардың танымдық іс-әрекетін тиімді 

ұйымдастырады; 

- Оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастырады; 

- Сабақта этнопедагогикалық тәрбие беруге мүмкіндік туады; 

- Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды, өз бетінше жұмыс 

жасауға үйретеді; 

- Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді т.б. 

Әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып 

қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ұрпақты білімді етіп 

тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Ол мұғалімнін үздіксіз 

ізденуді, өз білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Өйткені еліміздің 

ертеңі жас ұрпақтың қолында. Мұғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы 

білім және жақсы тәрбие алған шәкіртінде. Бұл қоғам талабына сай 

туындайтын қажеттілік. 

Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары: 

интерактивті тақта; мультимедия; интернет кеңістігі; электронды оқулық. 

Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың 

ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске қосқанда 

арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс – тәсіл деп 

қарауға болады. Соңғы жылдары ақпараттық-коммуникациялық заман 

ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, 

интерактивті тақта қолдану айтарлықтай нәтиже беруде. Білім берудің кез 

келген саласында «Электрондық оқулықтарды» пайдалану оқушылардың 

танымдық белсенділіктерін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыс жасауына жағдай жасайды. Тек 

мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын 

қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында 

электрондық оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. [2,б.98] 

Электронды оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми-әдістемелік 

потенциалын дамытып, оның сабақ үстіндегі еңбегін жеңілдетеді. Оқытудың 

әр сатысында компьютерлік тестер арқылы оқушыны жекелей бақылауды, 

графикалық бейнелеу, мәтіндер түрінде, мультимедиалық, бейне және дыбыс 

бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға көп 

көмегін тигізеді. Бұл оқулықтарды пайдалануда оқушы екі жақты білім 

алады: біріншісі – пәндік білім, екіншісі – компьютерлік білім. Электрондық 

оқулықтағы өзін-өзі тексеру жүйесі оқушы мен оқытушының арасындағы 

байланысты алмастырады. 

Электрондық оқулықтар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық 

ақпараттық өнім. Электрондық оқулық дайындаудың концептуальдық негізі 
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модульдық оқытудың педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен 

қатар электрондық оқулық дайындаудың педагогикалық принциптер жүйесі 

оқытудың дидактикалық жүйесіне сәйкес келеді. Яғни, процесінің 

автоматтандырылған формасы іспетті. 

Оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану, оқыту-тәрбиелеу үрдісін 

толық жетілдіруге, педагогикалық еңбектің тиімділігін арттыруға, 

оқушылардың білім, білік дағды сапаларының жақсаруына септігін тигізеді. 

Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын пайдалану 

бірден-бір тиімді болмақ: 

- электрондық пошта( e-mail), телеконфереция, видеоконференция; 

- жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі немесе басқаша 

айтқанда Web 

- сервергежеке шығару; 

- ақпараттық каталогтар (Yahoo,InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу 

жүйесі (Altta, Vista, HotBob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat). 

Жиырмасыншы ғасырдыңаяғында пайда болған Интернет қазір жер 

шарыныңәр түкпірін байланыстырып сан алуан адамдарды, елдер мен 

құрлықтарды біріктіріп отыр. 

Білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың 

ішінен қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. 

Мәселе технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе – тұлғаны нәтижеге 

бағыттай білім беруде. Қазіргі таңда айтар болсақ, көрнекілік әдісі мен 

техникалық құралдарды қолдану әдісін ақпараттық-коммуникативтік 

технологияның бір өзі атқара алады. [2,б.34] 

Бұл технология - жан-жақты білім, тәрбие беретін, өміртанытқыш 

қызмет атқаратын құрал. Ұлт болашағы, өркениетті елдер қатарына жету 

үшін білім алу, жас тұлғаның ғылымды игеруге, имандылыққа, 

адамгершілікке, өнерлі болуға тәрбиелейді. Болашақта ақпараттық 

технологияны жекелеген пәндерді оқытуға білім технологияларын 

интеграциялау мұғалімнің қарқынды дамуына, өзара байланыста белсенді 

қолдануына өте қажет деп түсінем. «Баланың ынтасын арттыру үшін 

оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек» деп Ж. Аймауытов 

айтқандай әр сабақты жаңаша түрде өтуге ұмтылу қажеттігі туындайды. АКТ 

- ны әр мұғалім өз сабақтарына пайдалана отырып, оқушылардың білім, білік 

дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, логикалық ойлау 

қабілетін дамытуға болады. Мұғалім мен оқушылардың шығармашылық 

ізденісіне мол мүмкіндік ашып, алған білімдерін өмірде қолдана білуге 

тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. 
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 «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша ПҚБАИ курстан 

кейінгі қолдау және инновацияларды енгізу зертханасының меңгерушісі  

 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МЕҢГЕРУ 

 

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын 

меңгеру қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. 

Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді 

ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. 

Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, 

әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 

табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-

жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап 

етеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 

тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім 

беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын 

қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді 

пайдалану міндеті қойылған. Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде 

жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті құру енгізілді. Ақпараттандыру 

жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен 

күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын 

арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері 

пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде.Білім – болашақ бағдары, кез-

келген маман даярлайтын оқу орынның басты міндеттерінің бірі – жеке 

тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының жеке және қоғам 

талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті 

білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының әрекет 

тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық 

құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, 

оны жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық технологияның 

мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. Оқушылардың түпкілікті 

құзіреттіліктері – білім берудің жаңа нәтижелер.Құзіреттілікті оқушының пән 

бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу 

нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде 

қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа.Ақпараттық-

коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оқыту үрдісінің 

функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және 

шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. Оқытудың 
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ақпараттық-коммуникативтік және интерактивтік технологиялары 

бағыттары: 

а) электронды оқулықтар;  

ә) телекоммуникациялық технологиялар;  

б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар;  

в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет.  

Информатика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру атты 

баяндамада қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, 

электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының 

білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік беретіні 

туралы баяндалады.Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз педагогикалық білім беру 

жүйесіндегі ең көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр. [1,б.39] 

Информатика сабақтарында ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

- оқушының өз бетімен жұмысы; 

- аз уақытты көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

- білім – білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстау сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі 

тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі; 

- оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық 

– коммуникациялық технологияны пайдалану оқытудың тиімді әдістерінің 

бірі деп ойлаймын. Оқытушы үшін электрондық оқулық – бұл күнбе – күн 

дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз 

педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, әрі 

қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаға 

сабақты түсіндіруге және тест тапсырмаларын орындауға болады.  

«Информатика» оқу пәнінің мақсаты-оқушылардың ақыл-ойын, 

танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту, информатиканың қазіргі 

қоғам өміріндегі және жалпы адамзат мәдениетін дамытудағы рөлін ашу, 

табиғатқа ғылыми көзқарасты бекіту, информатикадан берілетін білімді түрлі 

мәселені шешуде шығармашылықпен қолдануға алғы шарт болатын 

әлеуметтік мәні бар біліктер мен дағдыларды оқушы бойында қалыптастыру 

болып табылады. Информатиканың жалпы мәдени мәнін ашу және осы 

негізде ғылыми көзқарас және ойды қалыптастыру қазіргі жағдайда оқу 

пәнінің басымдық мақсатын құрайды. Қазіргі заманда ғылым мен 

техниканың жедел түрде дамуы әр оқушының білім дәрежесінің жоғары 

болуын талап етеді. Сондықтан оқушылардың шығармашылық пен белсенді 

түрде жұмыс жасауы, өз бетінше терең ойлауы арқылы білім алуы өмір 
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қажетіне айналып отыр.Елбасымыздың білім сапасына қойып отырған 

талабы- оқуышлардың ғылым мен техниканы кез-келген саласын меңгере 

отырып, бәсекелестікке қабілетті, құзырлы болуы. Білім жүйесінің соңғы 

жетістіктерінің бірі кез-келген сабақты интерактивті тақтамен өткізу болса, 

сол тақтаны емін-еркін пайдалануды тек мұғалім ғана емес, оқушының да 

білгені абзал. Мектеп қабырғасынан ел болашағы - жастарымыз заманға сай 

білімнің бастауын алады. Оқушылардың ойлауы мен тілінің дамуына жағдай 

жасау, дарынды балаларды назарда ұстау сияқты озық идеяларды жүзеге 

асыру үшін, оқыту әдістемелерінің жаңаша тұрғыдан құрылуы міндетті 

болмақ. [2,б.37] 

Әр оқушының болмысы арқылы дамытушылық, шығармашылық ойлау, 

өз бетінше шешім қабылдау қабілетінің қалыптасуы тиіс. Осыған орай оқыту 

технологиялары жаңартылып, педагогика мамандарының шығармашылық 

бастамасына қолдау жасалуда. Жеке тұлға қалыптастыруда жаңаша 

оқытудың әдіс-тәсілдерін іздестіру пәндік білім аймағында игерілетін 

білімдерімен анықталады.. мұғалім қазіргі заман технологияларын игеру 

мәселесіне көбірек көңіл бөлуі қажет.Орта білім берудің негізгі мақсат- 

міндеттерінің бірі-білім алушылардың тұлғалық қалыптасуына, олардың 

рухани әлеуетін дамытуға, өзіндік әлеуетін анықтауға, өзін-өзі дара көрсете 

алуына жағдай жасау болып табылады. Информатика ғылым ретінде адамзат 

мәдениетінде маңызды орын алады. Өзінің мазмұнында деректерді, 

түсініктерді, заңдарды, теорияларды, модельдерді, іргелі тәжірибелерді, 

физика әдістерін және т.б. қамти отырып, адам қызметінің түрлі саласында 

кеңінен қолданыс табатын түсініктер, ойлау жүйесі мен практикалық қызметі 

үшін тиімді тәсілдер қорын жинақтайды. Информатиканың жалпы мәдени 

мәнділігін және оның негізінде ғылыми дүниетаным мен көзқарасты 

қалыптастыру қазіргі кездегі оқу пәнінің басты мақсаттарына жатады. 

Оқушылардың информатика пәнінен білімділігін қалыптастырудың 

негізгі түрі –есеп шығарту және белгілі проблемалық жағдаятты шешуді кең 

қолдануға үйрету. Сол себептен құзыреттілікті қалыптастыру кілті-арнайы 

дайындалған құзыретті бағытталған тапсырмалар. 

Құзырет (компетенция-латын сөзі «өз ісін жетік білу, танымы мол, 

тәжірибелі» деген мағына білдіреді) алға қойылған мақсаттарға жету үшін 

ішкі және сыртқы ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық. Құзыреттілік –

оқушылардың нақты, әлеуметтік, қажетті іс-әрекеттерінің жан жақты 

тәсілдерінің жиынтығын меңмгеруінен көрінетін тікелей білім нәтижесі. 

Қазіргі таңда құзыреттілік құрамына кіретін түсініктерге бірнеше 

көзқарастар бар, соның бірі Хуторский ұсынған құзыреттілік жиынтығы. 

Осы жиынтық ішінен информатика пәніне сай құзыреттіліктер деп 

іріктеп алғандарым төменде көрсетілген: 

- Оқу-танымдылық құзыреттілігі; 

- Ақпараттық құзыреттілік; 

- Коммуникативтік құзыреттілік. 
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Оқу –танымдылық құзыреттілігі- оқушының өз бетінше таным 

әрекетінің жиынтық құзыреттілігі, құрамына логикалық, әдістемелік, жалпы 

білім алу әрекеттерінің элементтері кіреді. 

Сабақ басында қойлыған гипотезаны тапсырмалар орындау арқылы 

тексерді. 

Мысалы: 

- барлық заттар бөлшектерден тұрады; 

- сұйықтар мен газдарда кері итеруші күштер бар; 

- қатты дене тұрақты балқу температурасына ие. 

Бұл жағдайда оқушылар берілген тапсырмалар арқылы информатикалық 

тәжірибе, бақылау, сараптау және жасалған жұмысы туралы көпшілік 

алдында хабарлама жасау білігі қалыптасады. 

Ақпараттық құзыреттілік –қоршаған ортадағы қазіргі ақпарат 

құралдарын жетік меңгеру іскерлігі. Информатикаоқу пәні ретінде 

оқушылардың ақрараттық құзыреттілігін қалыптасуына үлкен септік тигізеді. 

Қажетті ақпаратты табу, сараптау, өңдеу және қажеттісін алу. 

Мысалы: мобильді телефонның адам денсаулығына зиян екенін біз жиі 

естиміз. 

Бұл тапсырмаларды орындай келе, оқушылар қосымша ақпарат 

көздерінен (Интернет желісі, ғылыми мақалардан, анықтама) өз бетінше 

қажетті мәліметті іріктеп алады. Кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі 

заманға сай жаңа ақпараттық құрал – жабдықтармен жабдықтау, 

интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен және арнаулы 

пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету; - кәсіптік білім 

саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша 

білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру.«Қазіргі заманда болашақ 

мамандарды ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай 

мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас 

ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде 

оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Құзыреттілікке 

бағытталған тапсырмаларды құруға қойылған талаптар анықталып, физика 

пәні мұғалімдерінің тәжірибесі зерттелгеннен кейін құзыреттерге негізделген 

тапсырмаларды құру әдістемесі жасалды.Құзыреттілікке бағыттап оқыту 

арқылы жан-жақты дамыған оқушы тұлғасы қалыптасатыны сөзсіз. [3,б.71] 

Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 

өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. 

Бүгінгі бала – ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. 

Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі 

түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті 

дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Онлайн режимінде 

жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. Заман талабына сай 

жаңа технология әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші – мұғалімдерміз. 

Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі 
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тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар 

қауымына зор міндеттер жүктелетінін ұмытпауымыз керек. 
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«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №41 мектеп-гимназия»  

КММ бастауыш сынып мұғалімі 

 

АТА-АНА ҮШІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Қазақстан Республикасында білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Қазақстандық білім мен 

ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жалпыадамзаттық 

құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқытуды басым  мақсат етіп 

қойып отыр.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда білім беру мазмұнын жаңарту үдерісі өте 

маңызды өзгерістердің сатысында. Білім беру саласында оқушылар үшін 

сапалы,терең білімді меңгерумен бірге   тәжірибелік дағдыны игеру аса 

маңызды.  

Сондықтан қазіргі таңдағы мұғалім оқушы үшін «дайын» білім көзі ғана 

болмай, керісінше кіші мектеп оқушыларының белсенді танымдық іс-

әрекетінің ұйымдастырушысы және үйлестірушісі бола білу қажет.  

Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу 

ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатты көздеген мұғалім оқыту 

ортасын құру керек.  

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты бойынша бағалау критерийлері – білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалауға негіз болатын нақты өлшеуіштері болып оқу тәрбие 

үдерісінде қолданылады. Оқушылардың жұмыс барысындағы орындайтын 

іс-әрекеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, критериалды бағалау сабақтың 

мақсаты мен міндетіне міндетті түрде сәйкес келу керек. Мұнда алдын ала 

белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістігін салыстырамыз. 

Нәтижесінде оқушылардың оқу-танымдық біліктілігі қалыптастасады. 

2019-2020 оқу жылындағы білім алушыларым 1 сынып оқушылары 

болғандықтан, ата-ана үшін критериалды бағалау маңыздылығын түсіндіруді 

басты мақсатым деп алдым. Осы мақсатта ата-аналарға арналған 

«Критериалды бағалау –табысқа жетудің баспалдағы» атты өткізген шеберлік 

сабағымның жоспарымен бөліскім келеді.  

Тақырыбы: «Критериалды бағалау –табысқа жетудің баспалдағы» 

Өткізілген  күні: 18.01.2020 жыл 

Ұзақтығы: 40 минут  

Мақсаты: Ата-аналар бағалау түрлерімен (қалыптастырушы, жиынтық,  

критериалды) танысады, критериалды бағалауды қолданудың тиімділігін 

біледі. 

Күтілетін нәтиже: Ата – аналар бағалаудың түрлерімен танысады, 

мұғалімдер пайдаланатын бағалау түрлері туралы біледі. Ата-аналар 

балаларының жаңаша бағалану түрлерін таниды. 
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Жұмыстың түрлері:  жеке, жұптық, топтық. 

Ресурстар: маркер, стикерлер, ресурстар, түрлі- түсті қағаздар , слайд, 

фотоаппарат-видео,тақта. 

Түйінді идеялар: Ата-аналар мен мұғалімдер арасында  ынтымақтастық, 

сенімділік  нығая түседі. 
 

№ Мазмұны Мерзі

мі 

             Іс-әрекет Ата-аналардың іс-әрекеті Бағалау  

1. Психологиял

ық сәт. 

. 

1-2 

мин 

 Жағымды ахуал қалыптастыру.  

 Ата-аналар арасында  

ынтымақтастық, сенімділік  

орнату үшін жұмыс жасайды. 

Топ мүшелері сәлемдеседі, 

орындарына жайғасады. 

Сәттілік 

тілейді. 

2 Шаттық 

шеңбері. 

Тренинг «См

айлик» 

2 мин Мақсаты: ұмтылысты, өзін-өзі 

тану қабілетін, қарым-қатынасты 

қабылдауды дамыту. 

 

Жауап береді. Ауызша 

мадақтау 

3 Топтарға 

бөлу 

«Конфеттер 

арқылы» 

 

2 мин Топ ережелерімен таныстыру: 

1.Әр ата- ананың сөйлеуге құқы 

бар. 

2.Барлығымыз ортақ жұмыс 

істегендіктен, біздерде 

көрермендер жоқ. 

3.Балаларымыз бір мектепте 

оқыған соң барлығымыз доспыз, 

тәрбиелі де мәдениетті 

адамдармыз. Өзіміздің де өзгенің 

де құпияларын сақтай аламыз. 

4.Біз бір- бірімізге сенеміз. 

Топтарға 4 түрлі конфеттердің 

түрлері арқылы бөліну. 

Мадақтау 

4.  «Миға 

шабуыл» 

 

5 мин Сурет көрсету Ф.Решетников 

«Опять двойка» 

Ойланып сұрақтарға жауап 

беріңіздер: 

    - Бағалау дегеніміз не? 

    - Бағалау не үшін қажет? 

    - Ал, білім не үшін керек? 

    Ал енді келесі сәтте 

өздеріңіздің балалық 

шақтарыңызды бір сәт еске алып 

көріңіздер. Ең алғашқы алған 

бағаларыңызды еске түсіріп 

көріңіздерші. 

   -Сол кезде қандай сезімде 

болдыңыздар? 

   -Ойлаңыздаршы, ондай сезім 

неден туындады? 

   -Ата- аналарыңыз төмен баға 

алғанда қалай қабылдады? 

   -Сіздердің кездеріңізде 

мұғалімдер қандай сөздер айтып, 

қалай ынталандыра білді? 

Осындай сөздерді естігенде қалай 

сезіндіңіздер? 

Мысалы мынадай мәселеге 

тоқталайық. Егер анасы 

баласына: «Сен өте әдемі сурет 

салдың.» немесе «сен төсекті 

дұрыс жинамадың»- дегенде ол 

баласының әрекетіне не берді деп 

ойлайсыз? Әрине ол бағалады. 

Бүгінгі шеберлік сабағымыздың 

тақырыбы не туралы болмақ? 

Ата-аналардың ойын тыңдау 

 

 

 

 

. 

«Бас 

бармақ» 

5.  

Практикалық 

жұмыс 

10-15 

мин 

Әр топқа тапсырма: 

Алдарыңызда жатқан 

ресурстарды пайдаланып үйдің 

 

Топ мүшелерінің бірлесе топтық  

жұмысы орындайды. 

Мадақтау 
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Слайд  

Критериалд

ық парақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суретін салыңыздар. 

Өз суреттеріңізді бағалаңыздар 

Ендігі кезеңде суреттеріңізді бір 

бірлеріңізбен ауысыңыздар. 

-Бағалаңыздар. 

Топтар қойған бағаларды 

қорғайды. 

-Неге осындай баға қойылды? 

-Баға қойғанда неге көңіл 

бөлінді? 

Келесі сәтте тақтаға назар 

аударыңыздар. 

Критериалдық парақты 

пайдаланып тағы бір рет 

балдарды қоюларыңызды 

сұраймын. 

Критериалдық парақ: 

Үйдің іргетасы бар -1 

Терезелері (1 терезе 1 ұпай) 

Үйдің сырты боялған – 1 ұпай 

Үйдің шатыры бар – 1 ұпай 

Үйдің шатыры боялған – 1 ұпай 

Үйдің ауласы бар – 1 ұпай 

Үйдің маңында ағаш өсіп тұр – 

(әр ағаш 1 ұпай) 

Үйдің қабаты (этаж, әр қабат – 1 

ұпай) 

Бағалау: 

Жалпы ұпай саны 

9-10 жоғары тапсырманы 

тиянақты орындайды (қиялы 

ұшқыр) 

7-8 орташа (тез ойланады, 

тапсырманы тинақты орындауға 

тырысады 

6-7 көмек қажет етеді ( не салу 

керектігі, қалай салу керектігі 

үнемі айтылып отыру керек). 

Дескриптор арқылы ұпайларды 

бағаға аударыңыздар. 

-Критериалдық парағы бойынша 

баға қойған оңай ма? 

-Сіздер суреттеріңізді 

бағаладыңыздар.Қандай бағалау 

түрлерін қолдандыңыздар? 

-Бұл бағалаулардың 

айырмашылығы бар ма? 

-Қай бағалауды таңдаушы 

едіңіздер? 

 

 

 

Әрқайсысы өз жұмысын 5 

балдық, яғни бұрынғы жүйе 

бойынша бағалайды 

 

6. Презентация 

көрсету 

«Критериалд

ы бағалау» 

 

5 мин Бағалаудың бірнеше түрлерімен 

танысып жатырсыздар. 

Ойларыңызды жинақтай отырып 

өз ойларыңызды ортаға 

салсаңыздар. 

Әр топ өз ойларын айтады Мадақтау 

7. Рефлексия 5  мин «Ағаш»  

 

Сабақтан алған әсері туралы 

пікірлерін стикерге  жазады да, 

ағашқа жапсырады 

 

 

Мұғалім мен ата-аналар арасындағы қарым –қатынасты нығайту үшін 

оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау бойынша 

қалыптастырушы, жиынтық бағалау, модерация өткізу туралы 

таныстырылым жұмыстарын ұсындым. Жиынтық бағалауды өткізу тәртібі 

бойынша ақпараттар беріп, тоқсандық, жылдық баға қою механизмдерін 
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көрсеттім. Баланың қаншалықты дамып жатқаны, қандай қиындықтарға тап 

болып жүргені туралы ақпарат алып жүру ата-ана үшін қажеттілік.  

Осы жұмыс арқылы ата-аналарыма  оқыту үшін критериалды 

бағалаудың қажеттілігін түсіндіріп, баласының білім сапасының 

дәлелдемелерімен танысуға, оның оқудағы табыстылығын бақылауға, оқуына 

қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғыза алдым деп ойлаймын. 

 

Әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасында білім мен ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

2. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2018 

жылғы 31 қазандағы №604 Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты  
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Мухаметжанова А.О. 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  

 

КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖОБАЛАУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Бүгінгі күні егемен елімізде оқыту технологияларының жаңа жүйесі 

жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие  

процесіндегі елеулі өзгерістермен байланысты болып отыр. Себебі, білім  

беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, 

жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай 

тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми- 

педагогикалық негіздерін меңгеруі мен білім беру үрдісінде пайдалана алу 

маңызды мәселелердің бірі. 

Білім беру саласындағы қызметкерлердің алға қойған басты 

міндеттерінің бірі болып оқыту технологияларын меңгеріп қана қоймай, 

өзінің жұмыс барысына тиімді қолдана білу болып табылады.  

Оқыту технологиясы – бұл оқытушылар мен оқушылардың қызметiн 

құру. Мұнда оқушылардың өнiмдi қызметiн ұйымдастыруға мүкiндiк беретiн 

оқыту жағдайларына (нысандарына, әдiстерiне, тәсiлдерiне, құралдарына) 

басымдық берiледi. 

П.Буга мен В.Карпов оқыту технологиясы дегенiмiз ғылыми 

ұйымдастырылған бiлiмдi практикалық тапсырмаларды орындауда жүйелi 

түрде iс жүзiнде қолдану деп түсiндiредi және оқыту технологияларын 

оқытудың әртүрлi әдiстерiн қолданудың ғылыми негiзi ретiнде анықтайды 

[1]. 

Жапон педагог ғалымы Т.Сакамотоның сипаттауынша, өз мәнi бойынша 

педагогикалық технология барлық басқарылатын компоненттер: 

1. Бiлу, түсiндiру, пайдалану, бағалау, түсiну, қолдану, жасау, атап 

көрсету және т.б. 

2. Қайта құру, болжау, сауал, қою, қайта ұйымдастыру, топтастыру, 

жүйелеу, жеңiлдету және т.б. 

3. Белгiлеу, қорытынды жасау, мәнерлеп оқу, айту және т.б. 

4. Пiкiрiн айту, қолдау, ынтымақтаса қызмет ету және т.б. [2]. 

Осы негізде қазіргі кезде оқыту технологияларының көптеген түрлері 

пайда болып, арнайы құзырлы органдармен мақұлданып, білім беру 

бағдарламаларында кеңінен қолданылуда.  Атап айтсақ: оқытудың жаңа 

технологиясы, инновациялық технология, ақпараттық технология, жобалау 

технологиясы және т.б. Аталған технологиялардың әрқайсысы өзіндік 

қолданылу аясымен, мақсатымен, міндеттерімен, қойылатын талаптарымен 

ерекшеленеді.  

Оқытудың жаңа технологиясы – педагогтың мүмкіндігін күшейтетін 

құрал, алайда оның мұғалімді толығымен алмастыратын қабілеті жоқ. 

Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан талданып, 
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керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолданылуы керек. Білім беру 

жүйесіндегі қайта құрулардың негізгі субъектісі – мұғалім. Қазіргі мектептер 

шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық 

технологияларды жете меңгерген, оқу бағдарламарына жоғары дәрежеде 

қолдана білетін, мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалімдерді қажет етеді.  

Компьютер, интерактивті оқыту құралдарды мұғалім қосымша 

материалдар, әртүрлі анықтамалық мәліметтерден ақпараттар беру үшін 

көрнекі құрал ретінде пайдалана алады. Мұғалім ақпараттанушы емес, 

оқушының жеке тұлғалық және интеллектуалды қасиеттерінің дамуын 

жобалаушы. Ал бұл мұғалімнен жоғары құзырлылықты, ұйымдастырушылық 

қабілеттілікті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне лайық 

бейімдеу, олардың зерттеушілік дағдыларын дамыту бағыттарын талап етеді. 

Оқушылардың жаңа технологиялар көмегімен қалыптасатын және 

жүзеге асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін 

ойлау жүйесінен өзгеше болатындықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана 

емес, жаңа жағдайда психикалық функциялардың басқа жақтары да қайта 

қарастырылуы тиіс. Осының бәрі жаңа ақпараттық және педагогикалық 

технологиялар жасау саласында, білім парадигмасын құруда тың 

инновациялық жұмыстар жүргізуді талап етеді. Компьютерлік техниканың 

дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға қолдану, білім 

мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен әдістерін жетілдіруде жақсы 

әсерін тигізеді. 

Бүгінгі күнгі республикалық оқу орындары ұсынып отырған көп 

нұсқалы оқыту технологиялары оқу процесіне енуде.  Бұл бағытта  білім 

берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге 

негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту 

технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара 

психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың 

маңызы зор. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып 

табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс-тәсілдері, түрлері көбіне 

жаңашыл, инновациялық болып табылады.  

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі 

болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін 

педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне 

шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар 

адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа 

инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, 

олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін 

өзекті қоғам талабы.   

ХХІ ғасырда әлемдік білім беру жүйесінің дамуындағы негізгі 

басымдықтарының бірі – мектеп білімін жаңарту. Ол оқушылардың 

неғұрлым өз бетінше білім алып, оны іс жүзінде  қолдана білу қажеттілігін 

тәрбиелеуге бағытталған. Оқушылардың зерттеу  жұмысын ұйымдастыру 
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және жоба жұмысын жасауға мақсатты әрі жүйелі түрде бағыттау керек екені 

– бүгінгі күн талабы. Сондықтан да жобалау технологиясының тиімділігі 

күннен күнге артуда.   

Бұл технология әлемдік педагогикада жаңалық емес. Ағылшын тілінен 

аударғанда «cooperative learning» – бірге үйрену деген мағынаны білдіреді. 

Түсіндірме сөздікте оған төмендегідей анықтама беріледі: Жобалау 

технологиясы – оқушылардың жоспарлау және күрделене беретін 

тапсырмаларды орындау арқылы меңгеретін білімі [3].  

Жобалау технологиясы ХІХ ғасырдың 2-ші жартысында АҚШ 

ауылшаруашылығы мектептерінде пайда болған. Оның негізін қалаған  

ағылшын психологы, педагогы және философы Джон Дьюи. Дьюидің ілімін 

жалғастырушы Колумбия университетінің жанындағы мұғалімдер 

колледжінің профессоры Уильям Херд Килпатриктің ойынша, балаларды өз 

жұмысының жемісін көруге ынталандыру арқылы үлкен өмірге дайындау – 

бұл технологияның негізі. «Өзіне көйлек тігіп киген бойжеткенді мысалға 

алайық. Егер ол кейін өзі киетін  көйлегі үшін жанын аямай, ерінбей, аса 

қызығушылықпен көйлек үлгісін өзі ойлап тауып, өз бетімен өлшеп, пішіп, 

тігіп кисе, бұл мысал жобалау технологиясының нағыз типтік үлгісі » - деген  

екен  Килпатрик [4,11].    

   А.М.Новиков жоба мен жобалау ұғымдарының айырмашылығын 

анықтайды, ол жобалауды жобаның бастапқы кезеңіне тән әрекет деп 

түсіндіріледі. Шын мәнінде, кез келген өнімді, немесе инновациялық қызмет 

нақты мақсат қойылуын, дәлірек айтқанда, жобалауды қажет етеді. 

Педагогикалық әрекеттер  тәжірибесінде білім беру жүйесін жобалау іске 

асырылады, мысалы, оған сабақ үрдісін жобалау немесе мектептің 

гимназияға өтуін жобалау, немесе бір ел бойынша білім беруді дамытуды 

жобалау әрекеттерін жатқызады. 

Жобалау әдісін педагогикалық технология ретінде қарастыратын болса, 

бұл зерттеушілік, ізденістік, шығармашылық, әдістердің жиынтығы ретінде 

білімнің өзін интеграциялауды ғана емес, оларды қолдануды интеграциялау 

және ол арқылы жаңа білімге қол жеткізуді қамтамасыз ететін технология.  

Жобалау – бұл күтілетін нәтижеге бағытталған қозғалыстың тұтас 

моделі, оның негізгі міндеті – мақсатқа бағытталған қозғалысты бақылайтын 

құралы болу. Бақылау барысында болжамды нәрсе шынайы нәрсемен 

салыстырылады, бұл жағдайда бағдарлама аралық және түпкі нәтижелер 

салыстыруға мүмкіндік беретіндей болуы қажет. 

Жобалау технологиясын қолданудағы негізгі мақсат – оқушылардың 

қызығушылық ынтасын дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы 

білімдерін жетілдіру, ақпараттық бағдарлау біліктілігін қалыптастыру және 

сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру арқылы оқушыны болашақта әр 

түрлі жағдаяттарда, әр түрлі қоғамдық ортада өзін – өзі көрсете білуге 

бейімдеу.  

Егер оқушы жобасы тақырыбын дұрыс таңдай отырып, жоспарлай білсе, 

оны дұрыс орындай алса, ол болашаққа дұрыс бейімделген тұлға болып 
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қалыптасады. Әр түрлі жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдай отырып, әр 

түрлі адамдармен тіл табыса отырып, әр ортада дұрыс бағыт – бағдар бере 

алады.  

Сонымен, жобаның тиімділігі – көзбен көріп, құлақпен естіп, есте сақтай 

отырып, оқушыны ізденіске, іскерлік пен танымдыққа, ынтаға, 

шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі мәселелерді шеше білуге, 

тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелейді.  Жобалау технологиясының 

негізінде оқушының жұппен, топпен бірігіп шығармашылық жұмыстарды 

орындауы жатыр, ал бұл ерекшелік оқушының қоғаммен жұмыс істеуіне 

септігін тигізеді.   

Жоғарыда қарастырылып отырған оқыту технологиялары бәсекеге 

қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін 

әлемдік білімдік ортаға енгізудің негізі болып саналады. Мұғалімдер мен 

оқушылардың жан – жақтылығын дамытуға, оқу сапасын арттыруға, 

есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді 

пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивтік 

құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларын қолдануға әсерін тигізеді. Үнемі ізденіс істінде жұміс 

істейтін оқушының білім деңгейінің жоғарылауына, оқуға деген 

қызығушылығының артуына, шығармашылық қабілетінің дамуына, ғылым 

мен білімді толық дәрежеде меңгеруіне септігін тигізеді.     

Ресей ғалымы Б.С.Полаттың айтуынша, жоба әдісін пайдалана білу – 

мұғалімнің жоғары кәсібилігінің көрсеткіші, өйткені бұл әдіс - оқушыларды 

оқыту мен дамытудың алдыңғы қатарлы озық әдісі.  

Жобалау – ХХI ғасырдың бірден бір технологиясы, ол, ең алдымен 

адамның постиндустриялық қоғамның үдемелі өзгермелі жағдайларына 

бейімделе білуін көздейді. 

Қорыта айтқанда, жаңа оқыту технологиялардың көмегімен 

оқушылардың білімін жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға, оқушылардың 

дайын өнімді қабылдайтыны ғана емес, өз бетімен ізденіп, дербес іс-әрекет 

жасай алатын тұлға ретінде қарау – жоғарыда аталған технологиялардың 

негізі болып табылады. Нақты тақырып төңірегінде оқушының алдына әр 

кезеңде мақсат қоя біліп, сол мақсатқа қол жеткізудегі іс-әрекеті алдын-ала 

нақтылы жоспарлануы керек. Конфуцийдің  «Естігенімді – ұмытамын, 

көргенімді есте сақтаймын, өзім істегенімді меңгеремін» дегенін қай 

технологияның болмасын негізгі ұстанымы ретінде алсақ та, қателеспейміз 

деп түсінеміз.    
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Наймантаева А.Е. 

Караганда, дом юношества при КГУ «Детский дом «Құлыншақ» 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА 

 

На сегодняшний день адаптация к социальной среде выпускников 

детских домов является очень актуальным вопросом общества. Ведь 

выпускники детских домов рассматриваются не только как объекты 

социальной защиты населения, но и как категория в обществе, которая 

представляет собой проблемную группу. Выпуск из детского дома — очень 

ответственное и сложное время для молодого человека. Это некий экзамен на 

его способность адаптироваться к новой обстановке, привыкать к новому 

укладу жизни, устанавливать контакты с социальным окружением. 

Социальная среда представляет собой различные социальные группы 

общества, такие как семья, учебные учреждения, друзья, учебный и 

производственный коллектив. Для нашей исследовательской группы такой 

социальной средой становится детский дом. Достигнув совершеннолетия они 

покидают стены привычного учреждения, и переходят в другую социальную 

среду, к которой они оказываются недостаточно психологически готовыми 

[1]. Проблемы приспособления к окружающей среде выпускников детских 

домов связано с несколькими рядами причин. Одна из первых причин — это 

социально-психологический портрет выпускника, который немаловажно 

играет роль во включении выпускника детского дома в общество. Для 

выпускников детских домов характерно: инфантильность, комплексы 

неполноценности, трудности в самовыражении, низкая самооценка, 

стереотип воспитанника детского дома. Им чуждо понятия как 

«самосовершенствование», «самореализация», «развитие себя как личности». 

За счет этих качеств, сложившихся в процессе воспитания в детском доме 

они считают себя слабыми и ущербными, не рассчитывают на успехи в 

каких-либо делах. Они стараются избегать любых трудностей, вместо того, 

чтобы прилагать нужные усилия для развития себя как личности. Вчерашние 

детдомовцы проведя долгие годы на полном государственном обеспечении 

оказываются совсем неготовыми к самостоятельной жизни, то есть они не 

знают своих прав и как их защищать, не знают жить самостоятельно, 

неспособны принимать самостоятельные ответственные решения, частично 

не умеют добиваться поставленных целей. Также часто замечаются 

несоответствие их адаптационного личностного потенциала условиям среды, 

в которую они должны включиться, это приводит к тому, что затрудняется их 

социальная адаптация. Термин «социальная адаптация — процесс и 

результат согласования ребенка с окружающим миром, приспособление к 

окружающей среде, к новым условиям жизнедеятельности, к структуре 

отношений в определенных социально-психологических общностях, 

установления соответствия поведения принятым в них нормам и правилам». 
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Жизнь в современном быстро меняющемся мире требует постоянных 

адаптационных усилий от всех членов социума, и выпускники детских домов 

не исключение. Следующей проблемой адаптации выпускников детских 

домов к социальной среде является процесс социализации, в частности, 

условии социализации в воспитательных учреждениях. Как показывают 

многочисленные исследования в сфере приспособления к социальной среде 

выпускников детских домов, интернатных учреждений у большинства этой 

социальной группы имеются сложные проблемы в социализации и 

социальной адаптации к обществу. А у детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые живут в полуизолированном мире, в котором процесс 

познания мира, усвоение каких-то ценностей проходит очень медленно, в 

результате чего они и сталкиваются с трудностями в социализации. 

Проблемы в адаптации — это скорее результат неблагоприятных условий 

социализации. 

После выхода из интерната выпускники не в состоянии решать многие 

проблемы, с которыми им приходиться столкнуться в реальной жизни 

ежедневно без поддержки взрослых. «Опыт показывает, что даже лучшие 

интернатные учреждения и детские дома не в состоянии подготовить ребёнка 

к полноценной самостоятельной жизни. Многие из них становятся лёгкой 

добычей криминального мира, пациентами нарко- и психо-диспансеров. 

Даже те из них, кто имеет различные способности и таланты, не находят себе 

достойного применения в дальнейшей жизни».  

Как отмечает Т.К.Сологубова в своей статье «Проблема социальной 

адаптации воспитанников детских домов» что дети, которые с раннего 

возраста живут в закрытых детских учреждениях, растут в условиях 

дефицита общения со взрослыми. «Казалось бы, вподобных условиях следует 

ожидать у воспитанников детских домов сравнительно высокого уровня 

умения организовывать себя, планировать свое поведение. Ограниченное, 

преимущественно групповое общение детей со взрослыми на самом деле не 

предоставляет ребенку самостоятельности: твердый режим дня, постоянные 

указания взрослого, что следует делать в тот или иной момент времени, 

контроль со стороны воспитателей — все это лишает детей необходимости 

самостоятельно планировать и контролировать свое поведение, формирует 

привычку к пошаговому выполнению чужих указаний» [2] 

Государство несет основную тяжесть в попечении детей интернатных 

учреждений. Основная задача государства, воспитательных систем — 

подготовить воспитанников детских домов к успешной самостоятельной 

жизни в современном обществе. В этих целях проводятся различные круглые 

столы, семинары, есть специальные программы предназначенные научить 

детей грамотно распоряжаться личными финансами, самостоятельно 

принимать ответственные решения и т.т.д. Но сколько бы усилий было 

потрачено на успешную адаптацию выпускников детских домов, а 

положение в обществе желает остается неизменным.  
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Надо отметить наличие причин, которые трудно преодолеть в системе 

общественного воспитания. «Материнская и социальная депривация, 

дефицит общения со значимым взрослым, отсутствие отношений принятия, 

коллективные методы воспитания с недостаточным делегированием 

персональной ответственности и другие особенности воспитания в 

сиротском учреждении приводят к искажению, нарушению взаимодействий 

ребенка с социальной средой [3].  

Опыт педагогов, работающих в этих учреждениях, данные 

психологических и других научных исследований показывают, что при 

выходе из стен учреждения бывшие воспитанники часто оказываются плохо 

приспособленными к самостоятельной жизни.  

Следующей острой проблемой выступает трудоустройство 

воспитанников детских домов. Это связано, в первую очередь с выбором 

профессии. У них отсутствуют четкое представление о той или иной 

профессии, за ним последуют неадекватная оценка своих способностей и 

возможностей, ограниченный выбор учебных заведений, низкая 

успеваемость, низкий уровень заинтересованности, недостаточно 

сформированные навыки коммуникации, неспособность к конструктивному 

решению проблем, неумение работать в коллективе, неуверенность в своих 

силах. «Общество не ждет от таких детей чего-то экстраординарного, 

ребенку не прививают стремления достигнуть значительных высот в 

различных профессиях, из-за этого дети не стремятся получать престижные 

профессии, считая, что «это не их уровень» [4]. К тому же, условия жизни в 

детских домах затрудняет дальнейшую адаптацию воспитанников к реальной 

жизни. Ограничения в финансировании профессионального обучения и 

недостаточность мер поддержки выпускников сиротских учреждений делают 

переход к самостоятельной жизни для них очень контрастным. Уходя из 

детского дома, бывшие воспитанники часто оказываются один на один с 

проблемами, о существовании которых они и не подозревали, живя в мире 

учреждения. 

В заключении, анализируя ряд проблем в адаптации к социальной среде 

выпускников детских домов, хотелось бы отметить основные задачи, 

решения которых возлагается на государство и воспитательные системы: в 

государственной структуре социальной защиты населения должна быть 

система организованной помощи детям после выхода из детского дома. 

Государство должно решить проблемы с обеспечением жилья и работой. 

Воспитательные системы должны обеспечить успешное вхождение 

выпускников детских домов в систему общественных отношений, ввести в 

систему воспитания целенаправленные действия, которые помогают ребенку 

приспособиться в другой социальной среде. Воспитательные системы 

должны формироватьжизнеустойчивую личность на основе субъектного, 

личностно-рефлексивного, интерактивного и здоровьесберегающего 

подходов в воспитании и обучении. Жизнеустойчивая личность 

характеризуется умением сделать правильный выбор в резко меняющемся 
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социуме, ориентируется на саморазвитие, способна вести здоровый образ 

жизни. В целом, вопрос социальной адаптации к социальной среде 

выпускников детских домов довольно сложный и многообразный и требует 

дальнейших рассмотрений решения этой важной социальной проблемы 

целого общества. 
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ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ӘДЕБИЕТТЕРДЕГІ ОЙЫН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030» Қазақстан халқына 

арналған Жолдауында «біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, 

біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ержетеді. Олар 

бабаларының игі дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық 

экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерін еркін меңгереді, олар бейбіт, абат, жылдам өркендету үстіндегі, 

күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады» деп 

көрсетілгеніндей, ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал 

етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш-білім нәрі[1]. 

Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған, 

сауатты, саналы азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай 

мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие жүйесінің үлесіне тиетінін ескерсек, жас 

жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатын орны ерекше. 

Ойын балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. 

Оның негізгі ерекшелігі – балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз 

болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл 

атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі 

ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойын – бала үшін нағыз өмір. Ойын 

әрекетінде баланың психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері 

әлдеқайда тез қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін 

қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, 

дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды. 

Ойын - баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық 

қабілетін оятады. Сонымен қатар, ойын тынысы кең, алысқа меңзейтін, 

ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиял мен қанат беретін ғажап нәрсе. 

Я.А.Каменский: «Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі» [2], - деп атап 

көрсеткен болатын. Осы сөздің өзінен-ақ балалардың танымдық әрекетін 

қалыптастыруда ойынның қаншалықты маңызы бар екенін түсінуге болады. 

Ойынның нәтижесінде, баланың бойында: ойлау, ұйымдастырушылық 

қасиет, тапқырлық, белсенділік, шыдамдылық қалыптасады. 

Ұлы Абайдың «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала бола ма?» [3] деген 

пікірінен бала өмірінде ойынның маңыздылығын көруге болады. Бастауыш 

сынып оқушыларының психикасының дамуына ойын әрекеті шешуші рөл 

атқаратындығы туралы белгілі ғалымдар өз еңбектерінде айтып кеткен. 

Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабаев, Ш.Құдайбердіұлы, С.Торайғыров, Т.Тәжібаев 

т.б. қазақ халқының өмір тәжірибесінде баланың әр алуан ойын түрлері 

олардың қимыл - қозғалыстарын, ептілігі мен бейімділігін, танымы мен 

пайымын дамытып, өрістетіп отырады деп санаған [4]. 
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«Оқу құралдарының мінезі - мектеп мінезінің айнасы» - деп атақты ұлы 

педагог-психолог, ақын М.Жұмабаев айтқандай, біздің берер білім, тәрбие 

жолында пайдаланылатын әдістемелер мәнді, жұмыр болуы керек. Ол үшін 

бала ұғымына, қабылдауына сәйкестендіріп, ойын ұйымдастыру қажет. 

Балаға таңдалған білім баланың ақылына лайықтап, талабын 

шабыттандыратындай, ойын оятарлык, іскерлігін дамытатындай, бастаған 

істің нәтижесіне жетуге тырыссарлықтай нәрлі болуы керек. Ойын адам 

әрекетінің бір түрі болғандықтан, оның да өзіне тән мотивтері болады. 

Ойынның қозғаушы күші – баланың нақты тілегі мен қызығуы [5]. 

Ойын – оқушылар үшін күрделі әрекет. Оқушылар білімді ойын арқылы 

да ала алады және үлкендерден үйренеді, сондықтан сабақтағы ойын арқылы 

білімін шыңдап, ой-өрісін кеңейте алады. Ал ойының өз мақсаты, жоспары, 

тәрбиелік мәні, қажетті заттары, ерекшеліктері болады. Сол ойын арқылы 

оқушы өмірден көптеген мәліметтер алады, психологиялық ерекшеліктерін 

қалыптастырады. Оқушының жас ерекшелігіне, зейніне сай, әдейлеп 

ұйымдастырылған ойындар оқушының ақылы,  дүниетанымын кеңейтеді, 

мінез құлқын, ерік–жігерін қалыптастырады және де сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады. Аса ірі психологтардың айтуы бойынша, оқушы 

ойын үстіне қандай болса, өскенде еңбек үстінде сондай болады деп 

көрсетеді. Сондықтан ойын адамның алғашқы қадамы. Оқушының өмірі 

қоршаған ортаны танып білуі еңбекке қатынасы, психологиялық 

ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. 

Педагогикалық үрдісті жетілдіру ойынның алар орны жөнінде 

қазақстандық ғалым Н.Құлжанова да зерттеген. Ойын бала үшін еліктеу, 

инстинкт күнделікті негізгі іс - әрекет және өмірі деп дәлелденген [6]. 

Н.Құлжанованың айтуы бойынша ойынды әдептілік, тәрбиелік мақсатқа 

пайдалану – болашақ өміріне түзу жол салу, үлкендерге еліктеу және өмірдің 

талаптарына сай бейімдеу деп түсіндірген. 

Педагогика ғылымында ойын әрекетінің оқу үрдісінде алатын орны 

туралы зерттеліп жүрген еңбектер аз емес. Себебі ойын - оқу, еңбек іс - 

әрекеттерімен бірге адамның өмір сүруінің маңызды бір түрі. «Ойын» 

ұғымына түсініктеме берсек - бұл адамның мінез - құлқын өзі басқарумен 

анықталатын қоғамдык тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар 

негізіндегі іс - әрекеттің бір түрі. Адамзат тәжірибесінде ойын әрекеті 

мынадай қызметтерді атқарады: 

- Ойын сауық; 

- Коммуникативтік немесе қарым - қатынастық; 

- Диагностикалық (ойын барысында өзін - өзі тану); 

- Коррекциялық (өзін - өзі түзету); 

- Әлеметтендіру. 

Әлі де болса ойынның адамның дамуына, қалыптасуына, тәрбиесіне 

байланысты функциялары анықталуда. Ойын - адамның өміртанымының 

алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар өмірден көптеген 

мәліметтер алып, дамиды. Ойынның басты шарты жеңіске жету болса, әр 
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ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір - біріне деген 

сенімділігін арттырады. Ойынның өзіне тән мотивтері болады. Мысалы: 

мазмұндық, ролдік ойындар баланың зейінін, есін, ойлауын, 

қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. Ойын әсері арқылы бала өз 

қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, қандай қабілеті бар екенін байқап 

көре алады. Ал ақыл - ой ойындарында белгілі бір ережені сақтап ойнайды.   

Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зиінділігін 

арттырумен қатар ерік сезім түрлерінде дамытады.    

Ойын - бала әрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің қазынасы. Ұлы 

педагогтар, ғалымдар баланы тәрбиелеудегі ойын рөлін жоғары бағалаған. 

Бала ойын арқылы өмірге енеді, табиғатпен, қоршаған ортамен қарым-

қатынасқа түседі,  түсінігін арттырады, еңбек ете білу дағдысы қалыптасады.  

Психологтар мен педагогтар ежелден-ақ ойын мәселесіне өз назарын 

аударғанымен, тек ХІХ ғасырдың аяғында ғана арнайы зерттеу пәніне 

енгізілді.  Т.И.Шамова бойынша көптеген ойындарға тән ортақ белгілер деп 

төмендегілерді айтуға болады: 

-тек қана нәтижесінен ғана емес, әрекет үрдісінің өзінен де ләззат алу 

үшін баланың тілегімен ғана қабылданатын, еркін дамытушы әрекет 

(әрекеттік (процедуралық); 

-елеулі мөлшерде суырып салмалық, шығармашылық, осы әрекеттің 

белсенді сипаты («шығармашылық аясы»); 

-әрекеттің эмоцияналды көтеріңкілігі, бәсекелестік, жарыс 

(«эмоционалдық қуат»);  

-ойын мазмұнын, оның дамуын логикалық және мерзімдік, уақыт 

тұрғысынан бейнелейтін тікелей және жаңа  ережелердің болуы [7]. 

Адам іс - әрекетінің ерекше бір түрі – ойынның пайда болуын 

зерттеушілердің біразы өз еңбектерінде өнер және ойын көркемдік іс - 

әрекеттің алғашқы қадамы деп түсіндіреді. Ойында шындықтың көрінісі, 

оның бейнелі сәулесі қылаң береді, Жалпы ойынға тән нәрсе өмірдің әртүрлі 

құбылыстары мен үлкендердің түрлі іс - әрекеттеріне еліктеу екені белгілі. 

Ойынның шартты түрдегі мақсаттары бар, ал сол мақсатқа жету жолындағы 

іс - әрекеттер бала үшін қажетті. Балаларға ақыл – ой, адамгершілік, дене 

шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды тетігі ойында жатыр. 

Ойын барысында балалар өзін еркін сезінеді, ізденімпаздық, тапқырлық 

әрекет байқатады. 

Орыс педагогы В. А. Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір 

есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл - 

ойдың қалыптасуы мүмкін де емес» десе, ғалым Е. А. Покровский өзінің 

балалардың ойындарына арналған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы 

түсінігіне сипаттама береді. Мысалы: ежелгі гректерде «ойын» түсінігі 

балалардың қимылы деген ұғымды білдіреді, ал еврей халқында «ойын» сөзі 

қуаныш, шаттық сезімдерін сипаттайды - деп, барлық халқтың ойын 

түсінігінің түп - тамырының сабақтасып жатқандығы туралы тұжырым 

жасайды [8].   Ойын - таным процесінің дамытудың негізгі болғандықтан 
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әрбір тәрбиеші ұстаз оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын 

элементтерімен толықтырып отыру керек. 

Сабақта ойынды дұрыс колдану үшін ұстазға ойындардың мазмұны 

мен өткізілу әдістемесін жете білу, әр бір тақырыпқа байланысты оқу 

жылының басында оқу жоспарына енгізу, ойынның тәрбиелік және 

танымдық мақсатын аша білу, ойын арқылы баланы танымына әсер етіп, 

даму барысына үнемі зерттеу жүргізу талаптары қойылады. 

Ойын тек баланың іс-әрекеті ғана емес, ойын – еңбек, ойын – оқу, ойын 

- әлеуметтік қарым – қатынаста ерекше орын алатын әрекет түріне жатады. 

Педагог және психолог ғалымдар ойын іс - әрекетін жан – жақты зерттеп, 

баланың дамуын, тәрбиеленуін, танымдық қызығушылығын арттырудың 

негізгі құралы ретінде қарастырып келген.       

Іс-әрекет ойын, оқу және еңбек түрлеріне бөлінсе, ойын бала үшін 

алғашқы рет қоршаған ортаны тану құралы болып табылады. Ойын ұғымына 

анықтама берсек – бұл «адамның мінез – құлқын өзі басқаруымен 

анықталатын әлеуметтік тәжірибені қалыптастыратын негізгі іс - 

әрекеттердің түрі». Ойынсыз ешқандай бала дамымайды, қалыптаспайды [9].  

Сондықтан да педагогикада бала ойынына ерекше мән беріледі, өйткені 

ойын үстінде қалыптасатын балалық шақтың түйсігі мен әсері адамның 

көңіліне өмірбақи өшпестей із қалдырады. Бала ойын арқылы өзін толқытқан 

қуанышын немесе ренішін, асқақ арманын, мұрат – мүддесін бейнелесе, күні 

ертең сол арман қиялын өмірде жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Сөйтіп, 

бүгінгі ойын, бейнелі әрекет ертеңгі шындық ақиқатқа айналатын кезі аз 

емес. 

Бүгінгі таңда өздеріміз тәлім-тәрбие беріп жатқан бүлдіршіндер ертеңгі 

күні тек білімді кадр ғана емес, Отанын жанындай сүйетін, ұлттық тарихы 

мен мәдениетін қастерлейтін, рухани кемелденген азамат болып өсіп жетілуі 

қажет. Оқушыларды ұлттық болмысқа тәрбиелеу. Бұл төмендегі жұмыстар 

бойынша жүргізіледі: 

а) дидактикалық ойындарды ұлттық тәлім-тәрбие көздерімен 

ұштастыруда жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді, халықтың даналық, өсиет 

сөздерін оқыту барысында ойындар арқылы кеңінен қолдану; 

ә) көркем шығармаларды дидактикалық ойын түрінде беру арқылы 

оқушылардың ұлттық мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын 

қалыптастыру; 

б) дидактикалық ойындар арқылы оқушыларға шешендік сөздерді 

үйретіп, олардың тіл мәдениетін жетілдіру керек. 

Ойын – оқушылар үшін күрделі әрекет. Оқушылар білімді ойын 

арқылы да ала алады және үлкендерден үйренеді, сондықтан сабақтағы ойын 

арқылы білімін шыңдап, ой-өрісін кеңейте алады. Ал ойының өз мақсаты, 

жоспары, тәрбиелік мәні, қажетті заттары, ерекшеліктері болады. Сол ойын 

арқылы оқушы өмірден көптеген мәліметтер алады, психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. Оқушының жас ерекшелігіне, зейніне сай, 

әдейлеп ұйымдастырылған ойындар оқушының ақылы,  дүниетанымын 
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кеңейтеді, мінез құлқын, ерік–жігерін қалыптастырады және де сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады. Аса ірі психологтардың айтуы бойынша, оқушы 

ойын үстіне қандай болса, өскенде еңбек үстінде сондай болады деп 

көрсетеді. Сондықтан ойын адамның алғашқы қадамы. Оқушының өмірі 

қоршаған ортаны танып білуі еңбекке қатынасы, психологиялық 

ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. 

«Ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ізденпаздық, тапқырлық 

әрекетті байқалады. Ойын үстінде өмірдің өзіндегідей қуанып, ренжиді. 

Сондықтан мұғалім оқушыны сабақта талабын шаттандыратындай, ойын 

оятатындай, іскерлігін дамытатындай, болу керек. Оқушылардың ой-өрісінің 

танымдық қызығушылығын арттыру, саналы ойлана білуін дамыту-

жетілдіру, мұғалімнің негізгі міндеті» [10] - деп көрсетеді Е.Сағындықов.  

Ойын оқушының ойлау қабілеті мен сөздік қорын дамытуға, түрлі 

дағды мен шеберлікті меңгеруге, қиындықты жеңуге, төзімділікке баулиды. 

Олай болса, ойындарды оқушыларға қай сәттерде, не мақсаттпен 

пайдаланатынымызға аса назар аудару қажет.  
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Қазақстан Республикасы ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы  

Қарағанды Академиясының магистранты  

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІ БАСҚАРУДА БОЛАШАҚ 

МАМАНДАРДЫҢ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ МОТИВАЦИЯЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Бүгінгі таңда жоғары сапалы кадрларды даярлау педагогтардың негізгі 

міндетіне айналып отыр, ал айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу үшін, өзін 

қоғам мүшесі ретінде енді сезіне бастаған білім алушылардың бойында 

оқуға, білімге деген ерекше талпыныс, мотивацияны қалыптастыру мен 

арттыру – маңызды шарт.   

 Болашақ маман жұмысқа шын мәнінде кірісуі үшін, оқу процесі 

барысында оның алдына қойылған тапсырмалар түсінікті болуымен қатар, ол 

үшін маңызды болуы тиіс. Мотив – бұл білім алушының оқу әрекетінің 

жекелеген түрлеріне бағытталуы.  

Оқу мотивтерінің жүйесінде оқу процесі барысындағы өзіндік даму, 

басқалармен жұмыс жасау, жаңаны тану секілді ішкі және мәжбүрлі немесе 

үйреншікті  әрекет ретіндегі оқу, көшбасшылық яғни басқару үшін оқу, өзіне 

назар аударту тәріздес сыртқы мотивтер үйлестіріледі.  

Осы жағдайда мотивация бірнеше қызметтерді атқарады: әрекетті 

ынталандырады, ұйымдастырады және бағыттайды, оған маңыздылық пен 

жеке тұлғалық мағына береді. Аталған функциялар көптеген түрткілер 

арқылы жүзеге асырылады. Жалпы алғанда, мотивациялық құрылым бірқатар 

түрткілерден  құрылады: идеалдар, қажеттіліктер, мотивтер, мақсаттар, 

қызығушылықтар т.б [1]. 

Кез–келген әрекет қажеттіліктерден бастау алады, қажеттілік дегеніміз – 

адам белсенділігінің бағыты, әрекеттің алғышарты ретіндегі психикалық 

қалпы. Оның қанағаттану пәні адам әрекет ете бастағанда анықталғанымен, 

қажеттілік туындамай белсенділік пен мотив пайда болмайды, яғни мақсат 

қою функциясы жүзеге асырылмайды.  

Мотивациялық құрылымның келесі негізгі бөлігі – мотив, яғни оқу 

процесі барысындағы мотив – білім алушылардың жаңа білімдер немесе 

жақсы баға алуға, ата-анасы мен қоршағандардың мадағына ие болуға 

бағытталуы. Мақсат– бұл белсенділіктің қажеттілікті қанағаттандырудың 

кезеңі ретіндегі аралық нәтижеге бағытталуы.  

Мотивті жүзеге асырып, өзіндік оқыту тәсілдерін меңгеру үшін, бірқатар 

аралық мақсаттардың орындалуы талап етіледі: өз оқу әрекетінің алыс 

перспективадағы нәтижелерін көру, оларға бүгінгі оқу әрекетінің кезеңдерін 

бағындыру т.б.  

Мотивтер қаншалықты жағымды немесе кең ауқымды болғанымен,  

тұлға дамуының тек потенциалды мүмкіндігін береді, себебі, мотивтердің 

жүзеге асырылуы оқу барысында мақсат қою және оған жету қабілеттеріне 
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тәуелді болып келеді. Оқу процесіндегі мақсаттар соңғы (мысалы, дұрыс 

шешілу жолын алу) немесе аралық (мысалы,  жұмыстың әдісі мен нәтижесін 

ажырату, бірнеше шешілу жолдарын анықтау) болуы мүмкін. Мақсаттардың 

деңгейі мотивтермен тығыз байланысты: кең танымдық, оқу-танымдық 

мақсаттар, өзінді оқу мен әлеуметтік мақсаттар.  

Келесі құрылым - оқуға деген қызығушылықтың негізгі белгісі 

эмоционалды сипаты болып табылады. Қызығушылықтың жағымды 

эмоциялармен байланысы мотивацияны қалыптастырудың бастапқы 

кезеңінде маңызды. Эмоциялар білім алушылардың мотивтерімен тығыз 

байланысты және олардың мотивтері мен қойылған мақсаттарын жүзеге 

асырудың мүмкіндіктерін көрсетеді.  

Эмоциялардың жіктелуі: жағымды (қуаныш, қанағаттану, сенімділік, 

абырой) және жағымсыз (қорқыныш, реніш, өкініш, зерігу, кемсіну). Оқу 

барысында көрінуі: жалпы әрекетте, сөйлеу, мимика, пантомимика, моторика 

т.б. 

Мотивациялық өрісті қалыптастырудың жалпы мәні – педагогтің  білім 

алушыларды оқуға деген жағымсыз, немқұрайлы қатынас кезеңінен саналы 

және жауапты деңгейіне шығару. Дұрыс оқу мотивациясын қалыптастыруда 

оқу орны, сынып немесе топтың жалпы атмосферасы,  білім алушының 

әрекет түрлерін ұйымдастырудың ұжымдық формаларына қатысуы, 

мұғалімнің нұсқау емес, кеңес беруі, білім алушыларды бағалау процесіне 

қатыстыру мен олардың адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыру.  

Сонымен қатар, мотивацияның қалыптасуына материал берілуінің 

қызықты формасы, мұғалімнің эмоционалдылығы, танымдық ойындар, 

пікірталас пен проблемалық жағдаяттар, өмірлік жағдайларды талдау, 

мадақтау мен жазалау елеулі әсер етеді [2].  

Педагогтің мотивациялық өрісті қалыптастыруға немесе дамытуға 

бағытталған жұмысы өз ішіне келесідей әсер ету түрлерін енгізеді:  

- Тұлғаның бұрыннан қалыптасқан жағымды мотивациялық 

ұстанымдарын күшейту және дамыту; 

-Жаңа мотивациялық ұстанымдар (жаңа мотивтер, мақсаттар) мен 

олардың жаңа қасиеттерге (тұрақтылық, саналылық, әрекетшілдік) ие болуы 

үшін жағдай жасау; 

-Жағымсыз мотивациялық ұстанымдарды түзету; 

-  Тұлғаның бойында бар қабілеттері мен олардың даму 

перспективасына деген ішкі қатынасын өзгерту; 

Қалыптастыру өз ішіне бірнеше блоктарды енгізеді – мотивтермен, 

мақсаттармен, эмоциялармен,  білім алушының оқу-танымдық әрекетімен 

жұмыс. Әр блоктың ішінде бұрынғы мотивтерді көкейтестілендіру мен 

түзету, жаңа мотивтерді ынталандыру жұмыстары жүргізіледі.  

Сонымен, педагогикалық процесті басқаруда, білім алушылардың 

мотивациялық өрісіне мақсатты түрде әсер ету үшін педагог қандай 

тапсырмалар мен жаттығуларды қолдануы мүмкін? 
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Бастапқы кезеңде әсер етуге, яғни оқуға деген «ашықтық» сезімін 

нығайтуды қолға алуымыз қажет. Айналыдағылармен серіктестікке 

бағытталған жаттығулардан бастауға болады. Келесі жаттығулар тобы – оқу 

барысындағы  білім алушылардың мақсат қоюшылық қабілеттеріне, мақсат 

қоюдағы реалисттік көзқарас, адекватты өзіндік бағалауды қалыптастыруға 

бағытталған. Бұл жаттығулардың барысында білім алушылардың өз 

сәтсіздіктері мен табыстарын сауатты түрде түсіндіруге үйрету маңызды. 

Адекватты өзіндік бағалаудың қалыптасуына өзі үшін барынша  қиын 

деңгейдегі тапсырмаларды орындау, сәтсіздікті басынан кешіріп қана 

қоймай, оның қиындығы ретіндегі сыртқы себептер мен өзінің жалпы 

мүмкіндіктері мен жұмсаған күші ретіндегі ішкі себептерді өзіндік талдау 

айтарлықтай үлес қосады.       

Білім алушылардың  оң оқу мотивациясын қалыптастыру 

жұмыстарының ерекше түрі – бұл оқытушының ойластырылған мадақтауы.  

Тұлға мотивациясы үшін ең маңыздысы бағаның өзі емес, онда оның 

жасырылған мүмкіндіктері туралы ақпарат, оның қабілеттері мен 

мүмкіндіктеріне деген сенім болып табылады. Оқытушының бағасы   білім 

алушылардың жалпы қабілеттеріне емес, тапсырманы орындауға жұмсалған 

күшіне қатысты болғанда мотивацияны жоғарылату қасиетіне ие болады.  

Оқытушының баға қоюының тағы бір ережесі -  тұлғаның жетістіктерін 

басқалармен емес, оның бұрынғы жетістіктерімен салыстырып баға қою [3]. 

Жаттығулардың келесі тобы мақсаттардың тұрақтылығына, 

әрекетшілдігіне, оларды жүзеге асырудағы табандылыққа бағытталған. Солай 

мақсатты бекіту үшін оқу әрекетін қиыншылықтар мен сынақтардан кейін 

жалғастыруға арналған жаттығуларды қолдануға болады. Мақсатқа жетуде 

білім алушылардың  табандығын нығайтуда аса күрделі тапсырмаларды 

орындау маңызды болып табылады.  

Білім алушылар қандай да болмасын әрекет атқарғанда, олар толық 

психологиялық құрылымға ие болуы тиіс – яғни түсінік, мақсат пен 

міндеттерді таңдау, әрекет, әдіс-тәсілдер, өзін-өзі бақылау мен бағалау. 

Сабақтың жеке кезеңдерінде мотивацияны қалыптастыру ерекшеліктеріне 

тоқталайық : 

- Бастапқы мотивацияны шақырту кезеңі. Сабақтың кіріспе кезеңінде 

оқытушы  білім алушылардың түрткілерінің бірнеше түрін ескеруі мүмкін: 

өткен жетістік мотивтерін жаңғырту («біз өткен сабақта тақырып бойынша 

жақсы жұмыс жасадық»), салыстырмалы қанағаттанбаушылық мотивтерін 

шақырту («алайда, тағы бір мәселеге тоқталмай кеттік»), алдағы жұмысқа 

бағытталу мотивтерін күшейту («бірақ бұл мәселе сіздерге болашақта қажет 

болады, мысалы мынадай жағдайда»), еріксіз таңдану, білімге ұмтылу 

мотивтерін күшейту; 

- Пайда болған мотивацияны күшейту кезеңі. Бұл жерде оқытушы 

танымдық және әлеуметтік мотивтерге бағытталып, тапсырмалардың 

бірнеше орындалу әдістері мен оларды салыстыруға (танымдық мотив) 

немесе басқа адамдармен серіктестіктің түрлеріне (әлеуметтік мотив) 



 

408 

 

қызығушылықты оятады. Бұл кезең өте маңызды, себебі мұғалім сабақтың 

кіріспе бөлімінде мотивацияны оятып, кейін сабақтың пәндік мазмұнына 

баса назар аударып оны ұмытып кетуі мүмкін. Мотивацияның деңгейін 

сақтап қалу үшін әрқилы әрекет түрлерін алмастырып отыруға болады 

(жазбаша және ауызша, күрделі және оңай, жеке және топтық т.б.).  

- Сабақты қорытындылау кезеңі. Әр білім алушы сабақтан жағымды 

жеке тәжірибемен шығуы, алдағы оқуға деген позитивті ұстаным қалыптасуы 

өте маңызды. Бастысы бұл жерде  білім алушылардың өзінің бағалау 

әрекеттерін педагог бағалауымен ұштастыру. Оларға өз мүмкіндіктері жайлы 

дұрыс ой қалыптастыруы үшін, осал жерлерін көрсетіп отыру қажет, сол 

арқылы мотивацияның әрекетшілдігі мен адекваттығына қол жеткізуге 

болады. Жаңа материалды игеру сабақтарында бұл жаңа білім мен 

дағдыларды игеру деңгейіне қатысты айтылуы мүмкін [4].  

Сабақтың әр кезеңін педагог психологиялық мазмұнмен қамтығаны жөн, 

бұл орайда сабақтың әр кезеңі – психологиялық жағдаят ретінде 

қарастырылуы тиіс. Сабақтың сауатты құрылымын жасау үшін, педагог  

білім алушылардың мотивациясы мен оқуға қабілеттерінің нақты 

жағдайымен байланысты дамытушы және тәрбиелік қызметерді дұрыс 

жоспарлай алуы керек. Әдетте, оқытушыға оқу тапсырмаларын (белгілі бір 

тапсырмаларды орындауға үйрету) жоспарлау оңай болады, дамытушы 

міндеттерді орындау күрделірек (жалпы түрдегі оқи алу қабілеттерін 

қалыптастыру), ал мотивация мен оның түрлерін қалыптастыру кезеңдері тіпі 

сирек жоспарланады.  

Біз, мотивация мен оқу қабілеттерін қалыптастыру бойынша мақсатты 

жұмыс атқаратын педагог алдында тұруы мүмкін  негізгі дамытушы 

педагогикалық міндеттер мынадайдеп есептейміз:   

- білім алушылардың бойында оқу қабілеттерін қалыптастыру – жалпы 

білім қорларын дамыту;  

- білімді игерудің әр түрі мен кезеңдерімен тікелей жұмыс жасау;  

- білім алушылардың  мақсат пен міндеттерді түсінуін, белсенді 

қабылдап, өзіндік мақсат-міндеттерді қоюын қамтамасыз ету;  

- жекелеген оқу тапсырмаларын орындау іскерліктерін қалыптастыру 

(бастапқыда нұсқау бойынша, одан кейін өздігінен);  

- оларды өзіндік бақылау мен адекватты өзіндік бағалау әдістеріне 

үйрету (объективті талаптар, жеке қабілеттер мен жұмыс кезеңдері 

бойынша);  

-  білім алушылардың оқу әрекетінде аралық мақсат қоюға, жеке оқу 

әрекетттері мен олардың кезектілігін жоспарлап, оларды жүзеге асыру 

барысындағы кедергілермен күресу, өз күштеріне сенуге үйрету;  

- оқу әрекеті кезіндегі өз мотивтерін түсініп, саналы түрде таңдау 

жасауға баулу (екі әрекеттің ішінде белгілі-бір себептерге байланысты 

маңыздырақ болып келетін, мына істі бірінші болып орындаймын). 

Педагогикалық процесті басқару барысында, мотивацияны жоғарылату, 

пәндерге деген қызығушылықты ояту – оқытушының басты міндеті. Педагог 
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үшін оқуға деген құлшынысты оятудың ең оңай жолы болып бастапқы 

қызығушылықты ояту саналады (мысалға, қызықты демонстрация, 

эмоционалды баяндау, образ т.б. арқылы сабақты бастау). Зерттеулер көрсетіп 

отырғандай, мотивация функциясы өте тұрақсыз болып келеді, сондықтан 

педагог әрекеті мотивацияның ұйымдастырушы, одан кейін өздігінен 

құрылымдаушы функцияларына бағытталуы керек. Сонда бірінші оқу 

деңгейіндегі танымдық мотивтер (оқу орнына бару, жақсы баға алу т.б.) 

біртіндеп жоғары мазмұндық деңгейдегі мотивтермен алмасады. 

Нәтижесінде, білім алушы үшін қажеттілікке айналады. Ол өздігінен 

әрекетінің мақсаттары мен оған жету жолдарын жоспарлауға үйренеді, оқыту 

жоғары мақсатына жетеді [5].  

Оқу мотивтерінің әр алуан түрлерін (білім алушыға қатысты, теріс 

мотивтермен қоса) екі үлкен топқа бөліп қарастыруға болады : 

1.Нақты тұлғаның ерекшеліктерімен, оқыту үрдісіне деген қарым-

қатынасы мен қабылдауымен байланысты мотивтер: 

- Оқытудың түрлі мақсаттары. Мысалы: білім мен іскерліктерді белгілі 

мақсатпен игеру, қызығушылықты қандыру, дүниеатанымды, мәдениетті 

саналы түрде кеңейту, қоғамға пайда әкелуге, жақындарын қуантуға ұмтылу 

т.б. 

- Оқыту процесі. Бұл жерде танымдық қызығушылық қарастырылады – 

танымдық белсенділік, кедергілерден өту мүмкіндігі, өзін көрсету, өзіндік 

тәрбиеден, құрдастарымен қарым-қатынас, мадақтаудан алынатын рахат 

сезімдері т.б. 

2. Оқытудың басқа ерекшеліктерімен байланысты мотивтер:  

-Жекелеген тұлғалардың беделі, оларға еліктеу, мадағына ие болуға 

талпыну. Бұл жерде негізінен мұғалім, оның  білім алушыға әсер ету 

ерекшелігі немесе басқа атақты тұлғалардың (спортшы,жұлдыз,ғалым т.б.) 

әсері қарастырылады. 

- Оқыту әдістерінің ынталандырушы әсері, себебі оқу әрекетін 

ұйымдастырудың кез-келген түрі ынталандырушы (немесе керісінше) 

мотивациялық әсерге ие[6]. 

Оқу әрекеті мотивтерінің ішінде ең тиімдісі - танымдық қызығушылық 

болып табылады. Танымдық қызығушылық ретінде, психологтар адамның 

психикалық процестерінің болмыстың құбылыстары мен объектілеріне 

ерекше таңдаулы бағыттылуын түсіндіреді.  

Танымдық қызығушылықтың бастапқы формасы – әуестік, одан кейін 

ізденгіштік пайда болып, пәнге деген ынталыққа ұлғаяды. Оқу үдерісі 

барысында пайда болатын танымдық қызығушылық ақыл-ой әрекетін нақ 

осы мезетте белсендіре отырумен қатар, одан кейінгі уақытта да түрлі 

зияткерлік тапсырмаларды шешуге бағыттайды. 

Біздің тұжырымымыз бойынша, тұрақты танымдық қызығушылық 

бірден қалыптаса қоймайды, маңызды факторларының бірі болып 

қызықтылық саналады. Қызықтылық оқу материалының жаңашылдығы, 

бірегейлігі, бұрын білгенге қарсы болуы есебінен пайда болуы мүмкін, 
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бұндай таным барысында міндетті түрде білім алушылардың 

эмоционалдылығы шыңдалады. Ал өз кезегінде, осындай қалыптасқан 

жағдай педагогикалық процесті басқаруда, өзінінг тиімді әсерін тигізеді 

деген ойдамыз. 
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Омарбекова Н.Ш. 

Қарқаралы қаласы. Қарағаш ауылы №28 негізгі орта мектептің 

Биология  пәнінің мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША 

БИОЛОГИЯ САБАҒЫН ӨТКІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға 

түсіп, бәйгеден озып келетін заманы енді туды. Мемлекет болашағының 

кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен өткір мәселе жоқ екені 

белгілі. Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі 

мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу қажет. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың биылғы «Қазақстандық жол – 2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының барлық 

Стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылды. Республика 

болашағына бағдар беретін бұл жолдауда «XXI ғасырдағы дамыған ел 

дегеніміз - белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар»- деген. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы-заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратынтың бағдарлама. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму 

деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, 

әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны 

қалыптастыру. Мұндай талапқа сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте 

кәсіби білікті болуы тиіс. 

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі 

арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, 

дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенлілігін арттыруда, 

зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке 

ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне 

инновациялық технолгияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң нәтиже 

береді. 

Жаратылыстану пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін 

қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 
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жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.  

Биология пәнінің окытылуы кіріктірілген білім беру бағдарламасында 

өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында 

«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және 

сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 

«Биология»  пәні бойынша оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан өздерінің дағдыларды үйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, 

оны талдай және бағамдай білуді талап етеді. «Биология» және 

«Жаратылыстану» пәндері  бойынша критериалды бағалау және оқытуды 

жоспарлау» тарауында қарастырылатын бағалау тәсілдері де маңызды болып 

табылады. Сонымен қатар, педагогиканың түрлі аспектілері, атап айтқанда, 

оқушыға бағдарланған әдіс-тәсілдер,проблемаларды шешу, рефлексиялық 

оқу және бірлескен оқу тәсілдері қарастырылады. 

Биологияны оқытуда педагогикалық тәсілдерді іске асыру үшін сабақта 

төмендегідей жұмыс түрлерін қолдану қажет: эксперименттік жұмыс; ойын / 

модельдеуді қолдану; биология мәселелері бойынша түрлі дереккөздерден 

қажетті ақпаратты таңдау (мысалы, генетикалық түрлендірілген өнімдердің 

әсері, адамды клондау, органдарды трансплантациялау), талдау жүргізу, 

алынған ақпаратты салыстыру және шынайы бағасын ұсыну; биология 

саласындағы түрлі мәселелерді зерттеуге бағдарланған эксперимент 

құрастыру және өткізу (мысалы, Қазақстанның экологиялық мәселелері); 

биологиялық үдерістер мен табиғи құбылыстарды ұғыну, түсіндіру және 

болжау үшін модельдеудің түрлі тәсілдерін қолдану.Оқу үдерісінде 

мұғалімдер оқушыларға оқу жоспарында ұсынылатын тапсырмаларды 

орындай отырып, оқу мақсаттарына жетуге көмектесетін бірқатар 

педагогикалық тәсілдерді пайдаланғаны жөн 

Биологияны оқыту үдерісінде әдіс таңдаған кезде оқу материалының 

мазмұнын және шешілуге тиісті нақты оқу-тәрбие міндеттерін, биология 

кабинетінің оқу жабдығымен жабдықталуын, үлестірмелі материалдың 

болуын, оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың дайындық деңгейін 

ескеру қажет. 

Негізгі мектепте биологияны оқыған кезде бастапқы кезде әңгіме уақыт 

жағынан қысқа ғана, материалдың шағын бөлігін қамтиды. Біртіндеп 

оқушылардың білім қоры артқан сайын, ол уақыт ұзара бермек. Әдетте 

әңгіме басқа әдістермен бірге қолданылады (бейнефильм, таныстырылым, 

тәжірибе нәтижелерін көрсету, бақылау және басқалары). Әрбір сабақта 

дерлік әңгіме барысында түрлі көрнекілік құралдары қолданылады. Әңгіме 

барысында оқушылардың алатын білімі үзік-жұлық, шашыраңқы болмағаны 

маңызды.  

Биология бойынша оқу бағдарламалары оқытуда зертханалық 

тәжірибемен қатар, демонстрациялық тәжірибелерді де қолдануға 
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бағдарлайды. Заманауи компьютерлік бағдарламалар зертханалық жұмысты 

модельдеуге мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялардың 

ерекшеліктерінің бірі – оқушыларды зерттеушілік баяндама жазуға, топта 

жұмыс істеуге және ғылыми этиканы игеруге үйретудің жаңа тәсілдерін 

ұсынатындығы.  

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 

«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық 

салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

 Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын 

шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді 

мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.  
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Омаркулов Д.Б. 

Қарқаралы қаласы. Қарағаш ауылы №28 негізгі орта мектеп 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ – ТАҒЫЛЫМДЫ  

ТӘРБИЕ КЕПІЛІ 

 

Қазіргі таңда білім беру жүйесінің мақсатының бірі – әлемдік білім беру 

кеңістігіне ықпалдастырған және қоғам қажеттіліктеріне сай көп деңгейлі 

үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

өзінің кезекті бір халыққа ұсынылған Жолдауында халқымыздың алдына 

"ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты, мәдениетті жеке 

тұлғаны тәрбиелеу керек", - деп жауапты міндет жүктеді [1]. 

Жаңартылған білім бағдарламасымен оқу-тәрбие үрдісінде құзіретті 

тұлға қалыптастырудың маңыздылығы өте зор. «Мен, ең алдымен, оқудағы 

кедергілерді жоя білетін, бірінші жолға оқудан бұрын тәрбиені қоямын. 

Себебі «Тәрбие бар жерде білім де бар» деген сөзді құптаймын». Бала 

тәрбиесі бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның мемлекеттік абыройлы, 

міндеті. Бала – дербес тұлға. Оның бойындағы табиғи қасиеттер, 

адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада 

нәрленеді. 

Қазақ халқының "Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады" деген 

аталы сөзі бар. Олай болса, оқушы жастарымыздың білімді, саналы болып 

шығуы үшін мектеп пен мұғалімдер ұжымына үлкен міндет жүктелері анық. 

Білім мен тәрбие беру - қиын да қастерлі еңбек. Бұл жолда мұғалімдер 

талмай, тынымсыз еңбектеніп, шығармашылық ізденуді, үйренуді асыл 

мұратына, биік парызына айналдырғанда ғана жете алатыны сөзсіз. Шебер 

мұғалімдер ғана зеректік пен зерделікті сомдап рухани құндылықтарды, өз 

мамандығын терең меңгеріп, тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қабілетті, 

мәдениетті, өнегелі, заман талабын қанағаттандыра алатын жағдайда ғана 

халқының сеніміне ие болып "ұстаз - мұғалім" дәрежесіне көтеріле алады.[1] 

Мұғалім қызметінің табысты болуы, оның оқу және тәрбие жұмысының 

мақсаттары мен міндеттерін жете түсінуге байланысты. Мұғалім оқушыларға 

саналы тәрбие жан-жақты білім береді, олардың көзқарасын 

қалыптастырады, дүниетанымын дамытады, еңбек пен қоғамға деген 

сүйіспеншілігі мен ынтасын тәрбиелейді. Мұғалім оқушылардың жылдан-

жылға өсіп отыратын талаптарын, қанағаттандырып отыру үшін, өмірде 

болып жатқан түрлі құбылыстарға жаңалықтарға, өзгерістерге құлақ асып, 

өмірмен бірге аяғын алып жүретін адам болуға тиіс. 

 Қай заман болсын адамзат алдында тұратын басты міндет – адал, білімді, 

еңбексүйгіш ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Бұл міндетті әр халық салт-дәстүріне 

орай іске асырады, яғни әр халық ғасырлар бойы сыннан өтіп, сұрыпталған 

озық салт-дәстүрді жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдаланып келген. 

Бала тәрбиесі тек мектеп қабырғасында ғана берілмейді. Ананың бесік 

жырынан бастап, адамның жер қойнына берілгенге дейінгі өзі көріп-білген 
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салт-дәстүр, әдет-ғұрпы – барлығы да адамның дүниетанымын 

қалыптастыратын өмір сабақтары.[1] 

Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі – жалпы білім беретін 

мектептерде мемлекеттік тілді жаңаша әдіс-тәсілдермен, технологиямен 

оқыту жолдары қарастырылуы. Білім беру мазмұнының жаңартылуы 

негізінде әр ұстаз өз алдына нақты мақсат, міндеттерді айқындап алуы 

маңызды.  

Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру арқылы тұлғаның біліктілігін, 

шыдамдылығын қалыптастыра отырып, оқушының алдағы өмірінде, қоғамда 

табысты болуына көмектесетін қасиеттерін дамытып, қалыптастыру, 

әлеуметтендіру болып табылады.[2] 

Бұл технология бойынша өзара іс-әрекеттің принциптері мен мақсаттары 

үш негіздің, яғни ата-ана, бала, ұстаз арасындағы ынтымақтастықты 

қалыптастыруға бағытталады. Ең қымбат өмір – бала өмірі, бала өмір 

жалғасы болғандықтан, оның қоршаған ортаға бейімделуі, өмірден өз орнын 

таба алуы осы үш бірліктің бірлесіп атқарған қызметіне байланысты болады. 

Жан Жак Руссоның сөзімен айтқанда: «Бала туғанда ақ қағаздай болып 

туады. Оның үстіне шимайды қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі, бала 

тәрбиесі де сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді». 

Қазақ тілін оқыту тиімділігі көп жағдайда мұғалім мен оқушы 

әрекеттерінің қаншалықты келісіліп жасалғанына байланысты. Мұғалім мен 

оқушы арасындағы қарым-қатынас бұзылуы оқушылар қызметінің 

бұзылуына әкеп соғады. 

Мұғалім мен оқушылардың тек бірлескен шығармашылық қызметі 

жағдайында олардың арасында серіктестік қатынас орнатылады, ол дәріс 

беруші мен білім алушының өзара байланысы мен ықпалынан көрінеді. 

Бірлескен белсенділік жағдайында өтініш, кеңес, мақтау, құптау немесе 

намысына келмейтіндей етіп ұялту мұғалімнің басты қаруы ретінде 

саналады. Мұғалім әрбір тапсырманың мақсаты мен міндеттерін айта 

отырып, оқушылардың басты  назарын қызметтің мазмұндық аспектісіне 

аударады (нені және не үшін істеу қажет). Бұл жағдайда оқу қызметінің 

негізгі формасы болып коммуникативті-танымдық қызметте бірлескен 

қызығушылығы, мұғалімнің оқушылармен тілдесуі саналады.[3] 

Ынтымақтастық қатынасқа түсе отырып, мұғалім баланың оқушы 

ретіндегі атқарылымына емес (бұған сәйкес ол үй жұмысын жаттап, айтып 

беру тиіс), оның тұлға ретінде дамуының перспективасына бағыттау керек. 

Мұндай қарым-қатынас, әдетте, оқу үрдісінен тыс шығып, қазақ тілінің 

практикалық пайдалануын ынталандырады: қазақ тілінде іс-шаралар 

дайындауда, қабырға газеттерін бірлесіп жасауда және тағы басқалары. 

Жаңа педагогикалық технологиялар (жобалау әдісі, ынтымақтастық 

әдістемесі, педагогикалық шеберхана, оқу және жазу арқылы сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы және тағы басқалары ) оқушыға 

өмір сүруге, жұмыс істеуге, өз бетінше және ұжыммен бірлесіп ойлануына, 

ал армандауды және жақсы игі істерді жеке атқаруына мүмкіндік береді. 
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Оқушы кез-келген жағдайда өз көзқарасын нық және сенімді білдіруге, 

белгілі бір қорытынды шығаруға дайын болуы тиіс. 

Мұғалімдер күн сайын күрделі шешім қабылдап жатады. Бұл шешімдер 

түрлі білім мен пікірлерге сүйенеді және әрбір оқушының не үйреніп, 

келешекте неге қол жеткізуге тиіс екендігіне бағытталған. Осыған 

байланысты мұғалімдер оқушыларды олар өмір сүруге тиіс өзгермелі әлемге 

дайындауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан өзгермелі өмірде мұғалімдер 

барлық сатыларда оқу бағдарламасына енгізілетін өзгерістермен және пәндік 

салалардағы әзірлемелермен бірге дамып отыруға тиіс.[4] 

Осы мақсатта мұғалімдердің даму түсінігімен ұштастыра оқыту, 

оқушылардың ішкі мүмкіндіктерін ашу, оқудағы ерекшеліктерді түсіну, 

көптеген тәсілдердің, тілдік және мәдени әсер мен мінез-құлық және 

дағдының, қызығушылық және оқыту амалдарының болатынын жете түсінуі 

қажет болады. Шешім қабылдау үдерісінде мұғалім үшін ең маңыздысы 

оқушының қызығушылығы болып табылады. 

Қорытындылай келе, яғни өсіп келе жатқан ұрпағымыз еліміздің 

мақтанышы болатындай әр ұстаз  жан-жақты қызмет ете отырып, сонымен 

қатар әр ұстаз оқу мен тәрбиені де қатар алып жүруі тиіс. 

«Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры – ұстаздардың қолында» деген нақыл сөзді негізге ала отырып, 

оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оларды болашаққа жетелеп, жақсы 

істі бастамақпыз.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕГІ ПЕДАГОГТЫҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІ 

 

Бүгінгі таңда Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған 

жаңа білім беру жүйесі қалыптасуда. Бұл үдеріс педагогикалық теория мен 

практикадағы елеулі өзгерістермен қатар жүреді.  

Біздің өміріміздің кез-келген саласындағы, соның ішінде  білім беру 

жүйесіндегі сапалы өзгерістерді мұғалімнің оқу процесінде өз орны мен 

рөліне деген жаңа көзқарасын қалыптастырғанда ғана жүзеге асыруға 

болады.  

«XXI ғacыpдың бacындaғы қaзaқcтaндық бiлiм зaмaнaуи өpкeниeткe тән, 

«aқпapaттық» нeмece «пocтиндуcтpиaлдық қoғaм» дeгeн aтaу aлғaн, жaңa 

пapaдигмaлapдың пaйдa бoлу кeзeңiндe тұp. Мeктeптi peфopмaлaу пpoцeciндe 

бiлiм бepудiң aлдынa ұлттық aғapтудың жaқcы cипaтын жoғaлтпacтaн, 

әлeмдiк, жaһaндық бiлiм бepу жүйeciнe eну мiндeтi қoйылды. Peфopмa 

бapыcындa бiлiм бepудi iзгiлeндipугe, oқытудың иннoвaциялығынa қoл 

жeткiзiлдi, бaлaның epкiн, жaуaпты тұлғa peтiндe  дaмуынa жaғдaй тудыpуғa 

күш caлынудa» [1,3]. 

Жaһaндaну жaғдaйындa ғылыми aқпapaт көлeмiнiң ұлғaюы,  мeктeптeгi 

бiлiм бepу мaзмұнын жәнe ic-әpeкeт қaғидaлapын қaйтa құpылуының бәpi 

мұғaлiмнiң кәciби бiлiктiлiгi мeн тұлғacынa,  бүкiл пeдaгoгикaлық үдepicтiң 

тұлғaлық бaғдapлaнуынa қoйылaтын тaлaптapдың cөзciз apтa түcуiнe aлып 

кeлeдi.  Бүгiнгi тaңдa кeз-кeлгeн oқу opындapындa oқу үдepiciн жeтiлдipу 

үшiн жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялap, caбaқтың дәcтүpлi eмec түpлepiн 

қoлдaнудың тиiмдiлiгiн пpaктикaның өзi дәлeлдeп oтыp.  Мұның өзi aтaлғaн 

мәceлeнiң тeopиялық нeгiздeмeciн жacaу қaжeттiлiгiн туындaтaды.  Бiлiм 

бepу жүйeci дaмуының қaзipгi кeзeңi жaңa пapaдигмaғa өтудiң жoлдapын 

iздecтipумeн, яғни бiлiм бepудiң жaңa мaқcaтының жeтicтiктepiмeн 

бaйлaныcты.  

Жас ұрпақтың жаңаша ойлануына, олардың біртұтас дүниетанымының 

қалыптасуында әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне 

ықпал ететін жанаша білім мазмұнын құру жалпы білім беру жүйесіндегі 

өзекті мәселе.  Бүгінгі таңда білім беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден 

де күрделі маңызды.  Өйткені бізді дамудың жаңа кезеңі күтіп тұр.  Сол 

кезеңге лайық ұлттық санасы жаңғырған жаңа ұрпақ тәрбиелеу міндеті 

мойынымызда. Білім беру саласында жаңа технологиялардың енуі оқушының 

ойлану стилін, мұғалімнің оқыту әдістемесін өзгертеді.  Сабақта жаңа   

технологияларды тиімді пайдалану, оқытудың дәстүрлі емес түрлерін 

қолдану педагогика ғылымның шығармашылылық сипатын айқындайды.  Ол 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық 
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қабілетін дамытады, қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында 

дидактикалық мақсаттар іс жүзінде асырылады.  

Оқытудың жаңартылған мазмұны мен технологиясы бойынша оқытудың 

құзыреттілік-бағдарлы тәсілін ескере отырып бағалаудың жаңа формаларын 

ұғынбай жаңа мақсаттар мен міндеттерді шешу мүмкін емес. Сондықтан 

заманауи педагог кәсіби іс-әрекетінде білім берудің жаңартылған МЖМБС 

әдістемесі мен мазмұнын қабылдау, білім беру процесін бағдарламалық және 

әдістемелік қамтамасыз етуді өзгерту, педагогикалық қызметтің мақсаттары 

мен тәсілдерін өзгерту дағдысын қалыптастыруы қажет. Бүгінгі таңда әр 

педагогті төмендегі сұрақтар қызықтырады: 

- жаңартылған білім беру мазмұнының және қазіргі қолданыстағы білім 

беру мазмұнының айырмашылығы неде? 

- мектепте білім беру үдерісін ұйымдастыру тәсілдері өзгереді ме? 

- «Нәтижеге бағытталған білім беру» ұғымы нені білдіреді? 

- мұғалім білім берудің жаңартылған мазмұнын  қандай бағытта және 

қалай жүзеге асыру керек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 1 -  Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімділігі 

 
Қазіргі уақытта біз оқу үрдісін технологияландыру туралы, қандай да бір 

педагогикалық инновациялық технологияларды енгізудің артықшылықтары 

туралы көп айтамыз. Біз оларды игереміз, оқу үрдісінде пайдаланамыз, 

белгілі бір нәтиже аламыз, бірақ сонда да күрмеуі қиын проблемалар өте көп. 

Мысалы, оқушылардың мотивациясын   арттыру,  мектепте тұлғаның 

адамгершілік-рухани қасиеттерін: өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау және өзін-
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өзі жүзеге асыруды дамытуды ынталандыратын адамгершілік білім беру 

ортасын құру сынды сұрақтар барлық педагогтарды толғандырады. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен 

дағдысын емес, оның тұлғасын  білім арқылы дамытуды көздейді.  Осы 

тұрғыдан алғанда, педагогтың кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін арттыру, оны 

жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі 

барынша маңызды екендігі айқын. 

«Инновациялық іс-әрекет деп мұғалімнің өз тәжірибесінде әлдеқайда 

жоғары нәтиже беретін белгілі сатыда біртіндеп енген жаңалықтың сапалы 

өсу динамикасын айтады. Инновациялық іс-әрекет бұрыннан қалыптасқан 

дәстүрлі межеден ауытқу тудырады. Инновациялық іс-әрекет жаңалықтың 

пайда болуы, іске асырылуы сияқты кезеңдермен ерекшеленеді. 

Педагогикалық үрдіс те басқа үрдістер секілді инновациялық іс-әрекетті 

талап етеді. Педагогикалық инновациялық іс-әрекет негізінен жаңадан пайда 

болу, өңдеу және тарату кезеңдерімен сипатталады» [2, 53 б.].  

Педагогикалық инновациялық іс-әрекеттің негізгі мақсаты: мұғалім-

оқушы арасындағы шығармашылық қарым-қатынас субъектісін анықтау; 

педагогикалық үрдіс кезеңіндегі оқушының жеке басының шығар-машылық 

дамуын қамтамасыз ету. Инновациялық іс-әрекет ұғымы оқу үрдісіне жаңаша 

мазмұн беруге ғана емес, ол оқыту  үдерісіне қатысушыларын қызықтыруы 

тиіс технологияларды енгізу бойынша ауқымды жұмыс. Әдетте, онымен 

білім беру мекемелерінің педагогтары  айналысады, олар көбінесе болашақ 

мамандарды инновациялық педагогикалық үдеріске дайындық барысында 

практиканың қажеттілігі мен теориялық және ұйымдастырушылық 

негіздердің жеткіліксіз әзірленуі арасында белгілі бір қайшылықтарға тап 

болады [3, 49 б.].  Осыған орай, оқу орнындағы инновациялық қызметті 

жемісті іске асыру педагогтың дайындығын қалыптастырудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайларына тікелей байланысты 

екендігі туралы қорытындыға келуге тура келеді. Білім беру жүйесіндегі 

әлемдік дамудың негізгі үрдісінде қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара іс-

қимыл ауқымын кеңейту;  халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде 

шешілуі мүмкін жаһандық проблемалардың туындауы мен өсуі; қоғамды 

демократияландыру; экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің өсуі; 

адам капиталы мәнінің өсуі сынды факторлардың маңызы зор. 

Бүгінгі таңдағы  өзекті мәселелерінің бірі өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайларда өмір сүруге ғана емес, сондай-ақ қазіргі ақиқатқа 

белсенді түрде ықпал етуге дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру 

болып табылады. Осыған байланысты заманауи педагог қоғамның 

тапсырысын орындай отырып, болашақ мамандардың бойында креативтілік, 

әлеуметтік жауапкершілік, дамыған интеллектке ие болу, кәсіби 

сауаттылықтың жоғары деңгейі, танымдық қызметтің тұрақты уәждемесі 

сияқты қасиеттерді қалыптастыруды көздеуі керек. Білім беру мазмұнын 
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жаңартуға көшу білім беруге құзыреттілік тәсіл шеңберінде жұмысқа жаңа 

талаптар қояды, педагогтарды денсаулық сақтау технологияларымен 

қамтамасыз ету, білім беру үдерісін дараландыру жағдайында жұмыс істеуге 

дайындығын қалыптастыру. Білім беру құрылымын жаңарту оқытудың 

дәстүрлі репродуктивті стилін меңгеруден және білім алушылардың 

танымдық белсенділігі мен ойлау дербестігін қамтамасыз ететін білім 

берудің жаңа дамытушылық, конструктивтік моделіне көшуден тұрады. 

Қарауға ұсынылатын білім беруді жаңарту бағдарламасы оқыту белсенді 

болуы тиіс, құрылған коллаборативті орта жағдайында өткізілуі тиіс, 

оқытуды саралау жүзеге асырылуы тиіс, жүзеге асыру процесінде пәнаралық 

байланыстар іске асырылуы тиіс деп болжайды[4, 77 б.].  Жоғарыда 

аталғандардан басқа АКТ-ны пайдалану, диалогтық оқыту, зерттеу әдістері 

мен білім алушылардың қажеттіліктеріне дер кезінде ден қою міндетті болып 

табылады. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандардың ішінен жаңартылған білім беру 

мазмұны бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін педагогтан  нәтижеге қол 

жеткізу үшін оқу мақсаттарын қалыптастыру, сондайақ оқу материалын 

меңгеруді ұйымдастыру бойынша оқу үдерісін құруды қажет етеді. Мұндай 

талаптарға оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындауды, оқу 

үдерісі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалануды, білім алушылардың 

тұлғалық-әрекеттік бағыттағы озық дамуы үшін жағдай жасауды да 

жатқызуға болады.  

Заманауи педагог үшін оқу үдерісіде психологиялық жайлылық пен 

қолдау атмосферасын құру, білім алушыларды  өздігінен білім алуға, өзін-өзі 

анықтауға және өзін-өзі іске асыруға дайындау және  қойылған мақсаттарға 

қол жеткізуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді бағалау да аса маңызды.  

Жаңартылған мазмұнда білім беру аясында педагог арнайы біліктілік болып 

табылатын өз кәсіби қызметімен жоғары деңгейде айналысу және өзінің әрі 

қарай кәсіби дамуын жобалау қабілетіне, әлеуметтік құзыреттілік ретінде 

анықталған бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызметпен айналысу, кәсіби 

қарым-қатынас тәсілдерін пайдалану және ынтымақтасу қабілетіне ие болуы 

тиіс. 

Инновациялық іс-әрекет процесі көп жағдайда оқытушының 

инновациялық әлеуетіне байланысты. Бұл әлеует  жаңа көзқарастар мен 

идеяларды жасау және оларды өзінің практикалық қызметіне көшіру 

шығармашылық қабілеті;  оқытушының жаңалығы; өз қызметін үнемі 

жетілдіруге дайындық, дамығандығы және білімділік сынды нормалармен 

тығыз байланысты. Жаңартылған мазмұнда білім берудегі инновация 

процесі, ең алдымен, табысқа ұмтылған тұлғаны құруға бағытталуы тиіс. 

Тиісінше, инновациялық үдерістерді дамытуды білім беруді жаңғыртуды 

қамтамасыз ету, оның сапасын, тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру тәсілі 

ретінде қарастыруға болады. 

Білім беру қызметінде инновацияның келесі түрлерін бөледі: 1. 

Оқытылатын пәннің ішінде көрініс тапқан пәнішілік инновациялар. Мысал 
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ретінде білім беру мекемелерінің жаңа оқу-әдістемелік кешендерге көшуін 

және авторлық әдістемелік технологияларды меңгеруін келтіруге болады. 2. 

Дәстүрлі емес педагогикалық технологиялар арқылы педагогикалық 

практикаға енгізілетін жалпы әдістемелік инновациялар, мысалы, студенттер 

үшін шығармашылық тапсырмаларды әзірлеу, жобалау қызметі және т.б. 

Қазіргі уақытта инновациялық педагогикалық қызмет кез келген оқу 

орнының білім беру қызметінің басты компоненттерінің бірі болып 

табылады, өйткені білім беру қызметтері нарығында қандай да бір мекеменің 

бәсекеге қабілеттілігін құру үшін негіз жасайды, оқытушының кәсіби өсу 

бағытын, оның шығармашылық ізденісін анықтайды, студенттердің тұлғалық 

өсуіне нақты ықпал етеді. Сондықтан инновациялық іс-әрекет оқытушының 

ғылыми-әдістемелік қызметімен және студенттердің оқу-зерттеу қызметімен 

тығыз байланысты [5,3 б.]. 

Әдебиетті талдай отырып, оқытудың инновациялық әдістерінің келесі 

сыныптамасын бөліп көрсетуге болады: 

1. Портфолио әдісі-бұл заманауи білім беру технологиясы, соның 

негізінде студенттердің білім беру және кәсіби қызметінің нәтижелерін 

шынайы бағалау әдісі қолданылады. 

2. Проблемалы баяндау әдісі – бұл оқытушы материалды баяндамас 

бұрын мәселені қойып, тапсырманы құрастырып, алға қойылған міндеттерді 

шешу тәсілін көрсететін әдіс. Студенттер бір мезгілде ғылыми ізденістің 

куәгері және қатысушылары болады. 

3. Жоба әдісі-бұл оқыту жүйесі, онда студенттер оқытушы біртіндеп 

күрделене алатын практикалық тапсырмаларды-жобаларды жоспарлау және 

орындау процесінде білім мен іскерлікке ие болады. 

4. Проблемалық оқыту. Бұл технологияның міндеті-қызығушылық 

туғызу. Оқытудың мәні оқытушылар мен студенттердің бірлескен қызметі 

барысында шешілетін проблемалық жағдайларды құру болып табылады. 

5. Дәріс-визуализация-студенттерді ауызша және жазбаша ақпаратты 

көзбен шолып түрлеуге үйретеді, бұл оқыту мазмұнының ең маңызды, 

маңызды элементтерін жүйелеу және бөлу есебінен кәсіптік ойлауды 

қалыптастырады. 

Осылайша, инновациялық шешімдер қабылдау, белгілі бір тәуекелге 

бару қабілеті жаңартылған білім мазмұны негізіндегі педагогтың 

инновациялық іс-әрекетін табысты іске асырудың қажетті шарты болып 

табылады. 
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Сагиндикова Р.Ж. 

Қарқаралы қаласы. Қарағаш ауылы №28 негізгі орта мектептің 

тарих  пәнінің мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ 

ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ РЕТІНДЕ 

 

Жаңа бағдарламада оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі де 

өзгерді. Критериалдық бағалау - бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес 

келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші 

болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. 

Осы бағдарлама аясында оқушыларымыз заманауи әдіс-тәсілдермен 

оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттігі бүгінгі 

күн талабы. Жаңартылған бағдарлама баланы сыни тұрғыдан ойлантып, 

алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйретеді. Оқушыға қалай оқу 

керектігін үйрету, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел - уәждерін 

нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни ойлай алатын, пікір - 

көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық 

танытатын оқушы қалыптастыру. 

Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 

басталады. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен 

жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, 

алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында. 

Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 

арқылы ұсынады. 

Бүкіләлемдік тәжірибеде  білім беру саласында  білімнің де дағдының 

 да маңыздылығы кең. Заманауи тәсілдің басты ерекшелігі-  білімді алып 

қана қоймай , оны орынды жерде қолдану. Осы ғасырда талап етілетін 

дағдылардың мәні осында . Топтық жұмыс барысында оқушының  бойында 

оқушылық кезеңіне ғана емес,  кейін де пайдасын тигізетін әлеуметтік өзара 

әрекет ету дағдысы, қарым- қатынас дағдысы, проблемаларды шешу дағдысы 

қалыптасады. Қазір  осы мәселе төңірегінде әріптестеріммен іс- тәжірибе 

алмасып, оқушылармен  жұмыс жүргізіп жатырмын. Оқу үдерісінде топпен 

жұмыс жүргізуге оқушылар қалыптасып, дағдыланып қалды. Тапсырма топқа 

беріледі. Тапсырма орындау барысында топтың әрбір мүшесінің жеке үлесі 

ескеріледі. Топпен жұмыста күшті оқитын оқушы әлсіз оқушыға көмектеседі 

де, басқаларды тыңдағанда ол білімін арттыра түседі, бір сөзбен айтқанда 

ынталанады. Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына 

жаңа талаптар қойылып отыр. Қазақстан Республикасында соңғы жылдары 

білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білім беру 

сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы 
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әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау және бәсекеге 

қабілетті білім беру болып табылады.  

Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі 

кезде білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- 

талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, 

ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән 

беруіміз керек. 

Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, шығармашылық 

әдістерге баулудың жолдарын іздестіре отырып, мұғалім-шәкірт арасында 

рухани және сезім бірлестігін айқындайды. 

Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологиялар да 

баршылық. Соның бірі - критериалды бағалау жолдары. 

Критериалды бағалау-бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына 

негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-

ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың 

пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау 

және жиынтық бағалау. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл 

бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес 

балдық бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті 

оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 

жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 

оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және 

балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 

және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою 

арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық 

пәндер бойынша қолданылады. 

Бағалау жүйесінің негізгі мақсаты – білім сапасын арттыру болып 

табылады. Ал қазіргі заманғы білім сапасы дегеніміз ол білім алушының 

келешектегі өзінің әртүрлі жеке мәселелерін шешуге керекті, қажетті 

құзіреттіліктерін қалыптастыратын білім беру нәтижесі.  

Бүгінгі заман талабы – жан-жақты дамыған, өзіндік «мені» қалыптасқан 

тұлға тәрбиелеу. Оқушы тұлға болып қалыптасуы үшін оның бойында түрлі 

жағдаяттағы проблеманы анықтауға, өзіндік тұжырым жасай білуге, өзіндік 

бағалауға, сыни ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, логикалық 

операцияларды қолдана отырып дәлелдеуге, жалпы алғанда жеке адамның 

құзыреттіліктері  қалыптасуы қажет. 
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Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – 

оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы 

орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа 

бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – 

тұман». Өркениетті дамудың өзегі білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің 

таласы жоқ. Кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Мұғалім қандай 

болса, мектеп һәм сондай болмақшы, яғни ұстаз білімді болса, ол мектептен 

балалар көбірек білім алып шыкпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке 

керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін 

ұстаз» – деп айтқан болатын XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім 

беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпы еуропалық 

стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына 

әкелетін бірден-бір жол! Ұстаздардың шығармашылық қабілеті, жаңашылдық 

әрекеттері, біліктілігі, физиологиялық және психикалық сапасы, 

педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. Бұл педагогикалық бағытта 

оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастықтан 

теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мәні зор. 
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Садибекова М.О. 

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ – САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 

 

Болашақтың бүгіннен де нұрлы, шуақты болуына тікелей ықпал етіп, 

адамзатты алға апаратын күш білімде ғана,- деген ұранмен оқу үрдісін 

ұйымдастыру қажет.Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы-қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары 

елге айналуымыз керек»,-деген еді. Демек,ұлттық бәсекелестік қабілеті 

бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2020-2025  

жылдарға арналған бағдарламасында білім беру саласына «заманауи 

технологияларын енгізу үшін оқу орындарының педагог кадрларының 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау тұрақты түрде іске асырылатын 

болады» деп атап көрсетілген. Сондықтан бүгінгі таңда педагогтардың 

алдында білім беруде түйінді құзыреттілікті меңгеру қажеттілігі туындап 

отыр. Екінші жағынан, еліміздің халықаралық экономикалық қауымдастыққа 

енуі білім беру саласындағы өзгерістерге байланысты жаңа жағдайда жұмыс 

істеуге қабілетті педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға 

бағытталған.Демек, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі 

технологияны тиімді пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу – мұғалімнің басты 

міндетінің бірі болып отыр. [1,б.20] 

Қай ұстаз болсын қазіргі күн талабына сай оқытудың ең тиімді жаңа 

әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың білімін тереңдетіп, оны 

практикада қолдана білуге, таным белсенділігін арттыруға тырысатыны 

анық. Қазіргі талаптың басты міндеті – педагог мамандардың кәсіби 

құзырлығын қалыптастыру мен біліктілігін үздіксіз арттыруды, ғылыми-

әдістемелік қызметтің жаңашылдығын, түрлері мен әдістерін іздестіруді 

қамтамасыз ету, оны үйлестіре білу болып отыр. 

Әдістемелік ізденіс - жаңалыққа жол ашу. Ендеше сабақтың қызықты 

өтуі мұғалімнің үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту 

әдістемесін жаңартып отыруына байланысты.Инновациялық және 

интербелсенді әдістемелерді сабақ барысында пайдалану сабақтың сапалы 

әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізеді. 

Қазіргі заманауи білім беруде әр оқушының қабілетіне қарай білім 

беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен 

бетбұрыс жасалуда. Өйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу 

үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді 
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міндеттейді.Технология – бұл қандай да болсын істегі, шеберліктегі, өнердегі 

амалдардың жиынтығы деген ұғымды білдіреді. 

Жаңа технологиялардың мақсаты мен тиімділігі: 

- шығармашылықпен жұмыс істей алатын жеке тұлға қалыптастыру; 

демократиялық білім беру; 

- білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру; 

- білім сапасын көтеру; 

- өзін бағалай білу және өзгелердің ой-пікірімен санасуға, құрметтеуге 

басқаны баулу; 

- әр оқушы өз мүмкіндігінше дамиды; 

- жауапкершілігі, қызығушылығы артады; 

- пікір айтуға, жаңаша ойлауға жағдай туғызады. 

«Мен шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың 

үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға тырысамын»,- деп ұлы ғалым 

А.Эйнштейн айтқандай интербелсенді оқыту іскерлік пен ынтымақтастықты, 

оқушылардың мүдделері мен қызығушылығын, өзара сыйласымдылығын, 

бірлескен іс-әрекеттерге негізделеді. Сондықтан интербелсенді әдістердің 

мақсаты мен шарттарын үнемі қадағалау міндетті: 

1. Жағымды психологиялық орта орнату; 

2. Білімді игеруге деген қызығушылықты (мотивация, ынта, ұмтылыс) 

тудыру; 

3. Білім игеруде үйренушілерді сәттілікке бағыттау; 

4. Білім игеру процесін коммуникативтік процесс деп түсініп, бірлескен 

әрекеттерді қолдану. 

Жағымды психологиялық климат құру – әр сабақтың және жалпылама 

алғанда бүкіл білім игеру процесінің басты мақсаты, яғни: 

- үйрену процесіне қатынасушылардың әрқайсымен өзара сыйластық 

пен сенімге негізделген жеке қарым-қатынас орнатуға мүдделі болу; 

- қарым-қатынаста қысымнан бас тартып, «жұмсақ» әдістерді қолдану; 

- әрбір оқушы мен бүкіл топ жұмысына көмек пен жәрдем жасау, қол 

ұшын беруге дайындық,әрбір пікірді тыңдай білу, оны сыйлау және онымен 

санасу; 

- жағымды (позитивті) және конструктивтік көзқарас ұстану, ешкімді де, 

ешнәрсені де (өзгенің пікірі мен көзқарасы) сөкпеу, даттамау; 

- жұмысқа әртүрлі тәсілдер мен құралдарды қолдану арқылы үнемі 

жаңалықтар енгізіп отыру; 

- шығармашылыққа негізделу, шығармашылық тұрғыдан 

қатысушылардың ашылуына мүмкіндік беру; 

Жағымды психологиялық орта орнату – жақсылық пен ізгілік нышаны. 

Мотивация тудыру және қызығушылықты ояту түсінігі: 

Мотивация - әр үйренушінің білімге деген қажеттілігі мен мұқтаждығы, 

құлшынысы мен ұмтылысы, ынтасы мен көңілі, қызығушылығы мен 

құмартушылығы, оның білім процесінде алдына қойған мақсаттары мен 

мүдделері. 
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- Мотивацияны тудырмай, қызығушылықты оятпай тақырыпты терең 

игеру мақсатына жету екіталай.Сол себепті қызығушылық тудырып, оны 

үнемі қолдап, қыздырып отыру керек; 

- Әр тақырыптың басында «мен осы тақырып бойынша не білемін? Не 

білгім келеді? Бұл білім маған қалайша және қаншалықты қажет болады?» 

деген сұрақтарға жауап іздеу орынды; 

- Сабақта алған білімдердің практикалық маңызына ерекше көңіл бөлу 

керек. Әр сабақ прагматикалық (пайда тұрғысынан) сипат алуы керек; 

- Оқушыларды үнемі мақтап, қолпаштап, қолдап отыру керек; 

- Мұғалім өзі де шабыттанып, сол көтеріңкі күйін оқушыларға көрсетуі 

керек; 

- Сабақ барысында тұлға аралық қатынастардың дамуына ықпал жасау 

керек; 

Сәттілікке бағытталу - өмірге оптимистік көзқарас қалыптастыру. 

- басты назарды жұмыстың сәтті шыққан жерлеріне аудару; 

- жіберген қателерді кемшілік ретінде қабылдамай, оларды үйренудің 

заңды көрінісі деп түсіну, қателерді түзетуді оқушылардың өздеріне тапсыру; 

- «сөйлеу» ұғымын «әңгімелесу» ұғымымен алмастыру, «ұстамды», 

«сабырлы» қарым-қатынастық тәсілдерді қолдану; 

- Әр оқушының атқарған жұмыстарының қорытынды нәтижелерінің 

сәтті шығатындығына сендіру, оларды өздеріне жеңімпаз сезімін 

қалыптастыруға ынталандыру; 

Бірлескен топтық жұмыс – әрекеттесу, қарым-қатынас, бірлесе жұмыс 

істеу. Қарым-қатынас дегеніміз- өзімізді басқаларға бейімдеу, яғни өзгенің 

пікіріне, идеяларына, көзқарасына, мінезіне бейімделу. 

- Қарым-қатынас жасау және өзара әрекет ету машығын дамытады; 

- Топтың бағалық-бағыттаушылық бірлігін қалыптастырады; 

- Жағдайға байланысты әлеуметтік рөлдер сменасының икемділігін 

кеңейтеді; 

- Әр оқушыға өзінің қабілеттері мен ерекшеліктерін ашуға (көрсете 

білуге) жағдай жасалады; 

- Оқушылар арасында еркіндік және сенім атмосферасы қалыптасады; 

- Оқушылар топ жұмысында позитивтік, конструктивтік, 

шығармашылық қағидаларды ұстанады; .[2,б.32] 

Оқушылардың дүниетанымын, ой-өрісін кеңейту, өмірге деген 

көзқарасын жан-жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашуда жаңа 

технологиялар мен интербелсенді әдістердің ролі жоғары.Жоғары технология 

мен интербелсенді әдістерді білім беру саласында тиімді пайдалану 

оқушылардың өзіндік жұмыстарының сапасын арттыруға көмектеседі. 

Егемен Қазақстанның келешегі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ – 

ұлттың ұлт болып қалуының кепілі. 

Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет, ақпараттық 

технологиялардың білім берудегі пайдасы мыналар болып табылады: 
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- алыстағы ақпарат көздерін пайдалану; 

- түрлі жүйелерге ену арқылы өз бетімен іздену; 

- сұраныс бойынша ақпарат алу; 

- интернет тарапында берілген тапсырмалар мен жаттығуларды 

орындау; 

- ақпаратты кез-келген арақашықтықта тез арада жеткізу; 

- өзі оқып отырған тілде электронды пошта арқылы хат алмасу; 

- ақпараттың қажетті түпнұсқасына қосылу. 

Интернет арқылы ғаламдық желінің ақпараттық ресурстарын қолдана 

отырып, оларды оқу үрдісіне енгізіп, сәйкес дидактикалық түсініктемелер 

беру арқылы дидактикалық мәселелердің келесі жолдарын тиімді шешуге 

болады. 

Яғни, ақпараттық технологиялардың білім беруде маңызы зор. Өйткені 

ол оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңістігіне жол көрсетеді. Мен өз 

сабағымның әрқайсысына осы әдісті пайдаландым. Бұл баланың ой өрісін 

кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін көтеруге үлкен үлесін қосады. 

Білім берудің мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістер мен 

жаңалықтардың барлығы да ғылым негіздері бойынша білімді меңгертумен 

қатар оқытуды дараландыруға жағдай жасау арқылы оқушылардың жеке 

және жас ерекшеліктерін ескере отырып, қажеттіліктері мен қызығуларына 

сай білім беруге бағытталып отыр. Сабақ беруде мұғалім оқушылардың жас 

ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да меңгере алатындай, 

сұрақтарға дұрыс жауап іздей алатындай етіп қою керек.Сол кезде сабақ 

күтілген нәтижеге қол жеткізеді. 

Атап айтар болсам сабақ барысында мынадай талаптар басшылыққа 

алынады[3,б.71] 

1. Мұғалім оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуы керек; 

2. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім 

емес, осы білімді қызыға қабылдауға дайын оқушы болуы тиіс; 

3. Балалардың оқуға деген ынтасын күшейту керек; 

4. Өз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет; 

5. Оқу, дамыту жұмысын ұтымды жүргізу үшін баланың табиғи талабын, 

қасиетін дер кезінде айқындау керек. 

Осы қағидалар негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану 

арқылы жүргізу - оқушының өзін-өзі дамытуына, өз біліміндегі 

олқылықтарды өзі тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан –жақты білім 

алуына көмектеседі. 
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М. Жұмабаев атындағы №39 КММ гимназия   

бастауыш сынып мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ОҚЫТУ  ҮРДІСТЕРІ  

 

Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін 

және қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу 

кезінде қазақстандық педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары 

ескеріліп жасалды. 

Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін 

және қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу 

кезінде қазақстандық педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары 

ескеріліп жасалды. 

Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын 

дамытады. Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен 

алмасады, өз жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен 

қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 

тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі. 

Педагогикалық әдіс-тәсілдер: 

- құндылықты-бағдарланған; 

- әрекетті; 

- тұлғалық-бағдарланған; 

- кіріктірілмелі; 

- коммуникативті әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламаларының 

құрылымы мен мазмұнын құрудағы негізгі бағдарлар болып табылады. 

Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын 

дамытады. Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен 

алмасады, өз жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен 

қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 

тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі. [2] 

Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген 

күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу 

мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез 

келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын 

қалыптастыруға бағдарланған. 

Оқыту әдіс-тәсілдері: Құндылықты-бағдарланған тәсіл-оқушының 

құндылықтар жүйесін қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше 

формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды 

көздейді. 



 

431 

 

Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және 

азаматтық жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және 

шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу. 

Тұлғалық-бағдарланған тәсіл — педагогтің назарын оқушы тұлғасының 

тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана 

емес, сондай-ақ эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандары 

мен даму мүмкіндіктерімен қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа 

шоғырландыруды көздейді. [3] 

Жүйелік-әрекетті тәсіл — оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз бетінше 

білім алуына бағытталып, осы мақсатта мұғалімнің тиімді іс-әрекеттің түрлі 

формаларын қолдануын көздейді. 

Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша және 

жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып 

отырған әңгіме мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес тілді 

қолданып үйренуге бағытталған. 

Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі 

оқу пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас 

бейнесін қалыптастыруға жәрдемдеседі. 

Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу әр түрлі 

пәндік салалардан білімдерді кіріктіруге және сол арқылы алынатын 

білімдердің функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу тәсілі — зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға, ғылыми 

таным әдістерімен танысуға жәрдемдеседі, оқушыларда танымдық 

қызығушылық қалыптастырады. 

Интербелсенді әдіс – үйретуші мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін 

оқытудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын 

әдістер. (inter – аралық, бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi) Өзара 

әрекеттестiк әдетте, белгiлi бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi Бiз 

оқытуды және бiлiм берудi, егер сабақ барысында мұғалiм мен оқушы 

арасында өзара әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, интерактивтi» 

деп атаймыз. Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда туралы 

әңгiмелесу, талқылау түрiнде өтедi. 

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды 

екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты – тек ақпаратты 

беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту 

екендiгiмен байланысты. [4] 

Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу: 

- өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi; 

- шешендiк өнерiн жетiлдiредi; 

- танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, кейде абсолюттi шындық 

болмайтынын); 

- сыни ойлау дағдыларын дамытады; 

- өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады 
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Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл 

ұстаным үлкен нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе деп есептелінеді, себебі 

адам санасында бірінші кезекте өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасаған 

істер қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген 

екен : Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, 

ал өзіме жасатсаң – үйренемін! деген пікірі дәлел бола алады. Сондықтан 

интербелсенді оқыту оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін 

үйренудің негізгі құралдары ән тәсілдері ретінде танылады. 

Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда сыныпты екі немесе үш, 

төрт ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма не әр ұялы топқа 

бөлек-бөлек тапсырма беруге болады. 

Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және оқыту 

үдерісінде қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты интербелсенді 

әдістерді пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Соның ішінде дидактикалық 

ойындар оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, 

алған білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына көмектеседі. Ойын 

барысында оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, яғни 

жағдайға талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын 

рөлін сезіну, әңгімеге қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, 

қарым-қатынас жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты 

қабілеттері жетілетіндігі байқалады. Сондықтан, орыстың ұлы педагог-

ғалымы К.Д.Ушинскийдің “Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп 

отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де 

жойылады” – деген.  
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АГАРТУУЧУ, ДЕМОКРАТ ЖАНА ЖАҢЫЧЫЛ АКЫН  АБАЙ 

КУНАНБАЕВ 175 ЖАШТА 

 

Кыргыз адабияттаануу илиминин белгилүү адабиятчысы  профессор 

Абдыкадыр Садыковдун: «Ар бир улуу жазуучу, акын жана драматург 

өзүнүн чыгармачылыгын иликтей турган илимди пайда кылат», - деп айткан 

сөзү бар.   

Жер жүзундөгу бардык эл өз тарыхына, өз элинин маданиятына терең из 

калтырган айтылуу инсандарын ардактап, алар менен сыймыктанат эмеспи. 

Анын сыңарындай Абайтаануу казак адабият таануу илиминин бир 

тармагы.  Абайтаануу илими кеменгер акындын өнөрүн, философиялык, 

коомдук, эстетикалык көз карашын, казак поэзиясындагы ыр санаттарын, 

музыкалык мурастарын, кол жазмаларын, адабий-рухий дөөлөттөрүн улам 

терең изилдеп келүүдө.  

Мына бүгүн казак адабияттаануучулары да өзүнүн белгилүү инсаны б.а. 

поэзияда, музыкада, коомдук-азаттык ой-пикир салаасында өлбөс-өчпөс 

чыгармаларын жараткан, казак калкынын кылымдар бою калыптанган 

маданий казынасын алдыңкы орус жана Европа маданиятынын нускалуу 

таалим-таасири менен байытып, казактын жаңы маданиятына  чоң салым 

салган улуу акын жана агартуучу Абай Кунанбаевдин 175 жылдык 

маарекесин белгилеп,  Абай менен сыймыктанып турган кездери.  

Абай  бир гана казак-кыргыз  жеринде эле эмес бүтүндөй түрк тилдүү, а 

түгүл чет өлкөлөрдө да белгиленип жатканы саамалуу иш десек 

жаңылышпайбыз.   

Абай Кунанбаевдин «Казактын түбү кайдан чыкканы тууралуу» деген 

эмгегинде: ”эч бир казак кыргыз менен казактын бир тукумдаш экенин 

талашпайт”-деп Абай өзү тастыктап жазгандай, биз, кыргыздар дагы казак 

туушкандар сыяктуу эле Абайдын ысмын ар дайым ыйык кармап 

кадырлайбыз. Даанышман акындын арбагын эскерүүгө арналып, бүгүнкү 

күндөгү дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга карабастан, аралыктан өткөрүлүп 

жаткан эл аралык конференцияга катышып жатканыбыз дагы кыргыз элинин 

Абайга деген урмат-сыйдын бир көрүнүшү болуп саналат. 

Абай бир гана кыргыз менен казактын энчиси эмес, бүтүндөй түрк 

дүйнөсүнө, түрк маданиятына тең орток руханий феномен экени талашсыз. 

Анткени Абай ошол өз заманында бүткүл түрк калктарынын тарыхындагы эң 

прогрессчил маданий козголуштун башында турган. 

Абай жыйырма жылдан ашык убакыт бою орус маданияты, адабияты 

менен философиясынын улгүлөрүн уйрөнүп, аларды казак тилине которуп, 

калайык-калктын калың катмарына таратып келген. Анын эстетикалык 



 

434 

 

табитинин, коомдук-саясий жана философиялык көз караштарынын 

калыптанышына орус адабиятынын классиктери А. С. Пушкин, И. А. 

Крылов, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. 

Белинскийдин чыгармалары, байыркы грек философтору Аристотель менен 

Сократтын, чыгыш окумуштуулары Ибн-Сина, Беруни жана башка эмгектери 

зор таасир тийгизген. 

Акын өз заманынан алда канча алдыны көрө билген, заманбап ой 

жүгүрткөн демократ инсан болгон. Өзү саясаттан алыс болгону менен 

ырларында ар дайым коомдогу турмушту сүрөттөп, эзилгендердин жанында 

туруп, бийлерди адилеттүүлүккө үндөп турган. Чыгармаларынын маанилүү 

бөлүгүн эски салттарды шакабага алуу, аялдардын укугу тепселгенине 

каршы чыгуу, бай менен кедейлер арасындагы ажырымды сындоо түзөт. 

Абайдын адабий мурасы бай жана ал негизинен үч бөлүктөн турат: 

өзүнүн поэтикалык чыгармалары; башка тилдерден, көбүнчө орусчадан 

которгондору; кара сөз менен жазылган санаттары. Ал өз ырларында ошо 

кездеги актуалдуу коомдук-саясий маселелерди, өмүр, заман, махабат 

тууралуу түбөлүктүү темаларды козгойт; казак коомундагы курч социалдык 

карама-каршылыктарды көрсөтүп, уруучулук араздашууларга, 

адилетсиздикке каршы чыгып,  мекендештерин илим-билимге, орус 

маданиятын үйрөнүүгө чакырып келген. Абай ырларын кагаз бетине 80-

жылдын ортосунан түшүрө баштаган.   Абайдын «Кансонарда» аттуу 

чыгармасы (1882) анын акындык кубатын тааныткан ири чыгарма болгон. 

Чыгармада казак адабиятында калыптанган лирикалык жанрдын 

өзгөчөлүктөрү көп кырдуу келип, метафоралар, үлгү сөздөр мол. Абай адам 

проблемасын өтө бийиктен карап, анын рухий, коомдук, күндөлүк, этикалык, 

эстетикалык проблемалары боюнча ой толгогон. Абайдын философиялык, 

көркөмдүк, гуманисттик жана диний көз караштары терең сезилген эмгеги, 

анын «Кара сөздөрү» экендиги жана анын «Кара сөздөрүнүн» айрымдары 

алгач 1918-ж. Семейде чыккан «Абай» журналында жарык көргөндүгү, алар 

көптөгөн чет тилдерге которулгандыгы бизге да белгилүү. Абай музыка 

өнөрүндө мол мурас калтырып, казак музыкасын байытты. Ал таланттуу 

музыкант, обончу да болгон. Кээ бир ырларына өзү обон чыгарып, биздин 

заманга анын 40ка жакын обону жеткендиги жана азыркы учурда 27 ыры 

нотага түшүрүлгөндүгүн билебиз . Композиторлор А. Жубанов менен Л. 

Хамиди Абайдын ырларын операга пайдаланса, Е. Брусиловскийдин 

«Жалгыз кайың», А. Жубановдун «Абай» аттуу симфониялык поэмалары, 

аспаптык чыгармалар, ыр-романстар Абайдын ыр-обондорунун негизинде 

жазылган. 

 Казактын классик жазуучусу М. Ауэзовдун «Абай жолу» романы улуу 

акынга арналган. Бул эпопея дүйнө элдеринин 116 тилине которулган. 

Кыргыз адабиятынын алгачкы өнүгүш мезгилинде Абай кыргыз акын-

жазуучуларына байкаларлык таасир тийгизген. Абайдын кыргыз жазуучусу 

Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын калыптануусуна кошкон салымы чоң. 

"Абай жолу" эпосунун башкы каарманы - Абайдын инсандыгы жөнүндө: 
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“Абай сыяктуу эркин, чексиз акындын кыялы, чексиз адамдын 

айланасындагы өжөр,  өжөр тобу менен болгон күрөшү жана бул жерде 

сейрек кездешүүчү жаңылык менен тазалык Абайды дүйнөлүк трагедиянын 

чокусуна алып чыгарды”,- деп жазган. 

Улутуна жана диний көз караштардын өзгөчөлүгүнө карабастан бардык 

элдердин ынтымак менен бейпил турмушта турушуна негизделген, агартуу 

үчүн жанын таштап күрөшкөн Абайдын мындай прогрессчил гуманисттик 

көз караштары бүгүнкү күндө айрыкча маанилүү деп ойлойм. 

Ошондуктан элдерди руханий асылдандырууга бардык аракетин 

жумшаган Абай сындуу залкар даанышмандарыбыздын өмүр өрнөгүн ар 

дайым эстеп жүрүүгө милдеттүүбүз. Абайдын ысымы бизге ошол үчүн өтө 

ыйык жана кымбат. 

Сөзүмдүн аягын Абайдын урпактарына калтырган өлөң-осуяты менен 

аяктагым келди: 

Жүрөгүмдүн түбүнө терең бойло, 

Мен бир сырдуу адаммын, аны да ойло. 

Көйгөйү көп жерде өстүм, жалгыз өзүм,  

Көптөр менен алыштым, күнөө койбо. 

Убакыт учкан куштай сызып өтө берет, бирок мезгил канчалык өткөн 

сайын Абайдын албан сырдуу поэзия ааламы ошончолук жашарып, 

урпактан-урпакка өтүп турат. Анткени Абайдын алдында убакыт да 

алсыздык кылат. Ошон үчүн Абай өзү өлсө да, Абайдын ажайып сөзү эч 

качан өлбөйт. Ал- түбөлүк тирүү.  
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Сламбекова Қ. Н. 

Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп интернаты 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Қазақстандық орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ағылшын 

тілін оқытудың әдіснамалық негіздерін анықтау мәселесі өзектілендірілді. 

«Ағылшын тілі» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасының тілдік 

қызметтің төрт түрі бойынша тілді практикалық меңгеру талаптары 

белгіленген. Тәсілдерді таңдау, оқу пәнінің стратегиялық мақсатын ескере 

отырып және мектепте табиғи сөйлеу ортасы болмаған жағдайда ұсынылады. 

Қазіргі заманғы лингодидактикадағы әдіснамалық маңызды тәсілдерге 

сипаттама берілген. Кейбір әдістер аясында мұғалімнің оқыту іс-әрекеттері 

ұсынылған. 

Қазақстандық тілдік білім беру тәжірибесінің өзгеруіне байланысты 

мектепте «Ағылшын тілі» пәні бойынша Типтік бағдарлама жаңартылды. 

Жаңартылған бағдарлама шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық шеңберіне 

(CEFR – Common European Framework of Reference – шет тілін меңгерудің 

жалпыеуропалық құзыреттілігі) сәйкес ағылшын тілін меңгерудің деңгейлік 

моделі негізінде тілдік білім беру мазмұнының сабақтастығын көздейді. 

Деңгейлерді бөлу кезінде типтік оқу бағдарламада сынып оқушылары 

ағылшын тілін А1 (өмір сүру деңгейі) қарапайым деңгейінде меңгеруі тиіс 

деп белгіленген. 5-7 сынып оқушылары А2 деңгейіне (қымбат деңгей), 8-10 

сынып оқушылары В1 деңгейіне (шекті деңгей) қол жеткізеді деп болжануда, 

мектеп түлектері ағылшын тілін В2 алдыңғы қатарлы деңгейінде меңгеретін 

болады. Ағылшын тілі бойынша жаңартылған бағдарламада әр деңгейдің 

төменгі, орта, жоғары деңгейі бар. Бұл бөліністі орта және жоғары 

сыныптарда сақтауға болады. 

Аталған бағдарламада пәнді оқытудың күтілетін мақсаттары нысанында 

тілдік қызметтің төрт түрі бойынша тілді практикалық меңгеруге қойылатын 

талаптарды белгілеу принциптері жаңа болып табылды. Бір сыныптан 

екіншісіне де, сөйлеу қызметінің дағдысының дамуына қарай да мақсаты 

күрделенеді. Әлбетте, осы талаптарды ағылшын тілін оқытудың заманауи 

әдістемесінде іске асыру үшін әдіснамалық негіздерді анықтау қажет, 

олардың арасында тәсіл сияқты санат ерекше орын алады.  

Оқытудың әрбір әдісі мұғалімнің оқыту жұмысы (жаңа материалды 

баяндау, түсіндіру) мен оқушылардың белсенді оқу-танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыруды қамтиды. Яғни, мұғалім бір жағынан, материалды өзі 

түсіндіреді, ал екінші жағынан-оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 

ынталандыруға ұмтылады (оларды ойлауға, өз бетінше тұжырым жасауға 

және т.б. итермелейді). 

Оқушыларға ағылшын тілінде оқылатын материалдардың мазмұнын 

түсінуге көмектесу әдістері: 
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- Оқудың бастапқы кезеңінде оқушылар бірінші тілде мұғалімге жауап 

береді. 

- Мұғалімдер оқытудың қазіргі замандық әдістерін, интерактивті 

әдістерді, көрнекі құралдарды пайдаланады. 

- Мұғалімдер жиі кездесетін сөздерді қолдану арқылы қарапайым 

сөйлейді. 

- Мұғалімдер айтылғандардың мағынасын айқындау үшін баяу сөйлейді. 

- Мұғалімдер мысалдармен жаңа сөздерді қалай пайдалануға 

болатындығын көрсетеді. 

- Мұғалімдер нақты күнделікті өмірде қолданылатын сөздерді 

қайталайды (құттықтаулар, ауа райы / күнтізбе, туған күндер). 

- Оқу барысында мұғалімдер денені шынықтыру үшін жағдай жасайды, 

өйткені практикалық әрекеттер арқылы балалар тілдерді жақсы меңгереді. 

Тілді түсінуге қол жеткізуге көмектесетін әдістер: 

Негізді құру әдістері - өзара түсіністік немесе «мағынаны талқылау» 

күнделікті сабақта ауызша және ауызша емес әдістерді қолдану арқылы қол 

жеткізуге болады. Бұл әртүрлі әдістер оқушыны ұзақ уақыт тыңдауға және 

оқу үдерісіне белсенді қатысуға мүмкіндік жасайды. Вербальды емес қарым-

қатынас әдістері тікелей (мұғаліммен және оқушының өзара әрекеттесуімен 

байланысты) және жанама (сыныпқа байланысты) болып бөлініп, келесі 

элементтерді қамтиды: 

- тіл; 

- бет-әлпеті; 

- қимылдар мен сигналдар; 

- дауыстың интонациясы және үні; 

- зейінмен бағытталған көзбен байланыс орнату; 

- көрнекі көмек: нақты қол қойылған және анық көрінетін материалдар; 

- тақырыпқа байланысты иллюстрациялар мен тақырыптар; 

- алфавит және карточкалар; 

- қол іс-әрекетіне арналған заттар. 

Қателерді түзеу. Кез келген тілдік оқыту бағдарламасының негізгі 

мақсаттарының бірі - оқушыны нақты және табиғи сөйлеуге үйрету. Белгілі 

сұрақтар бар: қателерді түзету керек пе? Қанша түзетуге тура келеді? Тіл 

үйрену сабақтарындағы қателерді қалай түзетуге болады? Егер сіз 

оқушылардың қарым-қатынас тәсілдерін мұқият қадағалап отырсаңыз, 

қателіктерді түзету қандай мөлшерде рұқсат етілетінін негізгі мәтіннен 

анықтай аласыз? Ағылшын тілін оқушылар негізгі тілде сияқты, 

коммуникация саласындағы шағын мамандарға айналады және олардың 

хабарын жеткізудің әртүрлі жолдарын пайдаланады. 

Қабылдау әдістері. Қателер мен оларды түзетудің екі бағыты бар. 

Бірінші бағытты қолдаушылар оқушылар жасаған қателер, дереу түзетуге 

тиіс екенін айтады. Оқу процесі қиынға түседі, өйткені қателерді түзету 

қажет уақыт. Ал ал басқа бағыттың жақтаушылары қателіктерге неғұрлым 

табиғи және төзімділікпен қарауды және оларды түзетпеуді қолдайды. 
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Олардың пікірінше, тілдерді зерттеу кезінде қателіктер қалыпты болып 

саналады және оқу процесі жүріп жатқандығының белгісі болып табылады.  

Ағылшын тіліне оқытудың сөздік әдістері. 

Барлық сыныптамаларда білімді ауызша баяндау әдістері бар. Оларға 

әңгіме, түсіндіру, түсіндіру, әңгіме, нұсқаулық жатады. 

Ауызша әдістер оқытудың барлық кезеңдерінде қолданылады: жаңа 

материалды меңгеруге дайындық кезінде, оны түсіндіру, меңгеру, қорыту 

және қолдану барысында. 

Әңгімелеу - бұл мұғалімнің оқу материалын бейнелі, әсем, жарқын 

монологиялық баяндауы. Бұл әдіс басқаларға қарағанда кіші сыныптарда жиі 

қолданылады. Мұғалім әңгімелегенде балаларға жарқын, жаңа фактілерді, 

оқиғаларды хабарлау қажет болғанда, балалардың тікелей бақылай 

алмайтынын айтады.  Әңгімелеу - ойлау қызметіне, қиялға, оқушылардың 

эмоцияларына, олардың ой-өрісінің кеңеюіне әсер етудің қуатты көзі. 

Егер әңгіме әдісінде пассивті әдістің белгілері көп болса, ал түсіндіру -

күрделі мәселелерді жүйелі, логикалық, нақты, қолжетімді баяндаудың 

белсенді әдісі болып табылады. Түсіндіру міндетті түрде балалардың 

қатысуымен, олардың жеке бақылауымен, іс-әрекет тәжірибесі мен үлгілерін 

көрсетумен сүйемелденеді, иллюстрациямен үйлеседі. 

Түсіндіру операцияларды, әрекеттерді, тапсырмаларды орындауға 

қатысты нұсқаумен толықтырылады: өлеңдерді қалай үйрету, жаттығу жасау, 

жұмыс орнын ұйымдастыру және т. б. балаларға арналған нұсқаулықтар 

анық, бір мағыналы, қысқа болуы керек, 4-5 тапсырмадан артық болмауы 

керек. 

Әңгіме, түсіндіру және дәріс оқытудың монологиялық немесе 

ақпараттық-хабарлау әдістеріне жатады. Әңгіме оқу материалын баяндаудың 

диалогтық әдісі болып табылады (грек тілінен. Dialogos-екі немесе бірнеше 

тұлғалар арасындағы әңгіме), бұл осы әдістің маңызды ерекшелігі бар. 

Әңгімелесудің мәні - мұғалім қойылған сұрақтардың шебер болуы арқылы 

оқушыларды ойлауға, ойлауды белсендіруге, зерделенетін фактілер мен 

құбылыстарды белгілі бір қисынды дәйектілікпен талдауға және тиісті 

теориялық қорытындылар мен өндеулерге өз бетінше жақындауға 

итермелейді. 

Әңгіме  бұл – диалог: мұғалім сұрақтары мен оқушылардың жауаптары. 

Ол оқушының ой-өрісін мұғалімнің ой-өрісін ұстануға мәжбүрлейді, 

нәтижесінде оқушылар жаңа білімді меңгеруде бір қадам алға жылжиды. 

Мақсаты бойынша: 1) Кіріспе немесе ұйымдастырушы; 2) жаңа білімді 

хабарлау; 3) синтездеуші немесе бекітетін; 4) бақылау-түзету әңгімелері 

болып бөлінеді. Оқушылардың танымдық дербестігі деңгейі бойынша 

репродуктивті және эвристикалық әңгімелер болып бөлінеді. 

Кіріспе (дайындық) әңгіме әдетте оқу жұмысы басталар алдында 

өткізіледі. Оның мақсаты-оқушылардың алдағы жұмыстың мәнін дұрыс 

түсінгенін, өздерін жақсы сезінгенін, не істеу керектігін анықтау. 



 

439 

 

Хабарлама әңгіме - (түсіндіру): сұрақ-жауап, қарсылыққа жол бермейтін, 

жауаптарды есте сақтай отырып әңгімелесу (оқушы тарапынан жұмсақ, 

поштамен, бірақ күмән мен қарсылыққа жол беретін); эвристикалық 

(оқушының проблемалардың алдына қоятын және мұғалім қойған сұрақтарға 

өз жауаптарын талап етеді).  

Синтездеуші (қорытынды немесе бекітуші) әңгіме оқушыларда бар 

білімдерді жинақтау және жүйелендіру үшін қызмет етеді, ал бақылау-түзету 

(тексеру) әңгімелесу диагностикалық мақсатта қолданылады және 

оқушылардың білімін дамыту, нақтылау, жаңа фактілермен немесе 

ережелермен толықтыру қажет болған кезде қолданылады. 

Сұхбатты сәтті өткізу үшін оған мұғалімнің дайындығы қажет. 

Әңгімелесу тақырыбын, оның мақсатын нақты анықтау, жоспар-конспект 

құру, көрнекі құралдарды таңдау, әңгімелесу барысында туындауы мүмкін 

негізгі және көмекші сұрақтарды тұжырымдау, оны ұйымдастыру мен өткізу 

әдістемесін ойластыру қажет. 

Қазіргі замандық оқыту әдістемесі ағылшы тілін меңгеруде оқу процесін 

неғұрлым жоғары интерактивті деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. 

Интерактивтілік, ынтымақтастық және өзара көмек принциптеріне 

негізделген қазіргі замандық оқыту жүйесі түрткілерді «сарқылуына» кедергі 

келтіреді, оқушылардың үшінші тілді меңгеруге қызығушылығын арттырады. 

Ұсынылған қазіргі замандық оқыту үлгісінің артықшылығы - үшінші 

тілдің жаңа тілдік және сөйлеу материалдарын меңгеру неғұрлым тиімді 

болып табылады, өйткені қарым-қатынас барысында еркін жағдайда жүзеге 

асырылады, барлық оқушылар үшін ағылшын тілі-бұл жаңа, қызықты. 

Оқушылардың көптілді оқу үдерісінің негізгі құрамдас бөлігі-ана 

тілдерінің біртектілігі қағидасы бойынша құрылған, мақсаты жаңа тілді 

меңгеру ғана емес, сонымен қатар әр ұлттың оқушылары үшін әлем бейнесін 

кеңейту болып табылады, бұл кейіннен мәдениетаралық коммуникацияны 

жүзеге асыру іскерлігін қалыптастыруға ықпал етеді. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

 

В психологии студенчества достаточно много работ, посвященных 

исследованию взаимосвязи личностного, эмоционального и 

интеллектуального развития, активности и психологического здоровья 

личности. Кроме того, изучается влияние определенных метакогнитивных и 

личностных характеристик на учебную результативность студента. 

Вместе с тем, актуальная проблема этого вопроса заключается в том, что 

практически отсутствуют работы, направленные на выявление особенностей 

эмоционально – поведенческой активности и учебной результативности 

студентов в зависимости от их общей удовлетворенности жизнью. В данном 

случае возникаю такие важные вопросы, как: «Как базовое эмоциональное 

состояние, отражается на активности и учебно-профессиональной 

деятельности студента? Можно ли говорить о том, что «счастливый», 

удовлетворенный жизнью студент отличается более высокой активностью в 

основных сферах жизни и учебной результативностью?».  

Таким образом, проблемным вопросом исследования эмоционально - 

поведенческих особенностей личности студента является взаимосвязь 

удовлетворенности жизнью с активностью и учебной результативностью 

студента. 

Эмоционально-поведенческое благополучие студента играет важную 

роль при выполнении любого вида деятельности, но особенно - в учебной  

деятельности.  

Для студентов всех специальностей, сегодня, ввиду большой умственной 

нагрузки, чья учебная деятельность характеризуется наличием различных 

стрессогенных факторов (зачеты, экзамены, подготовка к дипломному 

проектированию и др.), эмоционально-личностное благополучие является 

одним из предикторов ее эффективности, поскольку 

тесно связано с их психологическими особенностями и профессионально 

важными 

качествами.  

Деятельность студентов характеризуется повышенной сложностью, 

напряженностью и многозадачностью, что предъявляет особые требования к 
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их актуальному психоэмоциональному состоянию, индивидуальным 

характеристикам и личностным качествам. Особую роль в поддержании 

оптимального психологического состояния личного состава играет 

эмоционально-поведенческое и личностное благополучие. 

Эмоционально-личностное благополучие — это целостное 

экзистенциальное 

переживание состояния гармонии между внутренним и внешним миром, 

возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека. 

Результатом снижения 

уровня такой гармонии является переживание состояния эмоционально-

личностного неблагополучия [1, с.2]. 

 Конструкт «эмоционально-личностное благополучие» включает 9 

параметров (счастье, успех, пессимизм, везение, компетентность, 

несчастливость, оптимизм, надежность, зависть), выделенных эмпирическим 

путем, описанных на основе анализа литературы, преобразованных в 

моношкалы и сгруппированных в три компонента эмоционально-

личностного благополучия для изучения его самооценки (счастливый, 

везучий, оптимист — позитивный эмоциональный компонент благополучия; 

успешный, компетентный, надежный — позитивный личностный компонент 

благополучия; пессимист, несчастливый, завистливый — негативный 

компонент (компонент неблагополучия)) [2, с.11]  

В современных условиях жизнь современного студента требует 

повышенной включенности, активности, быстрого переключения с одной 

задачи на другую, где в большинстве своем преобладает деятельность, 

связанная с взаимодействием людей друг с другом.  

Поэтому в данной области важно исследование формирование личности 

студента и рассмотрение его психологии с разных сторон, которые 

непосредственно влияют на эмоционально - поведенческие особенности 

личности студента. Это такие стороны личности, как:  

-индивидуально-психологическая сторона; 

-нравственно-мотивационная сторона;  

-мотивационная сторона; 

-социально-психологическая сторона. 

Опишем их подробнее:  

Феномен полного и лаконичного описания личности присутствует в 

психологии как одна из важнейших целей и к этому стремится 

психологическая наука. При анализе зарубежных публикаций, которые 

посвящены исследованию личности за последнее время, выявлено, что 

личностные факторы можно охарактеризовать в рамках одной-двух моделей 

личности. В работах ведущих психологов, таких как Г. Олпорт, Р. Кэттелл, Г. 

Айзенк, Р. МакКрэй, П. Коста и другие, личность рассматривалась как целая 

структура, имеющая свою иерархичность, и связанная в основании 

многочисленными чертами. Эти черты могли группироваться на основе 

психофизиологических, социальных и индивидуальных особенностей 
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индивида в обобщенные характеристики – факторы, которые являются 

общими особенностями в целостной структуре личности. 

Формирование личности студента - это динамический процесс, который 

длится на протяжении всей жизни человека. Процесс формирования 

личности рассматривается в различных подходах. В теории личности можно 

выделить, что в основном личность формируется в ходе общения с другими 

людьми, и факторы, которые влияют на ее формирование, оказываются в 

процессе ее становления [3, с.95]. 

Структура личности в общей психологии представлена с различных 

сторон: 

Индивидуально-психологическая сторона включает в себя такие 

факторы, как: 

темперамент, характер, способности (задатки, таланты), психические 

состояния (бодрость, усталость, энтузиазм, апатия, стресс, скука, тревога, 

страх, гнев и т.д.).  

Нравственно-мотивационная сторона представлена таким фактором как 

направленность (потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентации, 

установки, идеалы, мировоззрение и т.д.  

Мотивационная сторона включает в себя мотивацию достижений, 

лидерства, предубеждения, стереотипы, комплексы, мании, фобии. Личность 

с её психическими процессами и свойствами представлена ощущениями, 

восприятием, памятью, мышлением, интеллектом, речью, воображением, 

творчеством, эмоциями, чувствами и волей.  

Социально-психологическая сторона личности включает следующие 

факторы: отношение к другим, отношение к себе, социальная роль, 

социальная позиция, социальная установка. Помимо этого, личность, как 

структура включает в себя биологические свойства. На становление личности 

влияет природная среда, экология, социальная среда (экономическая, 

политическая, техническая) [4,с.99]. 

В тесном пересечении с общей психологией находится раздел 

дифференциальная психология. В работах А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, В. 

С. Мерлина и другие встает вопрос о соотношении личности и 

индивидуальности. Содержание дифференциальной психологии состоит в 

изучении факторов, определяющих индивидуальные, групповые и 

типологические различия.  

В работах Б.Г. Ананьева структура личности рассматривается в 

определенной иерархии, является лишь третьем уровнем в пирамиде. 

Составляющими факторами личностной системы будут выступать мотивы 

поведения, цели, ценности, мировоззрение личности, характер, склонности. 

Многие авторы этой дисциплины поставили для себя задачу ввести 

количественные измерения. И согласно этой теории, личность студента 

описывается как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных 

элементов (черт). В настоящее время персонологи выделяют не только черты, 
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но и типы личности, а в некоторых случаях совмещают эти подходы для того, 

чтобы получить наиболее полное представление о личности [5,с.63]. 

Также на эмоционально - поведенческие особенности личности студента 

влияет информационно-эмоциональная нагрузка.  

Понятие информационно-эмоциональная нагрузка включает в себя 

несколько составляющих. Рассмотрено отдельно понятие «Информационная 

нагрузка». Логичным определением, относящимся к исследованию, является 

определение Зайцева А.Б.: «Информационная нагрузка – состояние 

цивилизации, при котором объем потенциально полезной и актуальной 

информации, превышает возможность ее обработки средним человеком (то 

есть когнитивные способности) и становиться помехой, а не подспорьем». 

[6,с.13] 

Необходимо отдельно рассмотреть термин «эмоциональная» в 

контексте. 

Эмоциональный – относящийся к любому аспекту эмоции; 

характеризующий состояния, процессы, выражения и так далее, которые 

обладают качеством эмоции. 

Что такое нагрузка? Необходимо выделить термин, относящийся к 

области 

психологии. И здесь «Нагрузка» это интенсивные воздействия, оказываемые 

на психику человека и вызывающие у него повышенную нервную 

напряженность, а также довольно сильные, трудно переносимые 

эмоциональные переживания [7,с.68]. 

Самыми значительными поведенческими средствами преодоления 

препятствий, стрессов и информационно-эмоциональных нагрузок у 

студентов сегодня являются копинговые стратегии. Они к тому же помогают 

справиться с психологическим напряжением, вызванным нестандартными 

внешними или внутренними требованиями. 

В многочисленных исследованиях представлено, что появлению 

напряженности (деятельностной и психологической) содействуют излишняя 

индивидуальная сложность задания, большая ответственность за результат 

деятельности, влияние разного рода препятствий, а также недостаток 

информации или времени, избыточность данных и прочие условия [8, с. 118].  

Учебная деятельность в учреждении высшего образования отличается 

напряженным и остроэкспрессивными ситуациями, которые оказывают 

негативное влияние на студентов. Результатом обучения становится 

постоянное ощущение тревоги и напряжения. Чувство тревоги знакомо 

каждому человеку, причиной этому неизбежное наличие стрессовых 

ситуаций во всех сферах деятельности. Экзамен является одной из ситуации, 

которая загоняет человека в тревожное состояние. Проявление большого 

интереса работников сферы образования к вопросу о тревожности в период 

экзаменационной сессии повышает актуальность глубокого изучения данной 

проблем 
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Студенты склонны к частым психическим напряжениям во время 

сессии. Как отмечают многие классики отечественной и зарубежной 

практической психологии, именно тревожность лежит в системе целого ряда 

психологических сложностей и причиной для обращения к психологам за 

помощью.  

В основном психическим и деятельностным фундаментом 

поведенческих, эмоциональных и личностных изменений является 

взаимосвязь особенностей личности, копинговых стратегий, механизмов 

психологической защиты. Это во многом определяет развитие юношей и 

девушек. Вместе с тем, побочными свойствами юношеского возраста 

являются эмоциональные проблемы и некоторая болезненность его 

протекания. Есть закономерность, которая действует в психофилогенезе и в 

психоонтогенезе и согласно которой одновременно с увеличением уровня 

самоорганизации и саморегуляции личности возрастает эмоциональная 

чувствительность, и параллельно повышаются возможности 

психологической защиты. 

Поэтому в качестве рекомендаций по развитию эмоционально - 

поведенческих особенностей личности студента можно предложить 

следующие направленности: Духовно-нравственная направленность, 

физическое воспитание, умственное развитие, самосовершенствование, 

расширение кругозора, развитие моральных принципов, самораскрытие.  

То есть на развитие гармоничности личности студентов юношеского 

возраста 

оказывают влияние духовная личностная направленность, моральные 

принципы, физическое и умственное воспитание, творческие задатки, 

склонности и способности, высокий уровень адаптивности. 

Опишем их подробнее.  

Духовно-нравственная направленность – это фундамент гармоничного 

характера. В её основе лежит система нравственных отношений личности 

студента к внутреннему и внешнему миру. Развитие гармоничных 

отношений личности с миром детерминированы именно духовно-

нравственной направленностью.  

Гармоничный характер представляет собой совокупность черт, в которой 

определенная черта отражается в определенном нравственном отношении 

индивида. Гармоничный характер формируется на основе согласованности 

черт, умеренности их проявления. Это обеспечивает духовно-нравственную 

саморегуляцию и раскрывает конструктивность взаимоотношений индивида.  

Духовно-нравственная саморегуляция – это способность контролировать 

поведение и эмоции, следуя при этом духовно-нравственным принципам. 

Также в качестве фактора развития гармоничности личности студентов в 

юношеском возрасте является физическое воспитание. Не имея хорошего 

здоровья и необходимой физической закалки, студент лишается необходимой 

работоспособности, ему трудно проявлять волевые усилия и настойчивость в 

преодолении сложностей, что будет мешать развитию в других областях 
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становления его личности. В данном контексте физическое воспитание 

предстает как весьма важное условие разностороннего развития личности 

студентов. 

Еще один фактор и коренная проблема в процессе гармоничного 

развития личности студентов – это умственное воспитание. Благодаря тому, 

что человек обладает умом, он выделился из животного мира как существо 

общественное, сотворил все богатства материальной и духовной культуры и 

теперь обеспечивает беспрерывный социально-экономический рост. Поэтому 

развитие любопытства, освоение знаний, развитие мышления, памяти и 

сообразительности студентов юношеского возраста должно стать ядром 

всестороннего развития их личности. 

Расширение кругозора наиболее важно в современное время, которое 

характеризуется мировыми процессами интеграции. 

Не менее важной составной частью гармоничного развития личности 

студентов являются моральные принципы. Это объясняется тем, что 

общественный прогресс могут обеспечить люди с совершенной моралью, с 

добросовестным отношением к деятельности и собственности, что 

детерминирует необходимость результативного морального воспитания 

[9,с.39]. 

Внутренними факторами, способствующими развитию гармоничности 

личности студентов, являются творческие задатки, склонности и 

способности. Они имеются у каждого здорового индивида. Поэтому еще 

одной важной частью развития гармоничности личности является 

целенаправленная работа по раскрытию и развитию задатков, склонностей и 

способностей.  

Поскольку на гармонизацию личности влияют такие факторы, как 

удовлетворенность отношениями с окружающими людьми и 

конструктивность общения, их нормализацию можно производить с 

помощью самораскрытия, которое выступает как фактор гармоничности 

межличностных отношений. 

Самораскрытие – это один из психологических феноменов, который 

характеризует самовыражение личности в коммуникации и взаимодействии с 

людьми.  

И.С. Кон писал о самораскрытии следующим образом: « Это 

сознательное и добровольное открытие другому собственного Я, своих 

субъективных состояний, тайн и намерений» [10,с.61].  

Самораскрытие является редким явлением, т.к. возникающий страх 

оказаться в беззащитном положении и страх потери контроля над собой 

активизирует защитные механизмы личности. Решая вопрос о том, стоит ли 

раскрывать или не раскрывать личную информацию, личность осуществляет 

контроль над границами личного пространства. В силу желания защититься 

от негативных последствий, люди перестраховываются, становятся 

чрезмерно закрытыми. Это и приводит их к трудностям в общении с 

другими. [11,с.65] 
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Таким образом, понятие психического благополучия и гармоничных 

эмоционально - поведенческих особенностей личности студента приближено 

к понятию гармоничности личности, были взяты компоненты, которые, по 

мнению О.В. Белановской, входят в содержание субъективного 

благополучия. Это позитивные отношения, автономия, управление средой, 

личностный рост, наличие цели и самопринятие. [12,с.84] 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: эмоциональная 

сфера человека представляет собой широкий спектр его переживаний и 

чувств. Эмоции молодого человека обогащают его внутренний мир, делают 

его восприятия яркими и содержательными, побуждают к активности, 

преодолению трудностей. Особенно ярко эмоции проявляются и играют 

важную роль в деятельности студента в напряженные ее периоды 

(поступление в вуз, государственные экзамены и т.п.), когда они могут 

способствовать усилению мотивов к достижению цели и мобилизации 

усилий. Переживание тех или иных эмоций, чувств, влияет на формирование 

личности студента, на перестройку его взглядов, отношения к 

действительности. Для эмоциональных процессов у студентов в процессе 

учебы характерны их большая интенсивность, разнообразие, переход от 

одних к другим, ускоренное формирование высших чувств. 

Неподверженность эмоциональных процессов отрицательным влияниям 

(внешним и внутренним), то есть эмоциональная устойчивость, - условие 

результативности деятельности в сложных для студента ситуациях. В широ-

ком спектре компонентов эмоциональной сферы студента особенно значимо 

чувство ответственности за результаты своей учебы и др. 
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Сарсенбеков Н.Ж. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық универитеті 

Аға оқытушы 
 

ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ КОГНИТИВТІ НЕГІЗІ 

 

Ұлттық білім беру жүйесін жаңғырту Қазақстан Республикасының 

Президенті Н. Ә. Назарбаев бекіткен «Еуропалық аймақтағы жоғары білім 

беруге жататын біліктілікті тану туралы» Лиссабон конференциясының 

принциптеріне сәйкес жоғары білім берудің ұлттық дипломдарының 

айырбасталымдылығына бағытталған. Халықаралық стандарттарға сәйкес, 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін реформалау нысандарының 

бірі оқытудың кредиттік жүйесін енгізу болып табылады, ол халықаралық 

білім беру кеңістігіне интеграциялауды көздейді. 

Педагогикалық технологияларға дәстүрлі әдістер туралы ойдан 

педагогикалық сананың бұрылуы оның мақсаттылығын, жүйелілігін, 

іскерлігін арттырады және кешенді нәтиже береді. Қазіргі уақытта көптеген 

қарқынды педагогикалық технологиялар әзірленді және жетілдірілді. Жоғары 

оқу орнындағы білім беру процесі қазіргі заманғы қарқынды психологиялық-

педагогикалық технологиялар негізінде құрылуы тиіс. Студенттің өз белсенді 

іс-әрекетінсіз оның ақыл-ойы мен жеке қасиеттерінің игілігі бола алмайды. 

Яғни, болашақ кәсіпқойдың қалыптасу факторларының бірі оқу - жаттығу 

кезінде студенттің белсенді позициясы болып табылады-мақсатқа ұмтылу, 

белсенділік, ынта, жауапкершілік, ерік, өзіне талап ету, білім мазмұнын өз 

санасының игілігі ретінде жасауға ниет. Ол үшін сабақ барысында әрбір 

студент өзінің оқытып-үйрететін нәрселерді, психологиялық белсенді 

болуды, тырысуды және қауырт жұмыс істеуді, яғни сабақтың басынан 

аяғына дейін оқу материалын меңгеруге дайын болуын талап ету қажет. Көп 

нәрсе сабақ ерекшеліктеріне байланысты: оның мазмұны, ұйымдастырылуы, 

әдістемесі, оқытушының іс-әрекеттері. Егер оқытушы оқу материалын 

баяндауға өз міндетін алмаса, сонымен қатар студенттердің оқу материалын 

меңгеруге дайындығын қалыптастыру міндетін шешуге, оның 

шығармашылық ойлауын белсендіруге, өзара іс-қимыл жасауға бағытталса, 

сабақ барынша әсер етуі мүмкін. 

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында оқыту оқытудың белсенді әдістеріне 

негізделуі тиіс. Оқытудың белсенді формалары мен әдістері немесе белсенді 

оқыту технологиялары тек қабылдау, есте сақтау, зейінді процестеріне ғана 

емес, ең алдымен шығармашылық, өнімді ойлау, мінез-құлық, қарым-қатынас 

процестеріне негізделеді. Технология белсенді деп аталады, өйткені оларда 

білім алушының рөлі де (ақпараттаушы рөлінің орнына - менеджердің рөлі) 

және білім алушылардың рөлі да айтарлықтай өзгереді. 

Оқытудың белсенді әдістері шын мәнінде интерактивті (ағылш. 

Interaction-динамикалық өзара іс-қимыл), өйткені олар әсер ету әдістерінен 

педагог пен білім алушының өзара іс-қимыл әдістеріне айналады, танымдық 

қызметті ынталандырады, әрбір қатысушыны ойлау және мінез-құлық 
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белсенділігіне тартады, танымдық процесте қатыспаудың мүмкін еместігін 

туғызады. 

Маманды даярлау мазмұны тек кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз ететін 

пәндік мазмұнмен шектелмеуі тиіс. Болашақ кәсіби қызметтің әлеуметтік 

контекстінде оқытудың гуманистік шарттарын, оқытушылар мен студенттер 

арасындағы демократиялық қатынастарды, тұлғааралық қарым-қатынас пен 

қарым-қатынастың шығармашылық жағдайын көрсетеді. 

Интерактивті оқыту студенттердің оқу үдерісі жағдайында нәтижелі 

қарым-қатынас жасау қабілеті мен дағдыларын, өз көзқарасын дәлелдей білу, 

өз ойларын нақты тұжырымдау және баяндау, күрделі жағдайларды талдау, 

басты және екінші дәрежелі, олардың пайда болу себептерін анықтау, оларды 

шешу тәсілдері мен құралдарын табу қабілеттерін дамытады.  

Оқыту негізгі танымдық (когнитивті) процестердің бірі болып табылады, 

сондай-ақ жады, назар, ойлау қабылдау сияқты басқа когнитивті процестерді 

қамтиды. Когнитивтік психология саласындағы зерттеулер оқытудың 

мынадай заңдылықтарын анықтады: адам оқылғанның 10% – ын, естілгеннің 

20% – ын, көргеннің 30% – ын, көргеннің 50% – ын, көргеннің 80% – ын, өзі 

не айтқанын, 90% - ын қызметте жеткенін. 

Когнитивті зерттеулер барысында жеке адамның психикасында болатын 

когнитивті процестер анықталды, оның ішінде жеке мидың жұмысына әсер 

ететін әлеуметтік өзара әрекеттестікке негізделген. Демек, когнитивті 

үдерістер, оның ішінде оқытуға тартылған әлеуметтік және таза когнитивті 

(мысалы, нейрофизиологиялық) факторларды біріктіруге негізделген. 

Осы тұрғыдан алғанда, оқыту процесін жеке және ұжымдық 

когнитвинаның белсенділігінің өзара байланысы ретінде қарастыру керек. 

Оқытуды тек қана әлеуметтік үдерістердің бір бағытты әрекетінің нәтижесі 

немесе когнитивтік қызметтің нейропсихологиялық негіздері ретінде дұрыс 

қарамау. Демек, нақты жағдайларда білім алу, тарату, алу және пайдалану 

жеке және ұжымдық когнитивті процестер арасында қатаң шекара жоқ. Бұл 

операцияға байланысты, білімі бар, әрқашан байланыс жүйесінде жүзеге 

асырылады, ол адресаттан реципиентке хабарламаны оңай беру болып 

табылмайды. Коммуникация вербалды және вербалды емес компоненттер 

жұмылдырылған шындық туралы белгілі бір түсінік жүйесін бірлесіп 

қалыптастыру болып табылады. Тіпті егер білу өз бетінше алынады 

индивидом жүзеге асырылады деп аталатын самокоммуникация. Әр түрлі 

когнитивті рәсімдер, мысалы, логикалық түрде құрылған аргументация 

арқылы білімді негіздеу коммуникативтік тәжірибе жүйесінде жүргізіледі, 

өйткені басқа индивидтермен өзара іс-қимыл жеке субъектіні білімді негіздеу 

тәсілдерін іздеуге мәжбүрлейді. 

Когнитивтік процестердің коммуникативтік табиғаты негізінде пайда 

болатын әсерлер бөлінген білім мен таратылған таным феноменіне айналады. 

Бөлінген білім-Кейбір топ өкілдерінің ешқайсысы жеке емес, бірақ өзара іс-

қимыл жасайтын агенттердің барлық тобына тиесілі білім. Таратылған білім 
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көбінесе мәліметтер жинаудан емес, іс-әрекеттің барабар тәсілін түсінуден 

тұратын біліміне немесе біліміне тән. 

Өз кезегінде, таратылған таным негізгі когнитивтік процедураларды 

индивидтермен бірге, егер когнитивтік іс-әрекеттердің бірлескен сипаты 

білінбесе, ал когнитивтік іс-әрекет процесіндегі өзара іс-қимыл жанама 

болып табылады деп болжайды. Индивидтің таратылған таным орын алатын 

топтағы әрекеттері оны білім жүйелерімен жұмыс істеу үшін қажетті 

құралдармен қаруландырады. Айқын түрде түсіндіріле алмайтын біліммен 

жұмыс істеу аспектілерін индивид ортақ таным процесінде меңгереді. 

Когнитивтік процестердің бұл ерекшелігі психолог А. Бандур ұсынған 

әлеуметтік оқыту (оқыту) тұжырымдамасында көрініс тапты. Бұл когнитивті-

психологиялық теория интерактивті оқыту практикасының көптеген 

аспектілерін түсіндіреді. Осы теорияға сәйкес, оқыту тек «әрекет – нығайту» 

сызбасы бойынша ғана емес, оқушының оң нәтижелері позитивті 

күшейтумен бірге жүреді. Бекіту арқылы оқыту көбінесе пассивті, сондай-ақ 

белсенді оқытудың дәстүрлі нұсқаларына тән. 

Әлеуметтік оқыту теориясына сәйкес, жаңа білім алу басқа адамдардың 

іс-әрекетін бақылаумен және осы іс-әрекеттерге реакция қалыптастырумен 

байланысты. Әрбір жеке оқушы басқа білім алушылардың ықпалында 

болады, бірақ өз кезегінде оларға әсер етеді. Осылайша, оқытудың 

интерактивтілігі қалыптасады. 

Интербелсенді оқыту болашақ түлектерге жұмыс берушінің көзқарасы 

тұрғысынан талаптарды есепке алуға және студенттердің өз пікірін, 

аналитикалық және сыни ойлауын, креативтілігін, командада жұмыс істей 

білуін, белсенділігін дамытуға мүмкіндік береді. 

Жоғары оқу орнында оқытудың қарқынды әдістерін қолдану оқытушы 

мен студентті ынтымақтастықты туындататын бірыңғай мақсатқа ұмтылуға, 

мүдделердің ортақтығын сезінуге, өзара адалдыққа, өздігінен берілуге, «оқу 

мәдениетіне», жұмыспен әуестенуге, дербестік пен шығармашылықты 

жандандыруға ықпал етеді. 
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Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университет 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІ МАМАН ДАЙЫНДАУДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР  

 

      ХХІ ғасырдың ақпараттар ғасыры, адам ғасыры деген сипаттамасына 

жүгінсек, білім адам және ақпарат қорын қалыптастырудағы негізгі 

фактор болып табылады. Сондықтан білімнің жаңа ғасырдағы мәні оның 

жеке тұлға тағдырындағы мәнділігімен жеке мемлекеттің қауіпсіздігін 

әлеуметтік, рухани, мәдени өрлеу арқылы қамтамасыз  етумен және жалпы 

адамзаттың өркендеуіне ықпал етуімен сипатталады.  

      Зерттеулерге сүйенсек, бүгінгі адам бір ай ішінде XVII ғасырдағы 

адамның бүкіл өмір бойы  жинақтайтын ақпаратын қабылдап, өңдейді.  

Әлемдегі ақпараттың  әрбір екі жыл сайын екі есеге артуы оны қабылдап,  

үйрену мүмкін еместігін және пайдасыз екендігін дәлелдеп отыр. Сондықтан 

да алдыңғы қатарлы экономика білім мақсаттарының «білетін  адамнан»  – 

«шығармашылық тұрғыда ойлайтын, әрекет етуге, өздігінен жетілуге 

қабілетті адам» үлгісіне ауысуын қажет етуде. Бұл бағытта ХХ ғасырдың 80-

ші жылдары әлемнің жетекші елдерінің білімге негізделген білімнен 

практикаға бағдарланған білім беруге көшкен тәжірибесі жинақталған. 

Білім беру жүйесіндегі елеулі өзгерістерді негіздейтін әлемдік дамудың 

негізгі үрдістері: 

- қоғамның даму қарқынының жеделдетілуі; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара іс-

әрекет ауқымының кеңеюі;  

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде ғана шешілуі мүмкін 

жаһандық проблемалардың туындауы мен көбеюі;  

- қоғамның демократияландырылуы;       

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің өсуі; 

- адам капиталы мәнінің артуы. 

       Эксперттердің тұжырымдауынша, жалпы орта білім беретін 

мектептердегі білім мазмұнының өзгеруі үш алғышартқа шектеледі, 

біріншіден, экономикалық мәселемен байланыстырады, яғни кез келген 

экономикалық жағдаятта да білім алушылардың өмірде өз орындарын 

табуларына мүмкіндік беретін білім мазмұнымен қамтамасыз ету; екіншіден, 

мәдениеттілік, ұлттық құндылықтарды меңгертумен қатар жаһандану 

үдерісінің белсенді қатысушылары болуларын басшылыққа алу; үшіншіден, 

интеллектуалдылық, озық дамушы елдер деңгейіндегі білім сапасына 

теңестіру, өзгермелі ақпараттық қоғамға сәйкесті инновациялық 

технологиялардың мүмкіндіктерін меңгеру [1].  
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Сонымен қатар мектептегі білім мазмұнына өзгеріс енгізу қажеттігіне 

әсер еткен факторлар қатары келесі мазмұн құрады, олар: 

1. Білім беру мазмұнында жаңа әлем құндылығының көрініс табуы, оның 

ішінде ізгілендіру, тұлғаның ұлттық және әлемдік мәдениетке кірігуі, 

вариативтілік, дифференциация, даралану; 

2. Білім беру мазмұны тануға (оқуға), әрекет етуге, үйренуге, бірге өмір 

сүруге үйретуге  бағытталуы;  

3. Мектептегі білім беруді бағалаудың халықаралық критерийлерін 

есепке алу қажеттілігімен байланыстылығы, яғни білім, білік, дағды емес, 

оқушылардың оқу және өмірлік тапсырмаларды (өмірлік дағдылар, 

құзыреттілік) шешуге қабілеттілігінің деңгейі);  

4. Білім беру жүйесінің денсаулық сақтау қызметін орындау міндеті.  

Жалпы орта білім беретін  мектептің жаңартылған білім мазмұнына 

көшуі өз кезегінде педагог-мамандар дайындайтын жоғары оқу орындарына 

үлкен міндет – жаңартылған білім мазмұны жағдайында жұмыс істеуге 

дайын, бәсекеге  қабілетті маман дайындау мәселесін жүктеуде.  Бұл - өте 

ауқымды, көп қырлы мәселе.  Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім 

– бұл ең алдымен, білім алушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған білім [2].  

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі ұғымы педагогикалық міндеттерді өз 

бетімен және аса тиімділікпен орындауға мүмкіндік беретін мұғалімнің жеке 

мүмкіндіктерін қамтиды. Сол себепті де мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің 

ең маңызды құрамын педагогикалық іс-әрекеттің нақты түрлерін өз бетімен 

орындауға деген дайындығы, кәсіби міндеттерді шешуге және  өз еңбегінің 

қорытындысын бағалауға деген іскерлігі, өз бетімен мамандыққа сәйкес жаңа 

білім, білік жинақтау қабілеттілігі құрайды. 

Қазақстандық ғалым С.З. Байхонованың пайымдауынша, мұғалімнің 

кәсіби құзыреттілігі - бұл ғылыми-теориялық, әдістемелік және 

педагогикалық-психологиялық дайындықты, сонымен қатар кәсіби және 

шығармашылық іс-әрекет іскерлігінің кіріктірілген сипаттамасы мен жеке 

тұлғаның кәсіби мәнді сапаларын дамытуын қамтиды. Сондай-ақ тұлғаның 

кәсіби мәнді сапаларына  рефлексиялық, икемділік, коммуникативтілік, 

ынтымақтастық қабілеті, эмоционалды тартымдылық, білім алушылардың  

қажеттіліктеріне сезімталдық, өзін-өзі басқару, ұтқырлық, яғни бәсекеге 

қабілеттілікті жатқызады [3].  

Бүгінгі тез өзгермелі ақпараттық қоғам жағдайында бәсекеге қабілетті 

маман дайындаудағы басты көрсеткіш – ол инновациялық әлеует.  Жоғары 

оқу орнының инновациялық әлеуеті – бұл жоғары оқу орнының профессор-

оқытушылар құрамының жаңашылдықты қабылдап меңгеріп, дамытуы. 

Қазіргі инновациялар, жаңалықтар  кезеңінде оқытудың инновациялық 

әдістерін  кең қолдану білім алушының ой-өрісінің жаңалықтарды, озық, 

белсенді әдістерді, олардың мүмкіндіктерін  меңгеруге деген ашықтығымен  

сипатталады. Ең бастысы, инновация - тұлғаның кәсіби дамуына, өзін 

көрсетуге, мамандығының  дамуына  деген қажеттілік.   
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Қазіргі кезде жоғары педагогикалық білімді  бәсекеге қабілетті 

педагогтың жеке басын дамыту үшін жағдай жасалатын тұтас педагогикалық 

жүйе ретінде қарастыруға болады және оның қалыптасуы өзіне тән 

парадигманы қажет етуде.  «Парадигма» қазіргі педагогикада білім берудің 

тұжырымдамалық моделі ретінде қолданылып келеді және ғылым дамуының 

негізгі өлшем бірлігі есебінде түсіндіріледі.    

Қазіргі таңдағы жоғары педагогикалық білім беру парадигмасын 

қазақстандық ғалымдар (К.К.Жампеисова, Т.О.Балыкбаев және т.б.)  

полипарадигмалық тұғырмен  (подход) сәйкестіндіреді, яғни бір парадигма 

шеңберінде  нақты тарихи кезеңге сәйкес идеалды теориялық модельге, 

педагогикалық мәселелерді анықтап, шешуге бағытталған бірнеше басқа 

парадигмалардың, тұжырымдамалардың, теориялардың, тұғырлардың кірігуі. 

Ресей ғалымдарының тұжырымдауынша, полипарадигма мәселесі мүлдем 

жаңа емес және ол қазіргі педагогиканың әдіснамалық принципі ретінде 

танылады. Авторлар оны   бір мезгілде  білім берудің кез-келген жағдайында 

бірнеше парадигмалардың түйісуімен, нақты кезеңде біреуінің жүйе 

құраушы, басымдылыққа ие болатындығын баса көрсете келе, олардың 

қатарына  тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік  парадигмаларды жатқызады [4]. 

Бүгінгі күні жоғары педагогикалық білім беруде болып жатқан 

инновациялар білім беру парадигмасының ауысуына себепші болуда.    

Дәстүрлі және әлемдік тәжірибеге сүйене отырып,  қазақстандық ғалымдар 

парадигмалар құрамын келесі мазмұнда қарастыруда: 

1. Білім берудің тұлғалық-бағдарланған парадигмасы.  

Білім берудің тұлғалық-бағдарланған парадигмасы білім беру үдерісінің 

жүйе құраушы факторы, субъектінің кәсіби қалыптасу негіздері ретінде өзін-

өзі дамыту және өзін –өзі анықтау қажеттілігі бар білім берушінің тұлғасы 

алынады.  

2. Мәдениеттанушылық.  

Әртүрлі мәдениет өкілдерінің диалогы-  мәдениеттіліктің негізгі формасы 

және білім берудің дидактикалық бірлігі болып табылады. Бұндағы негізгі 

құндылықтар: адам –мәдениеттің, өзіндік өмірінің және жеке дамудың 

субъектісі; білім беру –мәдени-дамытушы орта; шығармашылық және диалог 

– адамның білім беру кеңістігінде тіршілік етуінің және өзін-өзі дамыту 

тәсілдері.  

3. Функционалды-құзыреттілік.  

Оның негізін заманауи білім беру технологияларын және электрондық 

оқыту технологияларын қолдану арқылы өмір бойына білім алу принципі 

құрайды. Бұл парадигма аясында құзыреттілік тұғыр білім берудің сапасын 

арттырудың тәсілі және қажетті шарты болып табылады.  

4. Қашықтықтан білім беру парадигмасы.  

Қашықтықтан білім беру адамзат дамуындағы үшінші жаһандық 

революциямен байланысты.  Ол қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға 

негізделген, коммуникацияның қазіргі заманғы құралдарын (теледидар, 

бейне, және оқытудың аудио-құралдары, компьютерлік жаһандық және 
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жергілікті желілер, Интернет) пайдаланады, олар ақпараттың кез келген 

нысандарын Жер шарының кез келген нүктесіне барынша тез жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

5. SMART-білім парадигмасы.  

SMART - білім беру – бұл ақпараттық-коммуникация технология 

құралдарын қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру.   SMART – білім 

парадигмасының (моделі) басты мақсаты - білім алушылардың білімі мен 

дағдыларын дамыту есебінен бәсекеге қабілетті білім берудің барынша 

жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және XXI ғасырдың қазіргі заманғы 

ақпараттық қоғамы сұранысына орай орта құру: ынтымақтастық; 

коммуникация; әлеуметтік жауапкершілік; сыни ойлау қабілеті; 

проблемаларды жедел және сапалы шешу.   

6. Білім беруді цифрландыру парадигмасы. ЖОО-ның ПОҚ-ның білім 

алушының айналасында құрылған студенттермен бірлескен жұмысының 

жаңа форматтары құрылып, оқытушылардың "білім трансляторы" ролінен  

студенттердің жеке оқытуын сүйемелдеудегі маңызы артады, сандық 

технологияларға байланысты жаңа арнайы құзыреттіліктерді игеруді талап 

етіледі.  

Ғалымдардың тұжырымдауынша, бұл аталған әлемдік (жаһандық) білім 

беру кеңістігіндегі бұл парадигмалардың ұтымдылығын келесі 

көрсеткіштермен анықталады: 

а) үнемі өзгеріп отыратын социум жағдайында болашақ кәсіби қызметті 

жүзеге асыруда педагогтардың табысты дайындығын қамтамасыз ететін 

инновация ретінде; 

б) жалпы жоғары педагогикалық білім беруді құрастыру мен 

ұйымдастырудағы басым тәсілдер ретінде;  

в) жаңа ғасырдың құндылықтарын ескере отырып құрылған жүйелер 

ретінде: жаһандану, интеграциялану, ізгілендіру, үздіксіздік, ақпараттандыру, 

цифрландыру, субъектілік, диалогтық, креативтілік, дамытушылық бағыт [4].  

Сонымен қатар әлемдік деңгейде кең тарап, басты  бағыт алған – бұл  

«өмір бойы білім алу» (Life Long Learning) тұжырымдамалық парадигмасы.  

Ол 1965 жылы ЮНЕСКО  форумында  Паул Ленградтың  ұсынуымен 

қабылданып,  адамның барлық өмір бойы  жалғасатын және  үздіксіз үдеріс 

ретінде білім берудің барлық формаларын, түрлерін, деңгейлерін қамтитын  

көпшілік  мақұлдаған халықаралық заң нормасы. Бұл түсіндірмеге сәйкес 

үздіксіз білім беру барлық жастағы адамдарға арналған және қоғамның 

барлық біліми әлеуетін, барлық жағдаятты тұлғаның жан-жақты дамуында 

қолдану мақсатын көздейді. Яғни үздіксіз білім беру ортасында адам, оның 

тұлғасы, армандары мен қабілеттері және олардың жан-жақты дамуына 

басты назар аударылады. 

Үздіксіз білім берудің негізгі мақсаты - тұлғаның шығармашылық 

әлеуетін  өмір бойы байыту. Бұл орайда ресейлік ғалымдардың пікіріне 

сүйенсек, үздіксіз білім беру – тұлғаның шығармашылық әлеуетінің үдетпелі 

дамуын және оның рухни әлемінің жан-жақты баюын қамтамасыз ететін 
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тұтас үрдіс. Өмір бойы білім алу тұжырымдамасының көпқырлылығын 

ескерсек, біздіңше, оның басты құндылығы ең алдымен, әлеуметтік-

экономикалық дамудың жоғары сатысына көтерілудің және  білімге 

негізделген ақпараттық қоғам  идеяларын алға жылжытудың  бір құралы 

болуында.   

Сондықтан да қазіргі ақпараттық қоғамның білім беру жағдайында 

объективті үдерістерді бейнелейтін жаңа анықтамалық ұғымдардың енуі 

заңды құбылысқа айналып отыр. Біз үшін интерактивті әдістер, виртуалды 

орта, интерактивті білім беру сияқты ұғымдарды қолдану үйреншікті 

болуымен қатар, қолдану қажеттілігіне айналуда. Олар ең алдымен, оқыту 

үдерісінде  интербелсенділігімен, ынтымақтастығымен сипатталады, яғни 

кері байланысқа құрылған топтық жұмыстарды ұйымдастыруға, жағымды 

ахуал тудыруға бағытталуы.       

Қорыта айтқанда, жоғары педагогикалық білім беру  –өз бетімен білім 

алуға, өзін-өзі жаңартуға жұмыс істейтін жалғыз білім беру саласы; барлық 

білім беру мекемесі сияқты педагогикалық білім қоғамның әлеуметтік-

мәдени құндылықтарды таратушы, кадр даярлайтын, индивидты 

әлеуметтендіру ортасы. Сондықтан да бүгінгі тез өзгермелі ақпараттық 

қоғам, жаңартылған білім мазмұны аясында  педагогикалық жоғары оқу 

орындарының профессор-оқытушылар құрамының және білім алушылардың 

қоғамдық санасын жан-жақты жаңғырту жаңа білім парадигмасын 

қалыптастыруға әсер ететін басты фактор және критерий деп атуға болады.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Государство, реализуя цели 

инклюзивного образования, обеспечивает гражданам с особыми 

образовательными потребностями в развитии специальные условия для 

получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации на всех уровнях образования. Инклюзивное образование дает 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, реализовать свой потенциал и право на получение 

образования. Преимущество инклюзивного образования заключается в 

смешении учеников. Общение – отправная точка преподавания. Учителя 

должны общаться с детьми, ученики с учителем и друг с другом.               

Разработаны и внедрены обязательные лекции по инклюзивному 

образованию для слушателей всех курсов повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Доступ к образованию детям с особыми образовательными 

потребностями обеспечивает и система электронного обучения, 

дистанционное образование. Дети, обучающиеся на дому, получают 

необходимые программно-технические средства. Для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата приобретаются индивидуальные средства 

передвижения, специальные клавиатуры и манипуляторы; для детей с 

нарушением слуха – слуховые аппараты, звукоусиливающая система с 

микрофоном, тифлотехнические средства. Для обеспечения доступа к 

обучению важны средства информационного обеспечения, в том числе 

принтеры и Брайлевские дисплеи, читающие машины  и увеличивающие 

устройства, электронные лупы, мобильные устройства увеличения экрана с 

речью и др. На данный момент почти половина специальных организаций 

образования в республике оснащена мультимедийными образовательными 

системами, стимулирующими познавательное развитие детей с 

ограниченными возможностями.[1,с.51]   

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети -  индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

Существует несколько принципов инклюзивного образования: 

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

Каждый человек способен чувствовать и думать; 
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Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

Все люди нуждаются друг в друге; 

Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут; 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.[2,с.62] 

Специальное образование является частью системы общего образования, 

и государство создает условия для лиц, имеющих специальные 

образовательные потребности с целью обеспечения им равных возможностей 

в получении образования. Законодательством Республики Казахстан в 

соответствии с основополагающими международными документами в 

области образования предусматривается принцип равных прав на 

образование для лиц с ограниченными возможностями. Гарантии права детей 

с ограниченными возможностями в развитии на получение образования 

закреплены в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики 

Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», 

«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями», «О социальной защите инвалидов в 

Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах». 

Реализация инклюзивного образования в РК ставит проблему разработки 

научно-обоснованной, комплексной системы коррекционного 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, 

обучающихся в условиях инклюзии и отражающей тенденции специального 

образования в РК. На  основании анализа международного опыта развития 

инклюзивного образования, мы сделали попытку выделить основные 

направления проведения массовой школой системных преобразований 

учебно-воспитательного процесса при сохранении функционального статуса 

существующих специальных организаций образования. 

В случае если коррекционные занятия проводятся в дополнительное, во 

вне учебное время, ребенок с ограниченными возможностями оказывается в 

ситуации, когда он затрачивает времени на обучение больше, чем его 

одноклассники. Следовательно, при составлении сетки расписания, 

коррекционные занятия должны стать его органичной частью. Кроме того, 

расписание занятий должно быть составлено таким образом, чтобы 

специалист имел возможность посещать основные занятия.Педагоги, 

работающие в инклюзивном классе, должны пройти ответствующую 

подготовку/переподготовку в Центрах повышения квалификации с 

обязательным получением сертификата. 

Идея инклюзивного образования действительно займет свое место в 

образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами 

учителей, станет составной частью их профессионального мышления. Опыт 
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внедрения инклюзивного образования показывает, что учителя и другие 

специалисты не сразу начинают соответствовать тем профессиональным 

ролям, которые требуются для данной формы обучения. Они проходят 

несколько стадий: начиная с явного или латентного сопротивления, переходя 

к пассивному, а затем и к активному принятию происходящего.  Они боятся 

не справиться и потерять работу, боятся ответственности, боятся рисковать. 

Страх и неуверенность также связаны с тем, что специалисты боятся, что не 

будут полностью контролировать происходящее, что им придется просить о 

помощи учеников, родителей или педагогов, тем самым, признав, что они не 

имеют ответов на абсолютно все вопросы. [3,с.42]  

Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда 

высказывают опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют 

особой поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. 

Успеваемость детей, которые развиваются типичным образом, не падает, а 

часто их оценки оказываются даже выше в условиях инклюзивного 

образования, чем в обычном классе массовой школы. Имеются 

свидетельства, согласно которым школы, наиболее успешно включающие и 

обучающие детей с ограниченными возможностями, в то же время 

оказываются самыми лучшими для всех остальных детей. И наоборот: самые 

лучшие школы для всех детей являются лучшими и для детей с 

ограниченными возможностями. В отношении поведения, социального 

развития и успехов в учебе, особенно в разговорной речи, достижения детей, 

обучающихся в школе, придерживающейся инклюзивной формы 

образования, значительно выше. А отношение сверстников к нетипичным 

детям напрямую зависит от наличия твердой позиции взрослых и климата в 

классе в целом. Наблюдения американских специалистов показывают, что те, 

кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми с ограниченными 

возможностями, относились к ним спокойнее и с большим пониманием, чем 

даже учителя, впервые начавшие работать с ними. [4,с.112] 

В заключении можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование 

- это сложный процесс, требующий определённой перестройки привычного 

уклада школьной жизни и создания, определенных социально - 

образовательных условий, позволяющих осуществить на практике 

системный подход по включению детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательную среду. 
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Сейдазимова Л.Б. 

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 аға оқытушысы, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 
 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ: ІЗДЕНІС, ЗЕРТТЕУ, НӘТИЖЕ 
 

 

Әлемдегі әлеуметтік экономикалық өзгерістер мұғалімдердің біліктілігін 

арттыруда жаңашаландыру мәселесін шешудің тиімді жолдарын енгізуді 

талап етеді. Білім сипатының бағыты, міндеті, мазмұны жағынан өзгеруіне 

байланысты педагогикалық қызметте инновациялық технологиялар 

қолданылады. Инновациялық технологиялар қазіргі кезде мұғалімнің 

шығармашылығы, тәуелсіз оқуы, бәсекеге қабілеттілігі және ұтқырлығына 

көп бағытталған.Қазіргі заманғы мұғалімнің негізгі міндеті - оқушыларда 

әмбебап білім мен дағдылар жүйесін құру, сондай-ақ жоғары технологиялық, 

қазіргі әлемде өмір сүру үшін жеке тұлғалық білім қалыптастыру, өз бетінше 

алдына қойған күрделі мақсаттарға жету мүмкіндігі.Сондықтан қазіргі 

педагог тәжірибесінде білім берудің барлық деңгейлерінде жаңа 

инновациялық технологиялар орын табуда. Мұғалімнің инновациялық 

тәжірибесі: оқу-тәрбиелік тәжірибедегі маңызды өзгертулерге, білім берудегі 

кеңістіктегі мәселелерді шешуге, ұжымдық және жеке құрастыруды қолдану 

мүмкіндігіне бағытталған. Егер инновациялық тәжірибенің құрастыру 

цикіліне оқытушылық қоғамдастыққа бұл үлгі енгізілген болса, онда бұл 

тәжірибе аяқталған деп санауға болады. Кіріспе, аударма, тарату және алмасу 

- тәжірибені дамыту процесі сияқты негізгі төрт компоненттен тұрады. 

Сондықтан да оқушыларға сапалы білім берудің тиімді жолдарын іздестіру 

өзекті мәселелердің бірі болып отыр.Мысалы, қазіргі кезде бастауыш 

мектепте оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары жүргізіліде, оқыту, тәрбиелеу 

,дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда.Жаңа технологияны меңгеру 

азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 

тигізеді, өзін-өзі дамытып,оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі.Бір технологияның өзі атқарушылардың шеберлігіне байланысты 

әр қилы жүзеге асырылуы мүмкін. Оқушының нәтижелі, сапалы білім алуы 

көп жағдайда мұғалімге байланысты.[1,б.41] Мұғалім өз жұмысын 

жауапкершілікпен, ізденістермен, тәжірибе жинақтарымен толықтырып 

отыруы керек.Қазір бұл міндет төмендеген жоқ,қайта ғылыми-техникалық 

прогреске сәйкес оқушыларға терең білім беру, ізденістер мен нәтижеге 

бағытталған педагогикалық іс-әрекеттің жетістігін көрсету қолға алынып 

жатыр.Оқушыға сапалы білім беру үшін ең алдымен оқушының жан дүниесін 

түсініп, оның қасиетін анықтап алып, икем дағдысына қарай, қабылдау, 

түсіну,ұғыну деңгейіне қарай отырып оқыту процесін жан-жақты жүйелі 

түрде жүргізуі керек. Әр оқушының бойында тек өзіне ғана тән таным 

әрекетінің, эмоциялық өмірінің, жігері мен мінезінің ерекшеліктері 

болғандықтан, әрбір бала өзіне жеке –дара қатынасты талап етеді.Сол себепті 
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алдымен оқушының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін зерттеп алу қажет. 

Отбасындағы ата-аналар тәрбиесі мен бала арасындағы қарым-қатынасты да 

зерттеп барып жүргізілген білім сапасы нәтижелі болмақ. Қоғамның дамып-

өркендеуі, оның әлеуметтік-мәдени этностық ерекшеліктерін толық меңгеріп, 

өзгерістер, жаңалықтар, ұғымдар туралы болып жатқан барлық мәселелерге 

мән бере отырып, салауатты өмір салтын құруда, білім беру саласындағы 

инновацияны меңгеруде, қоғамымызды ізгілендіруде мұғалімдерге, олардың 

кәсіптік сапаларына, білімділігі, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

қабілеттілігі, мәдениеті, парасаттылығы, т.б. қасиеттеріне байланысты 

екендігін, мұғалімдік мамандықтың жан-жақты білімді, шынайы сезімтал 

болуды, шәкірттеріне шексіз сүйіспеншілікті беруді талап ететінін, еңбегінің 

нәтижесі әр күн сайын балаларға қуаныш әкелгенде ғана жемісті болатынын 

ұғындыру. Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында жатқан ұлттық тәрбиенің озық 

әрі өнегелі дәстүрлерін, асыл қасиеттерін оқушылардың бойында 

қалыптастыру, этнопедагогика материалдарын ұтымды пайдалану – аса 

маңызды міндеттердің бірі. ХХІ ғасыр – қатаң бәсеке ғасыры. Еліміздің білім 

беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Бүгінгі күні қазақ 

халқының ұлттық мәдениетінің қайта өркендеу жағдайында жеткіншек 

ұрпақты ұлттық дәстүрлерде тәрбиелеудің заңды объективті қажеттігі туды. 

Қай заманда болсын жас ұрпақтың өнеге тұтар өзіндік ұлттық тәлім-тәрбиесі 

болатындығы белгілі. Егеменді Қазақстан Республикасының болашақ 

ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық психологиясын, оның ерте замандағы 

ата-бабалар салт-дәстүрімен сабақтастыра тәрбиелеу қазіргі күннің ең өзекті 

мәселесі екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

 Менің де мұғалім ретінде алдыма қойған мақсатым –ұлттық 

педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар олардың шығармашылық 

қабілеттерін арттыру. Сол себепті сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде, 

өмірмен байланысты ұйымдастыру оқушының қызығуын, білім құмарлығын 

таныту, әр сабақта оқушыларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға баулып, 

ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, мәдениеттісөйлеуге үйрету 

арқылы ұлттық әдет-ғұрыпты бойына сіңіруге дағдыландыру – әрбір 

ұстаздың абыройлы борышы. Бұл ретте өзім сабақ беретін тарих сабағымда 

оқытудың көптеген әдістерінен құралған интерактивті оқыту 

технологиясының тиімді әдістерін қолданамын. [2,б.41] 

Интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа 

негізделеотырып, «жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын»  қазіргі білім беру 

парадигмасын қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың 

алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін 

қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады.   

Баланың жеке өздігіненізденуіне мүмкіндік беру; топтасып оқып 

үйренуге жағдай жасау; өздерін – өздеріне бағалату; іс – әрекет барысында 

білім алу. Заман талабына сай оқыту мен тәрбиенің соңғы түрлерін жедел 

игеріп, кәсіби шеберлікті ұштап отыру ұстаздың басты парызы. стан 

Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
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тұжырымдамасының жобасында: қазіргі білім берудегі басты мәселе-білім 

мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді де жаңа әдістерін іздестіру мен оларды 

жүзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау екені атап айтады. 

Болашақтың бүгіннен де нұрлы, шуақты болуына тікелей ықпал етіп, 

адамзатты алға апаратын күш білімінде ғана, деген ұранымен оқу үрдісін 

ұйымдастыру қажет. Мақаланың тақырыбын таңдағанда алдымен қазіргі 

заманның оқу барысында өзектілігін және талаптарын ескерте отырып тарих 

сабағының сапасын жаңа дәреже жоғарлату мақсаты қойылды. Нарықтық 

экономика шарттарында дамып жатқан біздің қазіргі білімі, алдымен 

оқушыларға деген мұғалімнің педагогикалық әсері: қазіргі заманыңдағы өмір 

шарттарына бейімделген; бәсекелестікке қабілеттілігі; шығармашылықпен 

ойлайтын тұлғаны қалыптастыру бағыттау қажет.Оқушылардың сабағында 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жаңа технологияларды ұтымды 

пайдалану қажет. Оқыту технологияларының құрылымдық элементтеріне 

мыналар жатады: мақсат, мазмұн, әдістер, формалар, құралдар, оқушы, 

оқытушысы, нәтиже.[3,б.47] 

Барлық технологиялардың мақсаты – пәнді оқытуда оқушының жеке 

басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше 

ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру болып табылады. 

Жобаның тақырыптарын тандау түрлі жағдайларда әр түрлі болу мүмкін: 

оқытқан пәні бойынша, мұғалім мен оқушушылардың мамандық 

қызуғышылары, мүдделері және қабылеттерін ескерту қажет, немесе 

сабақтан тыс іс әрекетіне байланысты болу мүмкін. Әрине, жобаның 

тақырыптары мектеп бағдарламасы бойынша оқушылардың білімдерін 

тереңдету мақсатымен берілу қажет. 

Қазіргі нарықтық экономика шарттарында жастарда бәсекелестікке 

қабілеттілігін дамыту мақсатымен қоғамдық – тарихи сабақтарын жүрізу 

барысында пікірсайыс технологиясын қолдану қажет. Жаңаша оқытудың 

коммуникативті пікір алмасу түрі оқушының жетекшілік позициясын 

нығайтып, сыныпта ашық өзара қатынастарды қамтамасыз етіп, бірлесіп 

алуда жауапты іс-әрекет жасауға мүмкіндік береді. Интерактивті әдістерге 

негізделген пікірсайыс технологиясы қазақстандық білім беру жүйесінде 

жасалып, мұғалім мен оқушылардың арасындағы қарым-қатынасты 

авторитарлық стильден ашық талқылау мүмкіншілігі бар жағдайға өтуге 

көмектеседі.  

Осыдан кейін мәселені шешу жолдарын шешу жолдарын шешендіктен 

дәлелдеп, барлық тындаушылардың алдында қорғауы тиіс. Сонымен жаңа 

оқу технологияларды және интерактивті әдістерді оқу үрдісінде қолданудың 

нәтижесінде оқушылар жинақталған тәжірибиесін сыртқа шығарып, оны 

өмірінде пайдалана алады. Жалпы заман талабына сай білім беру қашан да 

өзектілі мәселе. Шығармашылық қабілеті мол, жан-жақты дамыған адамзат 

тәрбиелеуде жаңа педагогикалық технология ауадай қажет. Интерактивті 

оқыту технологиясы – нәтижеге бағытталған оқыту.  Интерактивті оқыту 

әдістері дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде оқушылардың өзінің 
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өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, 

мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша 

алуымен ерекшеленеді. [4,б.71] 

 Интереактивті оқытудың тиімді жақтары: 

Оқушыларақпарат алумен қатар өздерінің белгілі бір мәселені шешу 

жолын қисынды түсіндіріп береді. Оқушыларойларының тереңдігіне 

талпынады. Мұғалімнің жетешілігі арқылы білімдерін әрі қарай дамытады. 

Демек жаңа технологиямен қаруланған мұғалім ғана, өркениетті ел 

болашағын тәрбиелей алады.Жаңа технологияны білім беру саласында тиімді 

пайдалану оқушылардың өзіндік жұмысының сапасын арттыруға 

көмектеседі. Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақтың қолында, ал жас 

ұрпақ – ұлттың ұлт болып қалуының кепілі. 
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Сержанқызы Ж. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  

 

XXI  ҒАСЫР ПЕДАГОГИКАСЫНДАҒЫ АБАЙ МҰРАЛАРЫ 

  

Қоғамның тарихи даму кезеңінде өткен дәуірден бізге жеткен мәдени, 

әдеби мұралардың өсіп келе жатқан жас буынды оқыту мен тәрбиелеуге 

септігін тигізетін мүмкіндіктерін  толық зерттеп, тәлім - тәрбие ісінде 

қолдану бүгінгі күн талабы. Өйткені,  жан - жақтан қаулап, арам шөптей 

басып келе жатқан құнсыз дүниелердің жастар өміріне дендеп еніп бара 

жатқанын көріп отырмыз. Бұдан былайғы кезде осы мүмкіндікті кеңінен 

зерделеп, педагогиканың тарихы мен теориясы, тәрбиелеу әдістері мен 

тәсілдері мазмұны мен ереже қағидаларын байыту арнайы ғылыми 

зерттеулердің үлесінде. Осындай мүмкіндігі мол, бай мұраның бірі Абай 

(Ибраһим) Құнанбаев шығармалары екені белгілі.  

Президент Қ.Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 

мақаласында санаға сілкініс әкелген, ұлттық болмыстың үлгісін көрсете 

білген, Абайдың таңдаулы туындыларының тағылымы жайлы тереңнен ой 

қозғап, Абай көтерген әділетті қоғам бүгінгі заманда да салтанат құруы тиіс 

екендігін айтады [1].  

 Елімізге белгілі ғалым, танымал абайтанушы Мекемтас Мырзахметов 

Абайды тануда үш кедергі бар екенін айтқан. «Біріншісі, Абай өмір сүрген 

заманның сырын білмеу. Екінші, Абай жазбаларындағы терминдердің 

көптігі. Оны білмесеңіз, Абай әлеміне кіре алмайсыз. Үшінші, Абай 

дүниетанымын философтардың толық аша алмауы», деген болатын [2].  

Шынында да Абай әлемі шексіз әрі оның ой түйінін шешу де тереңде жатыр. 

Егер Абайдың гуманистік әлеміне тереңірек үңіліп зерделер болсақ, әл-

Фараби, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Ясауи сынды ойшылдардың 

адамгершілік идеяларының озық үлгілерімен байытылып, астасып жатқанын 

байқаймыз. 

Тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаев: «Абайды мұқият оқыған адам 

оның көзқарастары күні бүгінгі нарық экономикасымен де тікелей үндес 

екенін айқын аңғарар еді. Абай әлемі бізді жеті түнде адастырмас Темірқазық 

іспетті. Соған қарап тірлігіміздің дұрыс бұрысын сараптай аламыз. Өйткені 

жанды жегідей жеп жүрген көп сауалдың жауабын Абай әлдеқашан айтып 

кеткен» - дейді [3].   

 Адамды сүйіп, құрметтеуге үндеген кемеңгер ақын поэзиясының түпкі 

негізі – адам, Толық адам. Абай арманындағы Толық адам өнерлі, білімді, 

еңбекқор, адал, әділ, жылы жүректі, ыстық қайратты, ғылым жолына түскен 

іздемпаз болуы керек. Ал махаббатпен сүю, адамды сүю, Алланы сүю, 

әділетті сүю – Абай шығармаларының биік мұраты. 

Дана Абай туылғанына 175 жыл толғалы отырған тұсында да, қанша 

уақыт өтіп, адамзат баласы жаңа формацияға, жаңа даму сатысына көтерілсе 

де, тұтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, рухани суаты, сарқылмас 
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қазынасы болып отыр. Шындығында, ұлылардың мұрасы заман мен уақыт 

төрелігіне бағынбайды. Өз шығармалығын адамзат болмысына қатысты 

мәңгілік тақырыптарға арқау ете білген ғұламалар уақыт өткен сайын 

түрленіп, толығып, құндылығы арта түсетіні тағы бар. 

Абай мұрасының тәрбиелік мәні, тағылымдық бағыт бағдары 

турасында сөз қозғағанда, алдымен ойға оралатын Абайдың өз басының 

адамгершілігі. Ақыл мен қайратты, білім мен адамгершілікті тең ұстаған 

ақын шығармаларына деген ілтипатымыз, құштарлығымыз бүгінгі күн санап 

артқандай болса, ал мынау нарықтық экономика қыспағында қысылып 

жүрген жағдайда ақын шығармаларына, оның терең мағыналы, күні бүгінге 

дейін мәнін жоймаған ой-тұжырымдамаларына деген қажеттілік одан да 

артық. Оның кіршіксіз, таза, ақ жүрегінен тебірене туындаған жырларынан 

адам жанына әл қуат беретін, жанға жайлы, ыстық леп ескендей. 

Бар асылын, ойын замана жастарына, келер ұрпаққа да арнады. Оның 

шығармашылық қызметінің негізгі мұраты – адам тәрбиесі. Ұстаз сөзінің 

биік мағынасы Абайдай ағартушыға өте орынды айтылған. Абай халықтың 

үлкені мен кішісіне, ұлы мен қызына, әкесі мен баласына өмірлік қажет пен 

еңбек пен адамгершілік, өнер мен білім, өнеге мен тәлім, достық-жолдастық, 

парыз бен қарыз сияқты қасиеттердің асыл үлгілерін жырымен де, 

ғақлияларымен де жеткізе білді. Ойшыл ақынның ағартушылық тұрғыдағы 

педагогикалық тұжырымдары негізінен жастарды халқына адал қызмет 

ететін нағыз азамат – «Толық адам» етіп тәрбиелеу мақсатынан туындаған. 

«Адамның білімі, өнері – адамшылықтың таразысы» деп санаған Абай 

білімді барлық атақ, құрмет пен бедел, байлықтан жоғары қояды. Ақын 

адамның ең қымбат кезі – жастық шақты оқуға, ғылымға, жұмсауды еске 

салады. Ойын-сауықты кейін қоя тұрып, алдымен ғылым жолында еңбек ет, 

ізден, білімдіден үйрен, үлгі ал, солардай болуға тырыс дей келе [4] : 

«Дүние де өзі, мал да өзі 

Ғылымға көңіл бөлсеңіз…», — деген тұжырым ұсынады. 

Абай адам болуға ұмтылған әрбір жалынды жастың бойына 

адамшылықтың қандай нәрін, нендей ізгілікті қасиеттерді егу, орнықтыру 

керектігін «Ғылым таппай мақтанба…» өлеңінде: 

«Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, Адам болам десеңіз…» — деп, айқындап берді. 

Осындағы «Адам болу, оған тезірек жетуге, асығуға ұмтылатын бе нәрсе 

не?» деген сұраққа Абай: 

«Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой – 

Бес асыл іс көнсеңіз…» — деп, кесімді, тұжырымды жауап береді. 

Шын мәнінде нағыз адам болу үшін адамгершілікке тән, жағымды 

жақсы қасиеттер, жақсы сипаттар – адамдық, әділеттік, достық, махаббат, ар-

намыс, сабырлық, батырлық т.б. толып жатыр. Солардың ішінен ақын 

жастардың бойындағы адамгершіліктің негізгі қасиеттері, «Бес асыл іс»: 
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талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым туралы даналық ой қозғауының өзіндік 

мәні бар. 

«Бес дұшпан» - Абай айқындап берген адамгершілікке жат этикалық-

әдеп нормалары. Абай «Бес асыл» ісінде нағыз адам болу үшін бес нәрсеге 

асық болу керектігін айтса, «Бес дұшпанында»: 

«Адам болам десеңіз, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер, мал шашпақ – 

Бес дұшпаның білсеңіз…» 

- деп адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді сынға алады [5]. 

Ақынның түсіндіргеніндей адамгершілікке жат жаман қылықтар – 

арамдық, әдепсіздік, әділетсіздік, жағымпаздық, менмендік және т.б. толып 

жатыр. 

Абай қазақ халқының дамуы үшін, оның басқа елдер қатарына жетуі 

үшін бұл әдеттердің бәрі де кедергі болатын қылықтар деп ұғып, бұларға 

барынша қарсы шықты. Ақын сол кездегі ауылдың басты әдеттерінің бірі – 

өсек, өтірік, мақтаншақ, бекер мал шашпақ тәрізді елді аздыратын мінез-

құлықты әшкерелеп, жұршылықты олардан сақтандырады. Қазақ 

жастарының  болашағы жастардың бойына адамгершіліктің асыл қасиет-

терін қалыптастыру туралы даналық ой қозғайды. Адам болам десең, 

байлықпен озбай ақыл, әділеттілік, ғылым, ар, жақсы мінезбен оз дейді.    

Адамды көздеген мақсатына, асыл арманына жеткізетін, ғылым-білімді 

меңгеруге мүмкіндік тудыратын жан қуатта-рының бірі – ерік-жігер, қажыр-

қайрат. Ерік-жігер адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті, оны әр 

түрлі кесапаттардан, пайдасыз құмарлықтардан қорғайды. Абайдың 

айтуынша «жан қуаты деген қуат пен бек көп нәрсе… бұл қуаттың ішінде 

артық қуат бар… ол жоғалса, адам баласы хайуан болды, адамшылықтан 

шықты». Ақын: «… ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол 

мінез бұзылмасын!» - деп, адамның өзі таңдап түскен жолынан таймауына 

ерік-жігері мен қажыр-қайратының ғана көмектесетінін басып айтады. 

1886 жылы Абай «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр» 

деген өлеңдер жазды. Мұның алғашқысы ұстаз ақынның кейінгі ұрпаққа 

айтар өсиеті түрінде жазылған. Бүкіл өлең бойына Абай «ғылым» деген сөзді 

қайталап айта отырып, адам бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі 

жастың талпынатын арманы – ғылым болуы керектігін түсіндіреді. Ғылым 

таппай мақтанба! Орын таппай баптанба! Құмарланып шаттанба! Ойнап 

босқа күлуге, – дейді. Сөйтіп, ғылымға берілудің, ғалым болудың жолдарын 

әңгімелейді. Ғылым жолы – әділдік жолы. Оны ұстаған адам ескі жолмен 

жүре алмайды. «Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз», – дегенде, ол 

ғылым үйренетін жастың қараңғы, надан қауымнан өзгеше болуын қалайды.   

Абай жалғыз қазақ халқының ұлы емес, адамзаттың ардағы десек артық 

айтқандық болмас. Әлем халқы мойындаған дара тұлғаны қай жағынан 

әспеттесек те біздің елдік, ұлттық парызымызды орындағанымыз деп білеміз.    
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  Абай өткеннің ғана Абайы емес, біздің қасымызда жүрген, қазақ 

халқының басына қиыншылық түс-кенде дем беруші, рух беруші пайхам-

барымыз, рухани көсеміміз. Абай  адамзаттың адамы емес, рухтың адамы. 

Абайдың адамгершілік туралы этикалық ойлары, пікірлері өз халқының 

ұрпақтарына әрқашан қуат бере бермек. 

Қорыта келе, ұрпағымызды Абай өнегесімен тәрбиелеп, ұлы ақынның 

мұрасын насихаттау – әрбір қаны қазақтың борышы деп білемін. 

Президентше айтсам, Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлем 

жұртшылығына кеңінен таныстыру міндетіміз болып қалмақ. Екі ғасырға 

жуық уақыт өтсе де, ұлы ақынның шығармалары бүгінгі күнге дейін 

құндылығын жойған емес. Парасат пайымы мен тұщымды топшылаулары, 

келелі кеңестері – ұрпақ тәрбиелеуде таптырмас құрал. 
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ЗАМАНЧЫ АКЫНДАРДЫН, ЖАЗУУЧУЛАРДЫН 

ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ  

ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 

 

Кыргыз эли эзелтен залкар акындарга, жазуучуларга   бай. Адабий 

чыгармаларда ар жазуучулар, акын өз заманынын  акыл  ойчулу, 

интеллектуалы катары чыгармасында жеке адамдын турмушун, коомдогу 

болуп жаткан корунушторду чагылдырган. 

Акындар жашоодогу адамдардын бири- бирине болгон мамилелериндеги 

жакшылык  менен  жамандыктын чеги, жалпы улуттук, адамзаттык  адептик-

этикалык нормалар тууралуу ой жүгүртүп, бир бүтүмго келип, элдин адептик-

этикалык маданиятынын өсүп,өнүгүшү  үчүн  күрөшүп келишкен.  

Кыргыз акындары  элибиздин жаш муундарды, улууларды урматтоо 

маданиятына үйрөтүүсүнө өзгөчө көңүл бөлүшкөн. Айрым учурда бул 

жаштардагы нарктуулуктун, жакшы таалим-тарбия алгандыгынын жападан 

жалгыз белгиси катары бааланган учурлар да бар. Кыргыз элинин кылым 

карыткан адептик-этикалык салттарынын бири бул меймандостук. Элибизде 

меймандостук салтынын өтө кеңири таралышы жана улуттук салтка айланып 

кетиши, алардын өткөндөгү көчмөндүк жашоо турмушунун өзгөчөлүктөрү 

менен тыгыз байланыштуу жана меймандостук көпчүлүк акындардын 

чыгармаларында чагылдырылат. 

 Айыл-айылы менен көчүп жүргөн элибиз дүйнөдө болуп жаткан 

жаңылыктардан сырткары турушкан. Алар үчүн айылдап, тууганчылап 

келген адамдар же кокусунан келип калган жолоочулардын маеги ар түркүн 

кабарлардын, маалыматтардын булагы болгон. 

 Ушундан улам атайын кадырлуу мейман катарында кабыл алышып, 

колдо болгон тамак-ашын аябай сыйлап, урматтап узатышкан. 

 Адамды сүйүү, адам үчүн кам көрүү кыргыз элинин илгертен келе 

жаткан меймандостук салты. Меймандостук прогрессивдүү традицияга 

жатат. Мындай салт жөнүндө орус окумуштуусу В.В.Радловдун айткан 

пикирлерин мисалга келтирели. Кыргыздар өтө эле меймандос. Улуулардын 

меймандостугу улам кийинкилерине адамды сыйлоонун үлгүсү катары 

берилип келе жатат  

Кыргыз эли ар кыл меймандарды күтүшкөн: кыз – кыркын, куда – сөөк, 

дос – тамыр, таяке – жээн ж.б. конокторунун эң сыйлууларына жогорку сый 

көрсөтүлгөн. Булардан, башка «кудайы конок» дегендер да болгон. Жол 

жүрүп бара жатып, чарчаган жерден аттын башын бура тартып каалаган 

үйүнө кирип, кудайы конок болууга ар бир адам акылуу болгон. Колунда бар 

жогуна карабастан ал адам үчүн кам көрүп, аны сыйлап узатуу элдин ыйык 

милдети болгон. 
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Кыргыздардын меймандостугун сезип, салт боюнча мейман өзүн кандай 

алып жүрсө да, үй ээси аны капа кылууга уруксат берилбей тургандыгы 

жөнүндө, кыргыз эли өзүнүн меймандостугу менен илгертен бери эле 

белгилүү экендиги жөнүндө Г. Вохмянин жетимишинчи жылдары 

мугалимдер гезитине жазган. 

 Биздин элдин меймандостугун А.Осмонов «Бизге түнөй кет» деген 

ырында төмөнкүчө көрсөткөн: 

«Көңүл капа, башым туман кеңгиреп, 

Үч күн болду бизге мейман келе элек. 

Жолоочунун бул кандайча шылдыңы, 

Даамы жоктой, жеген токоч, жеген эт. 

Сыйлап берер белен кыргыз даамы бар, 

Эй, жолдошум, биздикине келе кет» [3.13-б.]. 

Кыргыз эли илгертен бери жана азыр да конокко сый көрсөтүүнү 

адамдык милдет деп эсептешет. Бул жөнүндө белгилүү немец журналисти 

Клаус Вейзе «Берлинер цайтунг» газетасынын бетине кыргыздардын 

меймандостугу жөнүндө: «Бир чыны чай дейсизби? Мейли, ичсе ичели, 

макул болдум… Мында бир чыны чай менен бүтпөйт экен. Бир чыны чайдын 

нары жагында бүтүндөй салтанаттуу чоң сый беш-бармак болот турбайбы», – 

деп жазган. Меймандостук чыныгы адамгерчилик менен тыгыз байланышта. 

Меймандостук башка адамды сүйүү, адам үчүн кам көрүүнүн жолдору менен 

бирдикте гана ишке ашырылышы мүмкүн. 

Азыркыдай ашканасы, рестораны, кафеси жок жайлоолордо, ээн талаада, 

эрме чөлдөрдө жолуккан жолоочуга көрсөткөн көчмөндөрдүн андай сыйы 

миңдеген кылымдар бою кайталанып, муундан-муунга өтүп олтуруп, 

туруктуу элдик салтка айланган. 

Элдик педагогиканын башка булактарынан айрымасы алардын 

чыгармачылыгында аял затынын же эркектердин адеби, жүрүм-туруму, адат 

нарктарындагы оң жана терс көрүнүштөр салыштырылып элдин 

талаптарына шайкеш инсан модели идеалдаштырылат, б.а. алардын таалим-

тарбия жаатындагы акыл-ой нускалары баш аягы түгөл көз караш же 

азыркынын тили менен айтканда эмпирикалык педагогикалык концепция 

катары таасир калтырат. Мисалы, ошондой акындардын бири Б.Алыкулов 

адамдардагы жат көрүнүш болгон жаман мүнөздөрдү талкуулап, жакшы 

сапаттарды, адамкерчиликтүү мүнөздөрдү даназалап өз идеалындагы ошондой 

инсандын көркөм концепциясын иштеп чыккан. Атап айтканда, акын “Болоор 

жигит”, “Болбос жигит”, “Эр жигитке сын”, “Жигиттик”, “Марттык”, 

“Баатырдык” деген ырларында биз сөз кылып жаткан эркектер тобунун мүнөз 

дүйнөсүн иликтеп, өзүнүн байкоолору менен коштоп, жалпылап, эр жигиттин 

ырааттуу идеалын түзгөн.[1. 45] 

Заманачы акындардын бири болуп ойчул Арстанбек Буйлаш уулу 

эсептелет (1824–1878). Ырчы катары 16 жашында таанылат. Анын “Тар 

заман” чыгармасы ошол өзү жашаган доордун ырларынан болуп эсептелет. 

“Тар замандын” өзүнө таандык обону, күүсү, кайрык кайталоолору бар. 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83
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Чындыгында, Арстанбектин ыры-заман зары болуп эсептелет мисалы: 

Жайлуу конуш чыгармасында – жер, суудан ажырап, өз алдынчалыгын 

жоготуп, орус колонизаторлорунун бийлигинен жабыркап, турган калк 

турмушун, социалдык ал абалын бир топ реалдуу чагылдырат. Ойчулдун 

“Тар заманын” өз жашоосунун күзгүсү катарында кабыл алган. “Тар заман” 

акындын турмуштук коомдук-социалдык көз карашынын жыйындысы. 

Чыгарманын түзүлүү, калыптануу учуру бир топ узак. Ал чыгармасында 

заманды “азууларга бар заман, бечарага тар заман” катары 

мүнөздөгөн.[2.108]  

Дагы бир заманачы акындарыбыздын бири болуп Калыгул Бай 

уулу эсептелет.(1785–1855) Ал Сарыбагыш уруусунун манап тукумунан 

чыгып, ойчул, акылман, меселчи, чечен болгон. Калыгул өз чыгармалары м-н 

ырчылар поэзиясынын тарыхында зор из калтырган. Айрым акындар анын 

ой, идеяларын улантып, “Калыгулдун сөзү эле” дедиртип эл арасына таратса, 

20-к-дын башында да “Акыр замандын” нугунда чыгарма түзгөн-дөр да 

болгон. Акындын жеке чыгармачылык өнөрканасын ачык мүнөздөй турган 

өзүнө гана таандык турмуштук, коомдук-социалдык көз карашы, 

философиялык ой толгоолору, жыйынтык-корутундулары бар. Калыгул-

арымы кенен, нускоочу акын. Ошондуктан анын ойлору турмуш тиричилик 

жагдайдын тегерегинде гана болбостон, коом заман зары, анын келечеги, 

өлкөнү башкаруу иштерине, адеп-ахлактык, руханий дүйнөсүнө кире турган 

өзгөрүүлөрү-социалдык курч маселелер болуп саналат.[8.96] 

Акындар чыгармачылыгындагы дагы бир негизги педагогикалык тема бул 

табияттын татаал кубулуштарын, ата мекендин флора жана фаунасын балдардын 

дүйнө тааным даражасына шайкеш көп кырдуу боёктор менен көз алдыга 

келтирип сүрөттөп, эстен бекем чыкпагандай тааныта билишкендигинде. 

Алар башталгыч класстардын “Мекен таануу” сабактары үчүн баа жеткис 

хрестоматиялык материал катарында кызмат кыларында шек жок. Айталы 

атактуу жазгыч акын Тоголок Молдонун “Жер жана анын балдары” аттуу 

поэмасын өз мезгилинин табият таануу окуу китеби катары баалоого 

болот.[6.66] Ал эми “Ала-Тоо” аттуу поэмасында тарыхый шарттар, 

Кыргызстандын географиясы, элдин эмгек ишмердүүлүгү, салт санаасы, 

жөнүндөгү көп кырдуу,  этнографиялыкмаалыматтар чагылдырылган. 

Ал эми элдин салттуу тарбия маданиятынын учурдагы өнүгүш 

динамикасын, оош-кыйыштарынын көп кырдуу баалуулуктарын Ч.Айтматов, 

К.Акматов, Ө.Даникеев, Т.Сыдыкбековдордун чыгармаларысыз үйрөнүү 

мүмкүн эмес. 

Эгер мурда элдик педагогикалык көз караштар оозеки чыгармачылыкта 

гана катталса, азыр алардын милдетин көрүнүктүү жазуучулардын 

чыгармалары аткарып калды. 

Ушундай чыгармалардын бири Ч.Айтматовдун “Ак кеме” повести. 

Чыгарманын күчү ал көтөрүп чыккан ыймандык экологиялык 

проблемалардын таасирдүүлүгүндө, мурдагы системанын туңгуюкка 

баратканын көрсөткөндүгүндө. Жазуучу аталган кризистин тамырын жаңы 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B9_%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B9_%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%83
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идеологиялык ориентирлердин ошондой эле коомчулуктун муундар 

ортосундагы руханий байланыштарга, салтуу педагогикалык баалуулуктарга 

текебер мамилесинен көрөт, б.а. чыгарманын башкы өзөгүн элдик   

педагогиканын эң соңку өкүлдөрүнүн  бири  Момундун тарыхый 

тамыры терең таалим-тарбия концепциясы менен жаңы цивилизациянын     

кагылышын түзөт. [3.145] 
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Тойганбекова Ш.М., Садибекова  М.О.  

ФАО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Жамбылской области  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ  

 

Сегодня существуют различные классификации активных методов 

обучения. Это связано с тем, что пока нет общепринятого определения 

активных методов. Поэтому иногда понятия АМО расширяют, относя к 

ним, например, современные формы организации обучения такие, как 

интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение, обучение в 

сотрудничестве, обучающие игры. Строго говоря, это формы организации 

и проведения цельного образовательного мероприятия или даже 

предметного цикла, хотя, конечно, принципы данных форм обучения 

можно использовать и для проведения отдельных частей урока. В других 

случаях, авторы сужают понятия АМО, относя к ним отдельные методы, 

решающие конкретные задачи, как, например, в определении, 

размещенном в глоссарии о портала: 

Активные методы обучения– методы, стимулирующие 

познавательную и исследовательскую  деятельность обучающихся. 

Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен 

мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. АМО  

характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Возможности 

различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-

производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его 

применяет. Действительно, с помощью активных методов можно 

эффективно решать проблемы, но этим цели и задачи АМО не 

ограничиваются, и возможности активных методов различны не только в 

смысле «активизации учебной и учебно-производственной деятельности», 

но и в смысле многообразия достигаемых образовательных эффектов тоже. 

Помимо диалога, активные методы используют и полилог, обеспечивая 

многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников 

образовательного процесса. И, конечно же, активным метод остается вне 

зависимости от того, кто его применяет, другое дело, что для достижения 

качественных результатов использования АМО необходима 

соответствующая подготовка учителя.  [1,с.87] 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической, проектно – 

исследовательской  деятельности учащихся в процессе освоения учебного 

материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе 

и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 
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коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в 

процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении 

и рефлексии. Эффективность процесса и результатов обучения с 

использованием АМО определяется тем, что разработка методов 

основывается на серьезной психологической и методологической базе. К 

непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся 

внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для 

каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа.  

Давайте об эффективности методов обучения и поговорим более 

подробно. Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает 

только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 

50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% - при 

самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда 

обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 

самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, 

формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 

90%. Близкие к приведенным данные были получены также американскими и 

российскими исследователями. Следующая веская причина, по которой 

важно использование АМО в обучении, связана со становлением 

информационного общества. Процесс возрастания объема информации и 

объема знаний в информационном обществе стремителен и бесконечен, 

чтобы обеспечить конкурентоспособность специалистов, экономики, страны 

на мировом рынке необходимо непрерывно осваивать постоянно 

появляющиеся новые знания и умения. Однако, невозможно бесконечно 

увеличивать сроки обучения.[2,с.49]  

Решение данного противоречия, необходимо искать на пути 

интенсификации получения образования, именно поэтому активные методы 

обучения сегодня становятся важной составляющей образовательного 

процесса. Одним из направлений интенсификации обучения является 

использование более эффективных форм получения, переработки и усвоения 

информации. Конечно, мало кого могут устроить 5-10% эффективности 

усвоения учебного материала, свойственные традиционным формам 

обучения – лекции и чтению учебника. Активные методы обучения 

совместно с технологией модерации как раз и позволяют за счет новых форм 

представления информации, ее восприятия, обсуждения, анализа и 

осмысления повысить в несколько раз эффективность и качество обучения.  

Кроме интенсификации освоения учебной информации, АМО позволяет 

так же эффективно в процессе урока и во внеклассной деятельности 

осуществлять воспитательный процесс. Работа в команде, совместная 

проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и 

толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя 

и команду формируют качества личности, нравственные установки и 
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ценностные ориентиры школьника, отвечающие современным потребностям 

общества.  

Но и это еще не все возможности активных методов обучения. 

Параллельно с обучением и воспитанием, применение АМО в 

образовательном процессе обеспечивает становление и развитие у 

обучающихся так называемых мягких или универсальных навыков. К ним 

обычно относят способность  принимать решения и умение решать 

проблемы, коммуникативные умения и качества, умения ясно формулировать 

сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во 

внимание разные точки  зрения и мнения других людей, лидерские умения и 

качества, умение работать в команде и др. А  сегодня  многие уже понимают, 

что, несмотря на свою мягкость, эти навыки в современной жизни играют 

ключевую роль как для достижения успеха в профессиональной и 

общественной деятельности, так и для обеспечения гармонии в личной 

жизни. 

Не меньшее значение имеет повышение интереса и мотивированности 

учителя, как от использования АМО, дающего простор для творческого 

поиска и развития потенциала педагога, так и вследствие повышения 

эффективности и качества его профессиональной деятельности. Освоив 

существующие активные методы, технологию их применения в 

образовательном процессе и убедившись в эффективности АМО, педагог 

может более активно использовать свой творческий потенциал, разрабатывая 

и внедряя авторские игровые методы в соответствии с индивидуальными 

особенностями учеников и реальными потребностями местного сообщества. 

Игровая форма разбора и презентации материала, возможность 

двигаться и разговаривать в процессе обсуждения заданий, подключение 

творчества при подготовке презентации, соревнование команд, азарт, 

значительная доля самостоятельности на уроке, ответственность за 

правильность представления материала и усвоения его другими – все это 

вызывает развитие высокой мотивированности обучающихся, интерес и 

желание заниматься. Образовательный процесс перестает быть чем-то 

навязанным извне, он становится органичной частью жизни обучающегося 

как дома, при подготовке (причем, подготовка тоже может стать командной), 

так и в школе, когда у обучающегося появляется возможность проявить себя 

в разных легитимных формах.  [2,с.21] 

Важно также отметить, что передача обучающимся части полномочий 

по освоению образовательной программы, признание их значимой роли в 

достижении успеха обучения, а также учет психофизиологических 

особенностей школьников при проектировании и осуществлении обучения и 

воспитания меняет в положительную сторону отношение обучающихся к 

учителю и к образовательному процессу, что, в свою очередь, приводит к 

созданию благоприятного климата  в классе и школе, содействуя успешному 

выполнению стоящих перед школой целей. Это далеко не все эффекты, 
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которые проявляются при использовании АМО, но и они уже убедительно 

показывают преимущества использования активных методов обучения.  

Таким образом, использование АМО и технологии модерации позволяет 

обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление 

игрового образовательного процесса для достижения высокой 

заинтересованности и вовлеченности обучающихся, уверенности и 

мотивированности учителя, соответствия результатов деятельности школы 

ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества. Подготовка 

учителя по применению АМО в образовательном процессе, 

освоение технологий модерациии педагогического проектирования дает в 

руки учителя инструменты, которые позволяют реально менять ситуацию в 

школе. В первую очередь от учителя зависит – каким будет школьное 

образование, какими будут наши выпускники, каким будет наше будущее. 

Освоение и применение эффективных технологий и методов обучения, 

новых форм организации образовательного процесса, формирование новых 

отношений в школе – это на сегодняшний день требование времени. 

При системном использовании активных методов роль учителя 

принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, 

старшим партнером, что принципиально меняет отношение к нему 

обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в 

более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. 

Растет доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у 

обучающихся. Это требует психологической перестройки и специальной 

подготовки учителя по проектированию такого занятия и цикла уроков, 

знания активных методов обучения, технологии модерации, 

психофизиологических особенностей школьников. Но все эти вложения с 

лихвой окупаются эффектами от внедрения АМО. Непременным условием 

обеспечения эффективности АМО является изменение существующей роли 

ученика в образовательном процессе. Субъект-объектные отношения, в 

которых учащемуся отводится подчиненная роль запоминающего 

устройства, не способны обеспечить успешное внедрение АМО, да и не 

нуждаются в них. Реалии сегодняшней жизни требуют от человека, в том 

числе, выпускника школы самостоятельности в принятии решений, гибкого 

реагирования на вызовы динамично изменяющегося мира, смелости в 

принятии личной ответственности за совершенные поступки. Сама жизнь 

диктует необходимость замены существующей роли школьника, как 

послушного исполнителя, на его активное участие в образовательном 

процессе. Принятие обучающегося в качестве равноправного субъекта 

школьных отношений, признание его значения и ответственности за 

результаты обучения создадут ту необходимую среду, которая позволит 

эффективно использовать активные методы обучения. 

И еще одно важное условие для достижения эффективности 

применения АМО. Само по себе знание и несистемное использование 

активных методов, скорее всего, не приведет к ожидаемым результатам. 

http://www.moi-universitet.ru/effective-school2/
http://www.moi-universitet.ru/effective-school1/
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Помимо самих активных методов, в настоящее время в образовании 

используется технология модерации, обеспечивающая гармоничное 

встраивание АМО в учебно-воспитательный процесс и эффективное их 

использование на каждом этапе урока. Данная технология дает учителю 

возможность системно осуществлять образовательный процесс, органично 

вплетая активные методы в канву учебной программы.  

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач 

в разных аспектах: 

- формирование положительной учебной мотивации; 

- повышение познавательной активности учащихся; 

- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

- стимулирование самостоятельной деятельности; 

- развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

- эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

- развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

- развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

обучающегося; 

- раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого 

учащегося и определение условий для их проявления и развития; 

- развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

- развитие универсальных навыков; 

- формирование проектно-исследовательских навыков; 

- развитие  критического мышления.  

Системное и целенаправленное применение активных методов в 

образовательном процессе возможно при использовании технологии 

модерации. Это позволяет обеспечить эффективность образовательного 

процесса и гарантированное достижение запланированных целей обучения, 

воспитания и развития.  

Приведенные эффекты АМО и модерации позволяют говорить о 

достижении высокого уровня качества обучения, качества как меры 

соответствия результатов школьного образования потребностям учеников, 

их родителей, общества, страны. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ  ОБНОВЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике 

требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым 

условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя 

гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь 

налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом 

оставаться нравственным. В докладе международной комиссии по 

образованию для 21 века под председательством Жака Делора «Образование: 

скрытое сокровище», сформулировано «4 столпа, на которых,  основывается 

образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, 

научиться быть» (Ж. Делор) 

На современном этапе развития общества перед школой стоит задача 

всестороннего развития личности ученика, обладающей необходимым 

набором знаний, умений и качеств в рамках обновленного содержания 

среднего образования позволяющих ему уверенно чувствовать себя в 

самостоятельной жизни. Поэтому учителям необходимо овладевать 

педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать 

новые требования. [1,с.23] 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве. 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя.  В настоящее время все более 

актуальным в образовательном процессе становится использование в 

обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные 

методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, 

связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. 

1. Технологии личностно – ориентированного развивающего обучения. 

Одним из основных средств повышения качества образования является 
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освоение технологии личностно-ориентированного развивающего обучения. 

Актуальность этой технологии вижу в необходимости кардинальных перемен 

не только в содержании образования, но и в самом образовательном 

процессе, понимаемого как своеобразное сочетание обучения (нормативно 

сообразной деятельности общества) и учения (индивидуальной значимой 

деятельности отдельного субъекта, в которой реализуется опыт его 

жизнедеятельности). По словам Б.Ц. Бадмаева: «Учитель не только дает 

знания по своему предмету, он не только и не просто «учитель — 

предметник», а Учитель с большой буквы — воспитатель, готовящий в 

течение школьных лет и подготовивший к выпуску из школы Гражданина». 

Его отношения с детьми должны строиться на основе личностного, а не 

формально-делового подхода. 

Реализуя в педагогической деятельности рефлексивно — 

адаптационную и деятельностно — творческую функции образования, 

совершенно по- иному организую процесс обучения и воспитания детей по 

сравнению с традиционной системой. Первая функция состоит в том, чтобы 

«учить детей учиться», развивать в их личности механизмы самосознания, 

саморегуляции и в широком смысле слова означает способность преодолеть 

собственную ограниченность не только в учебном процессе, но и в любой 

человеческой деятельности. Вторая функция предполагает развитие в 

ребенке «умения думать и действовать творчески», формирование в личности 

ребенка творческого начала через творчески-продуктивную деятельность с 

учетом мотивационно-аксиологических сторон личности. Среди большого 

числа новаций, применяемых в системе образования, особое внимание надо 

уделять таким технологиям, где как учитель выступать не источником 

учебной информации, а организатор и координатор творческого учебного 

процесса, направлять деятельность учеников в нужное русло, при этом 

учитывать индивидуальные способности каждого ученика. Задачей учителя 

считаю включение самого ученика в учебную деятельность, организацию 

процесса самостоятельного овладения детьми нового знания, применение 

полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 

жизненных проблем. [2,с.67] 

Работа по выявлению: 

 выявить уровень учебных возможностей учащихся по предмету; 

 планировать с учетом индивидуальных особенностей. 

Критериями эффективности личностно-ориентированного урока можно 

считать: 

1) Сообщение в начале урока не только темы, но и порядка 

организации учебной деятельности (наличие плана). План помогает четко, 

ясно и логично излагать содержание материала. Ученик на каждом этапе 

урока активен, вовлечен в реальные взаимодействия, осознанно относится к 

материалу урока. 
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2) Создание положительного эмоционального настроя на работу у всех 

ребят в ходе урока. Серьезное внимание уделено развитию мотивационной 

сферы, образовательный процесс обогащен позитивными эмоциями. 

3) Использование субъектного опыта учеников. Актуализация 

субъектного опыта учащихся способствует установлению связей прошлого 

опыта и нового знания. 

4) Создание условий для проявления познавательной активности 

учащихся и достижения успеха каждым учеником. 

5) Повышение степени самостоятельности в учебной деятельности, 

реализация стратегии сотрудничества, сочетание фронтальной работы с 

классом с групповыми формами деятельности. 

6) Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса. 

Использовать педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода, как  

-технологии уровневой дифференциации; 

- проблемное обучение 

Технология уровневой дифференциации [3,с.34] 

Учет индивидуальных особенностей учеников позволяет составлять 

задания таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей 

каждого ребенка в рамках личностно-ориентированного обучения. 

Дифференцированный подход к обучению приносит положительные 

результаты: 

-уменьшается нагрузка на детей, которым иногда физически трудно учиться 

в рамках школьной программы; 

-решается проблема неуспеваемости, потому что каждый учится так, как 

может, в классе улучшается психологический климат; 

-становится реальностью усвоение каждым общеобразовательного 

минимума. 

Приведу примеры некоторых заданий для разных групп учащихся. 

 

Тема 1 группа 2 группа 3группа 

«Однокоренн

ые слова и 

формы одного 

и того же 

слова»5 класс 

1.Составьте текст на 

тему: «Первый 

снег», используя 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

2.Найдите 

«лишнее» слово: 

Гвоздика-гвоздь-

пригвоздить…Вы

писать из 

предложенного 

текста 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова 

К словам земля, 

снег, дорога, мысль, 

красивый, зеленеет 

подобрать 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Тема 1 группа 2 группа 3 группа 
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«Имя 

числительное» 

 6 класс 

1.Определите, к 

какой части речи 

относятся слова: 

двойной, тройка, 

шестой, удвоить, 

четырехэтажный, 

пятеро, восьмой, 

десятичная (дробь), 

три, две седьмых 

2.Напишите 

слово в 

указанных 

падежах: 

15, 55, 674, 

980, 840 (в 

Р.П., Тв.п.) 

3.Запишите словами 

примеры с десятичными 

дробями. Составьте 

словосочетания, используя 

количественные и 

порядковые числительные 

в П.п.: 1960 (год), 200 

(центнеров), 645 (граммов), 

76 (груш). 

 

Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной 

системы реализовывать творческие возможности всех учащихся. Работа с  

учениками должна идти не по пути увеличения объема заданий, а за счет 

разнообразия заданий. Например: 

- составление текстов диктантов; 

- составление карточек-заданий по изученному материалу; 

 - составление обобщающих таблиц для работы на уроке; 

 - сочинение лингвистических сказок-миниатюр; 

- работа с дополнительной литературой; 

- проверка индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые 

имеют более низкий уровень подготовки; 

 - выполнение обязанностей консультанта при групповой работе; 

 -работа «учителем» (проведение фрагментов урока) 

На уроках русского языка можно использоватьработу с опорными 

конспектами, давать творческие задания по их составлению, что 

способствует эффективному использованию опорных сигналов в учебном 

процессе. 

Одним из интересных и плодотворных путей повышения грамотности 

учащихся является алгоритмизация правил, сведение ряда правил к общему 

алгоритму, составление таблиц обобщающего характера. 

Комплекс алгоритмов, который в качестве особого типа наглядности 

дополняет систему правил орфографии, имеющихся в учебнике. 

Алгоритмы могут быть использованы учениками при выполнений 

заданий разного типа: определить правильность выбора буквы, объяснить 

различая в написании и т.п. Всю работу по алгоритмизации орфографических 

правил делят на несколько этапов: 

- создание схем — алгоритмов на базе знакомых правил; 

- трансформирование новых изучаемых правил в схемы — алгоритмы; 

- создание первых простейших обобщающих алгоритмов; 

 -создание обобщающих алгоритмов. 

 - дополнение схем материалом из курса предыдущих классов.  

Практика показала, что, как правило, познакомившись с готовыми 

алгоритмами, сильные ученики сами успешно занимаются их составлением. 

Работая с алгоритмами, учащиеся приобретают осознанные навыки 
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применения правил, что практически исключает их механическое 

использование и облегчает усвоение орфограмм. 
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ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  

 

На сегодняшний день в современном образовании всё чаще говорят о 

функциональной грамотности школьников. И новыми главными качествами 

личности нового школьника являются инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, которые 

формируются в условиях школы. В настоящее время в обществе сложилось 

новое пониманиеосновной цели образования. Учитель должен в первую 

очередь заботиться о формировании у ребёнка определённого набора 

компетенций, способности к саморазвитию, которые обеспечат интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру. [1,с.24] 

Основы грамотности закладываются в начальной школе, где идёт 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму, 

чтению, говорению, слушанию, счёту, поэтому развитие общеучебных 

умений (организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных) – путь к функциональной грамотной личности. 

Для обеспечения продуктивности формирования функциональной 

грамотности младших школьников педагогам необходимо применять 

специальные активные, развивающие образовательные технологии, такие 

как: 

–проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, 

позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие 

умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

–технология формирования типа правильной читательской 

деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; 

–технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, 

организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-

исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных 

результатов, и др.); 

– обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача 

которых состоит в организации условий, провоцирующих детское действие; 

-уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит 

определённые изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками 
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(ученик – это партнёр, имеющий право на принятие решений, например, о 

содержании своего образования, уровне его усвоения и т. д.), главная же 

задача и обязанность учителя –помочь ребёнку принять и выполнить 

принятое им решение; 

–информационные и коммуникационные технологии, использование 

которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных 

умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

 Совершенствование системы среднего образования направлено на 

решение важнейших задач, среди которых следует выделить вопрос о 

создании прочного фундамента для последующего обучения. О 

совершенствовании системы среднего  образования не говорить нельзя, если 

происходит модернизация всего образования, так как этого максимально 

требует современное общество («непрерывное образование на протяжении 

всей жизни), то и оптимизация начального образованиявходит в число 

приоритетных направлений. Новая система требований и реальные 

результаты приводят к необходимости поиска новых форм и методов в 

системе обучения младших школьников. 

Формирование функциональной грамотностишкольников  является 

одной из важных составляющих успешного обучения образовательным 

областям и отражает общеучебную компетенцию. 

Итак, что мы подразумеваем под развитием функциональной 

грамотности, и как это возможно использовать в школьной среде, в учебно-

воспитательном процессе? Своеобразием  в системе целостного образования 

является то, что именно на этой ступени важно обеспечить условия для 

освоения основных умений учебной деятельности, потребности и 

желанияучиться. Именно эта деятельность в комплексе других деятельностей 

(игровой, спортивной, художественной, трудовой), выполняемых ребёнком, 

играет ведущую роль в его психическом развитии. Сформировать у учеников 

навык обучения тому, как обучаться, и как следствие- становление их 

независимыми, самомотивированными, увлечёнными, уверенными, 

ответственными личностями с развитым критическим мышлением, 

проявляющими компетентность в цифровых технологиях,- возможно уже 

сегодня, уже сейчас. [2,с.36] 

Из числа современных подходов, используемых разными системами 

среднего образования, наиболее популярными и получившимивысокое 

мировое признание, являютсяподходы, основанные на конструктивистских 

теориях преподавания и обучения. Данная теория основывается на 

утверждении, что развитие мышления учащихся происходит в условиях 

взаимодействия имеющихся знаний с новым, либо со знаниями, 

полученными в классе из различных источников: от учителя, от сверстников, 

из учебников.Цель конструктивистского преподавания состоит в том, чтобы 

развить глубокое понимание предмета учеником, обеспечив использование и 

применение знаний вне класса. 
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Согласно этой теории, учитель должен организовать занятия так, чтобы 

ученикам была представлена возможность продемонстрировать свои знания 

по изучаемой теме, подвергнуть сомнению определённые предположения, 

скорректировать убеждения и сформировать новое понимание.В прошлом 

конструктивистская теория Новой Программы, ныне (и уже апробированные 

на практике) это новые подходы в обучении и преподавании, известные, как 

«преподавание и обучение на основе диалога» и метасознание, или 

«Обучение, тому, как учиться». Изучив теорию новых подходов, применив 

на практике, и используя,уже в системе на уроках мы можем говорить о 

возможностях повышения образовательного уровня школьников в учебно-

воспитательном процессе. Опережающее образование  школьников, через 

использование новых подходов «обучение через диалог» и «обучение, тому, 

как учиться» выступают фактором формирования функциональной 

грамотности школьника, так, как создаёт условия для его непрерывного 

образования. Известны результаты научных исследований, которые 

показывают, что именно диалог занимает центральное место на уроке, и 

способствует интеллектуальному развитию учеников и их результативности 

в обучении. Интерактивное общение, как с взрослыми, так и совместная 

работа со сверстниками, способствует обучению детей и их когнитивному 

развитию. Главный инструмент обучения – это общение, речь. Главная 

задача учителя, это правильно создать условия, и верно выбрать стратегии 

(способы и приёмы)длядостижения поставленных целей. [3,с.71] 

Таким образом, главная цель материала – представить коллегам 

апробированную модель педагогической деятельности по диалогическому 

методу обучения учащихся на уроках литературы.В обучении школьников 

мы уже давно отказались от пассивного слушателя, на уроках нам необходим 

ученик, который говорит, обсуждает и аргументирует. В рамках урока это 

возможно, через диалог в работе малой или большойгруппы.Организовать 

диалог, беседу в малой группе по теме урока, это самое главное решение для 

учителя. И к этому вопросу надо подходить очень серьёзно. Совместная 

беседа учеников приносит большую пользу, так как: 

- Позволяет ученикам выражать своёпонимание темы; 

- Помогает им осознавать, что у людей могут быть разные идеи, и 

правильно было бы этими идеями воспользоваться; 

- Содействует аргументированию учениками своих идей; 

- Помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в 

процессе своего обучения. 

И при всех приведённых доводах, самое главное у школьников 

развивается и повышается уровень мышления и речевые навыки. Совместное 

приобретение знаний или вовлечённость в процесс «обмена мыслями», через 

диалог формирует и развивает личные качества каждого школьника, 

именуемые общеучебными умениями или ключевыми компетенциями. Не 

зависимо от типа урока, его структуры, используемых стратегий, необходимо 

развивать в  школьниках: 
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- Организационные умения (личностное совершенствование); 

- Интеллектуальные умения (учебно-познавательные, информационные, 

ценностно-смысловые, познавательные действия); 

- Оценочные умения (ценностно-смысловые компетенции или 

личностные действия) коммуникативные умения (общекультурные, 

социальные); 

- Исследовательские навыки.  

  Итак, урок, с точки зрения диалогического обучения. Это обязательное 

присутствие – беседы, взаимного процесса, при котором идеи проходят в 

двух направлениях и на этой основе продвигают ученика вперёд. 

Рекомендуют использовать в  школе два типа бесед: это кумулятивная беседа 

и исследовательская. При вовлечении учеников в исследовательскую беседу, 

как правило, используется работа в малых группах. В группах из четырёх 

учеников, участники имеют общую проблему, создают совместное 

понимание, обмениваются идеями, опытом, обсуждают, оценивают друг 

друга, создают коллективное знание и понимание, т.е. думают вместе. 

Кумулятивная беседа по уровню качества чуть ниже исследовательской, её 

возможно проводить на этапе А (знание +понимание). При такой форме 

беседы школьники слушают друг друга, соглашаются друг с другом, 

обмениваются первичными знаниями; идеи повторяются, разрабатываются, 

но не оцениваются. 

Следующим важным этапом построения урока, через диалоговое 

обучение, является правильная постановка вопросов. То есть на уроке 

учитель может ученикам предоставить возможность диалогической беседы, а 

может, и нет. Существует в большинстве своём, два типа вопросов: это 

вопросы «низкого» порядка и вопросы «высокого» порядка. Вопросы 

«низкого» порядка направлены только на запоминание, и ответы на них 

оцениваются, как «правильные» и «неправильные». И вопросы «высокого» 

порядка направлены на умение ученика применять, расширять, оценивать, 

анализировать информацию каким-либо образом. Типы задаваемых вопросов 

меняются на уроке, в зависимости от поставленных целей и задач. Значение 

вопросов в диалогическом подходе для развития обучения определяется: 

1) В стимулировании учеников к конструктивным суждениям и 

высказываниям; 

2) В развитии у  учеников неподдельного интереса и положительных 

эмоций к обучению, любознательности; 

3) В содействии формированию знаний; 

4) В поддержке креативного мышления; 

5) В развитии критического мышления; 

6) В развитии умения учиться друг у друга, уважать, ценить идеи других 

учеников; 

На достижение,каких целей направлен диалогический подход? 

- Более активно вовлечь учеников внаучное мышление во время уроков; 

- Помочь им добиться более глубокого понимания; 
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- Повысить качество обсуждения всего класса и малых групп; 

Диалогическое преподавание это…. 

Достижение баланса между воспитательным, «повелительным» 

разговором учителя и более открытым диалогом с учениками. Использование 

обсуждения всем классом, чтобы раскрыть то, о чем думают ученики и 

усилить их аргументацию.Использование идей учеников путем создания и 

оспаривания их. Поощрение учеников для развернутого обсуждения 

классом. Оптимальное использование групповой работы.  

Диалогическое преподавание это не.. 

Постоянный разговор учеников 

Избегание нужных объяснений, инструкций или исправлений со 

стороны учителя. 

Оптимальные стратегии диалогового обучения: 

- Задайте несколько открытых вопросов по теме; 

- Попросите одного или нескольких учеников объяснить свои мысли 

всему классу; 

- Задайте несколько вопросов «почему?» 

- Попросите учеников прокомментировать то, что они сказали; 

- Запишите несколько спорных моментов, которые обнаружились в ходе 

обсуждения, чтобы вы могли обрисовать их позже; 

Некоторое время не давайте правильных объяснений, пока ученики не 

поняли, что они думают и не провели свою собственную работу. [4,с.64] 

Использование разных приёмов и способов в формировании 

высокоинтеллектуальной грамотности школьника на уроках в школе, 

определяет качественные изменения, как в личности самого школьника, так и 

в мониторинге его успеваемости. Возможности  школьников развивать 

функциональную грамотность, а на уроках литературного чтения, 

функциональной грамотности, через диалог реально обоснованны на 

практике: 

- Обработка информации; 

- Владение несколькими видами чтения; 

- Умение работать с разными видами текстов (поиск, сканирование, 

аналитическое чтение, обработка); 

- Умение аргументировать, доказывать, исследовать, выкладывать  свои 

идеи, через опорные слова, схемы, карты, таблицы. 
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Төлеуов Е. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың  магистранты 

 

МУЗЫКА МАМАНДЫҒЫ  СТУДЕНТТЕРІНЕ   

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қазақ тілін үйретуде 

олардың психологиялық ерекшеліктерін анықтап алу керек болады, өйткені 

екінші тілді үйретуде білім алушылардың  дара тұлғалық психологиялық  

ерекшеліктерімен қатар болашақ кәсіп мамандығының психологиялық 

заңдылықтарын да ескері қажет. 

Қазақ тілін екінші тіл ретінде oқытудағы мақсат – oны студент күнделікті 

өмірінде қoлданылатын тілге айналдыру. Бұл мaқсaтқа жету үшін, студентке 

тілді қолдану дағдысын қалыптастыру қажет. Бұл дағды бoйынша сабақта 

оқытушы мен студент, студент пен cтудент қaзaқ тілінде қарым-қатынас 

жасауға жаттығуы керек. Бұл жaғдaй қaрым-қатынастың психoлoгиялық 

жағына көңіл aударуды қaжет етеді. Оқытушы мен студенттің  өзара қарым-

қатынасын оқытушы дұрыс басқаруы керек. Бұл жағдай қарым-қатынастың 

психологиялық жағына көңіл аударуды қажет етеді. 

Қазақ тілін білім алушының мамандығына сай оқытып-үйретуде олардың  

психологиялық ерекшелітерін анықтауда Әбу Насыр әл-Фарабидің, Абай 

Құнанбаевтың, Ж.Аймауытов, М.Мұқанов, Т.Тәжібаев, Қ.Жарықбаев 

зерттеулері басшылыққа алынды. Ғалымдардың көрсетуінше, тұлға 

психикасының, жан қуаттарының өмірлік тәжірибе нәтижесінде, оқу-тәрбие 

үстінде дамып жетіледі[1,17].   

Тілді оқу арқылы студент біртіндеп білім, дағды, икемділіктерді, тиісті 

ғылыми ұғымдарды меңгереді, мұның нәтижесінде оның жан қуаттары (ес, 

ойлау, қиял), эмоция, ерік-жігер, т.б. процестері дами түседі. Кез-келген тілді 

екінші тіл ретінде үйретуде ғалымдар психологиялық ерекшеліктерге 

сүйенеді.  Қазақ тілін екінші тіл ретінде студенттің табысты меңгеруі оның 

сол тілдік әлемге ұмтылуына, ынталануына, енуіне байланысты. Бұны 

психология әлеміндегі тұлғаның мәдениетке бағдарлануы аясында қарауға 

болады. Психологтар жеке тұлғаның мәдениет пен қоғамға екі түрлі 

бағдарлануы болатынын көрсеткен. Бірінші бағдар - әлеуметтену, екінші 

бағдар - әлеуметтік кемелдену. Әлеуметтену бағдарындағы адам қазіргі 

уақыттағы және осы жердегі қолданыстағы әлеуметтік нормаларды ұстануға 

тырысады.  Ал әлеуметтік кемелдікке ұмтылған адам өмірдің жеке өзіндік 

ізгі мәнін іздеуге және оны жүзеге асыруға бағыт ұстайды [2,15].  Бұл 

заңдылықты студенттің екінші тілді үйренуге ұмтылысының екі сатысы деп 

алуға болады. Бірінші сатыда студент кәсіби қазақ тілін меңгеруді әлеуметтік 

норма деп қабылдайды, яғни қазақ тілін қоғамдық талаптарға сай, қоғамдық 

мүдде деңгейінде оқып үйренеді. Екінші әлеуметтік кемелдікке ұмтылуда 

білім алушы кәсіби қазақ тілін меңгеруге жеке өз өмірінің ізгі мәні деп біліп, 

оны жүзеге асыруға ұмтылады. Бұл сатыда оның екінші тілді үйренуге  өз 

мүддесі  басым болады. Әрине, білім алушылардың  бәріне осы екі сатыдағы 
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мақсатпен оқиды деп айту қиын, алайда психологтардың бұл көзқарастарын 

ұстанымдық дәрежеде ескерген  артықшылық  етпейді.   

Екінші тілді үйренушінің білім сапасы көбінесе олардың ақыл-ой 

сапасына да қатысты болады. "Ақыл-ой - көп қырлы, көп өлшемді, көп 

құрылымды айырықша құбылыс, ол әрекеттің де көп қырлылығы арқылы 

көрінеді"[3,7],-деп Г.Гарднердің айтқанындай, оқу топтарындағы жұмыс 

еркіндігі мен еріктігі олардың өз ақыл-ойларын дұрыс қолдануға, дұрыс 

танытуға, көркем мінез-құлық арқылы өзара қатынасты дұрыс құруға 

мүмкіндік береді.  

       Психология ғылымында әртүрлі жас ерекшелік сатысындағы адам 

психикасы дамуының мүмкіншіліктері түрліше болатындығы белгілі жайт. 

Ал психолог ғалымдар он жеті-жиырма бір жас аралығын жастық шақ деп 

есептеп, ол кезеңнің өзіндік ерекшеліктерін:  

 – бұл жастағы адам өзін-өзін  басқара алатын тұлға ретінде сезінуі; 

 – (тұрмыста да, кәсіби де, әлеуметтік те) өмірлік тәжірибе жинақтай 

бастауы; 

 – оқу әрекеті арқылы өзінің өмірлік мәселелерін шешуге және мақсатына 

жетуге талпынуы; 

 – алған білімін, іскерлік дағдыларын іске асыруға ұмтылуы [4, 22],- деп 

көрсеткен.        

 Психикалық үрдістердің ішіндегі адамның дүниетануының алғашқы 

баспалдағы түйсік болып табылады. Нақты пайымдау, шындықты бейнелеу 

жайындағы мәліметтердің бәрі адамға осы баспалдақ арқылы жетеді. «Адам 

түйсік арқылы заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерін, сапаларын 

білетін болса, ал қабылдау арқылы зат немесе құбылыстың тұтас бейнесін 

көреді...Түйсікке қарағанда, қабылдау – шындықты бейнелеудің неғұрлым 

жоғары формасы» [5, 152] болып табылады. Олай болса, студент жоғары оқу 

орнында оқыған кезеңінде тек қана білімін толықтырып қоймайды, рухани 

жағынан да өсіп, болашақ мамандығына сай кәсіби тілде жүйелі де 

мәдениетті сөйлеу дағдыларын меңгеруі тиіс. Психологтардың 

пайымдауынша, қабылдау адамның ой,сезім, ерік, түйсік т.б. психикалық 

үдерістерімен тығыз байланыста болады. Әбу-Насыр әл Фарабидің 

пайымдауынша, ойлау дүниені әр қырынан тануға, мәселені тереңірек 

түсінуге мүмкіндік береді. Ойлау – ақыл әрекетінің ең жоғарғы сатысы. 

Ойлау арқылы адам өзі қабылдаған, байқаған елестің, құбылыстың 

шындыққа  қатысын анықтайды. Сондықтан да П.И.Иванов: «Мышления – 

это обобщенное отражение действительности» [6, 229],-дейді.   

Дегенмен әрбір адамның даралық ерекшелігінен басқа жалпыға ортақ 

қасиеті де болады. Жалпы студент қауымына тән тілді оқып үйрену 

әрекетінің мынадай психологиялық сипаттары бар: 

- тілді үйренуге деген қызығушылықтары; 

- тілді оқып үйрену мақсаттары мен міндеттерін анықтай алуы; 

- тілді үйренуге тиімді тәсілдер мен амалдарды белгілеу, 

- өз жұмысын бақылау және нәтижесін бағалау, қорытындысын жасай білу. 
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     Сонда осы бағытта олар өз жұмысын жоспарлай білуге дағдыланады. 

Тек осындай саналы ұйымдастырылған іс-әрекет, еңбек негізінде ғана 

студенттердің қазақ тілін оқып-үйрену әрекетінің психологиясы мақсатты 

түрде қалыптасады[7, 11].  

Қазақ тілі сабағында әртүрлі лабораториялық, өзара тексеріс жұмысын 

өткізгенде студенттердің топтық зейінін ұйымдастыруға болады. Мұндай 

жұмыс түрінестуденттердің жұппен бірін-бірі тексеруі, кәсіби-жағдаяттық 

тақырып бойынша жұмыстануы жатады.  Студентке жеке тапсырма беру, 

бақылау жұмысын орындау, өзін-өзі тексеру барысында даралық зейінді 

ұйымдастыру жүзеге асады. Сонымен қатар зейін қасиеттері әр түрлі 

танымдық процестермен: ес, ойлау және сенсомоториканың жекелеген 

көрсеткіштерімен өзара тығыз байланысты.  

Студенттердің сөйлеу әрекетінде қиялдың орны ерекше, өзіне, студенттік 

өмірге, қоғамға қатысты мәселелер бойынша әңгіме ғана емес, пікірталас, 

ойбөліске қатысып, өздерінше тұжырым жасап, талқылауға белсене 

қатысады, оқыған шығармаларындағы оқиғаларды одан әрі дамытып, мәтін 

құрастыру, сюжетті суреттер бойынша әңгіме құрастыру, бейнеленген заттар, 

оқиғаларды ойша жалғастырып әңгімелеу, мақал-мәтелдердің мазмұнына 

қарай мәтін құрастыру т.б. жұмыстар тіл дамытуды жетілдіру мүмкіндігін 

кеңейтеді. Өйткені студенттің іс-әрекеті – мақсаттылық, шешімділік, 

тұрақтылық, дербестік, белсенділік, өзін-өзі ұстау секілді қасиеттерге 

негізделген.   Психолог ғалымдардың оқыту тағы басқа жұмыстардың бәрі 

адамның зейініне қатысты деген пікірлерін біз де назарға алдық.   

 Оқушы тілінің дамуында зейіннің басты рөл атқаратыны психологтар 

еңбектерінде айтылған, өйткені зейін қойып тыңдау – дұрыс ұғуды, түсінуді 

қамтамасыз ететін факторлардың бірі. Зейіннің оқыту ісіндегі маңызына 

ғалымдар ертеден-ақ мән берген. К.Д.Ушинский зейіннің екі түрін таныған, 

олар – «пассивное и активное внимание». Ол баланың жасына қарай пассив 

зейінді қолдана отырып, актив зейінді дамыту керек деген.  

 Қазақ психологі Қ.Жарықбаевтың зейін туралы: «Адамға тән әрекеттің 

кез келген түрінде зейін орын алмаса, оның нәтижелі болуы мүмкін емес. 

Зейін – адамның өз психикасын ұйымдастыра алу қабілеті. Дәлірек айтқанда, 

зейін дегеніміз – айналадағы объектілердің ішінен керектісін бөліп алып, 

соған психикалық әрекетімізді тұрақтата алу» [8, 61],-деген пікірі бар.  

 К.Д.Ушинский атаған зейіннің екі түрін Қ.Жарықбаев ырықты, ырықсыз 

зейін деп атаған: «Сыртқы дүниенің кез келген объектілері кейде ырықсыз-ақ 

біздің назарымызды тартады. Мысалы, көшемен кетіп бара жатып, бояулы 

затқа көзіңіз түссе, оған мойын бұрасыз. Не жақын жерден шыққан 

миллиционердің ысқырғанына жалт бұрылып қарайсыз т.б. Осылардың бәрі 

еріксіз зейінге жатады» [8, 63].  

 Ырықты зейін, керісінше, адамның мақсатқа қарай мәселеге әдейі зер 

салуы болып табылады. Қ.Жарықбаев оны «ырықты зейін – әрекетті 

жоспарлы түрде ұйымдастыру» деп те санайды, ол, әрине үлкен адамдарға 

көбірек келеді [8, 65].  
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 Бұдан студенттің зейінін сабаққа тартудың жолын іздеу оқытушының 

міндеті екендігі сөзсіз. Ол негізінен сабақтың тартымды ұйымдастырылуына 

байланысты, әрі студенттерді сабаққа қызықтыра білуге де қатысты, өйткені, 

психологтардың пікірінше, «адамды еліктіріп, өзіне тартқан нәрсенің бәрі 

қызығудың объектісі болып табылады. Қызығудың физиологиялық негізі – 

«Бұл не?» дейтін рефлекс» [8, 49].  

 Қызығулар өзінің мазмұны мен бағытына қарай–материалдық, қоғамдық, 

танымдық, кәсіптік т.б. болып бөлінетіндігі ғылымда белгілі жағдай. Осы 

қызығулардың әрқайсысы өз алдына бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, таным 

қызығулары оқудың, ғылымның түрлеріне қатысты болады. Сондықтан қазақ 

тілі  пәнін оқыта отырып, студенттерді шебер де жүйелі сөйлеуге 

төселдіретін жұмыстарға қызықтыра білу ұстаздан үлкен шеберлікті қажет 

етеді. Осы ретте З.Бейсенбаева өз зерттеуінде студенттердің рухани 

қызығуын туғызу үшін сөзжасам пәні бойынша бірнеше жұмыс түрлерін 

көрсеткен. Сол жұмыстардың көпшілігі студенттің екінші тілді жүйелі 

меңгеруіне де қатысы бар.  Ғалымның   көрсетуінше, студенттердің оқуға 

деген қызығушылығын дамыту үшін сөзжасам бойынша жарияланған 

мақалаларды, ғылыми еңбектерді көрсету, мазмұнымен таныстыру, оқыт, 

ғылыми жарияланымдарды оқу арқылы студент сөздердің мағыналық 

ерекшелігіне қарай қолданылу аясын...ойды білдірудің озық үлгілерімен 

танысуға мүмкіндік алады; тіл байлығы, ғылыми ойлау қабілеті артады; 

тілдің көркемдеуші тәсілдерімен танысады. Сонымен қатар ғалымдар мен 

ойшылдардың, ақындар мен жазушылардың тіл туралы айтқан 

толғамдарының көркем образ үлгілерінің мәтіндерін оқыту да 

тиімді...Қызықты материал студенттің тілге деген қызығушылығын, ынтасын 

арттырады» [9, 73-74].  

Сөйтіп, білім алушыларға қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгертуді 

психологиялық тұрғыда талдағанда, оның қабылдауы, қызығушылығы, есте 

сақтауы, ойлауы секілді үрдістер басты рөл атқаратындығы байқалады. Ал 

қажетті білім, дағдыны меңгеру студенттердің сөйлеу әрекетін белсендіруді 

керек етеді. 

Кәсіби тілде шебер сөйлеу оңай іс емес, оған қойылатын талаптар да бар: 

"Маманның сөйлеу тілінде өзіндік ерекшеліктері де болуы тиіс. Олар тек 

қана стильдік және логикалық аяқталған түрде емес, әрі логикалық түрде, әрі 

эмоционалды-бейнелі, ғылыми дәлелденген  және әсерлі болғаны жөн. 

Кәсіби сөйлеудің ерекшелігі бірден, жеңіл тәжірибелік үдерістен 

қалыптаспайды, қайта адамның өзінің ұмтылуын, сөйлеу тілін жетілдіруге 

талпынуын қажет етеді"[10,489]. Студенттерге кәсіби қазақ тілін оқытып 

үйретуде зейін, қабылдау, ес, ақыл-ой, интеллектін дамыту тенденциясын 

ескермейінше, мемлекеттік тілді мамандыққа сай үйрету мүмкін емес.    

Сонымен, студенттердің әрқайсысына нақты, белгілі талаптар мен 

міндеттер қойылғанда, әрқайсысы қалай жұмыс істеу керек, не 

міндеттелгенін, не талап етілетінін анық білгенде ғана олардың 

психологиялық ерекшелітерін ескергенде ғана өз нәтижесін әкеледі. Сонда 
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ғана музыка мамандығының орыс тілді топтарында  қазақ тілді оқытып 

үйретуде студенттердің ішкі мүмкіндігінің ашылып, оқу белсенділігінің 

артуына жағдай жасалады. Ол үшін студенттерді кәсіби тілдік қатынасқа 

үйрететін терминдер мен кәсіби ұғымдарды, лексикалық материалар мен 

кәсіби мәтіндерді ғылыми тұрғыда ұтымды сұрыптап, ұсыну қажет.  

Психологиялық еңбектерде көрсетіліп жүргендей, өзге тілді топтарда 

қазақ тілін меңгертуде  студенттердің кәсіби ынтасын қалыптастыру үшін 

мақсат пен нәтиженің өзара ұштаса жіргізілуіне ерекше назар аударылуы  

қажет.Екінші тілді үйрету барысында қажетті дағдылардың тез қалыптасуы 

үшін психологиялық әрекеттердің өзіндік қасиеттерін пайдалану тиімді. 

Студенттің ана тілінен алған білімін негізге ала отырып, оның ойлау 

қабілетіне сүйенген дұрыс. 

Қорыта айтқанда, музыка мамандығының орыс тілді топтарында  қазақ 

тілді оқытып үйретуде психология ғылымының заңдылықтары басты рөл 

атқарады, өйткені студенттердің қазақ тілінде шебер сөйлеуін 

ұйымдастыруда олардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру басты 

назарда болғанда ғана  оқу үдерісі нәтижелі болады.  
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Средняя общеобразовательная школа №54 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

  

Психологи Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев пришли к 

выводу, что врожденные свойства организма и его созревание являются 

необходимыми условиями психики: они создают анатомо-физиологические 

предпосылки для формирования различных видов психической деятельности, 

но не определяют, ни их содержания, ни их структуры. В процессе усвоения 

детьми этого опыта не только приобретаются отдельные знания и умения, но 

и развиваются способности, формируется личность ребёнка. 

Процесс созревания детского организма, формирование его 

морфологических и функциональных особенностей, считает А. В. 

Запорожец, определяются не только генетической программой, но и 

условиями жизни ребёнка. 

Как справедливо считал Л. С. Выготский, ни одно из специфических 

человеческих психических качеств, таких, как логическое мышление, 

творческое воображение, волевая регуляция действий и так далее, не может 

возникнуть лишь путём вызревания органических задатков. Для 

формирования такого рода качеств, требуются определённые социальные 

условия жизни и воспитания. 

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внёс 

советский учёный Б. М. Теплов. Он-то и предложил три определения 

способностей. Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Во-

вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. В-третьих, 

понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека. 

Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе, как в 

постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, 

которой на практике человек перестаёт пользоваться, со временем теряется. 

Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 

занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, 

техническое и художественное творчество, математика, спорт и тому 

подобное, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие 

способности. 

Способности – свойства души человека, понимаемые как совокупность 

всевозможных психических процессов и состояний. Это наиболее широкое и 

самое старое из имеющихся определений способностей. В настоящее время 

им практически уже не пользуются в психологии. 
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Способности представляют собой высокий уровень развития общих и 

специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное 

выполнение человеком различных видов деятельностей. Данное определение 

появилось, и было принято в психологии ХVIII-XIX веках, отчасти является 

употребляемым и в настоящее время. 

Способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 

объясняет их быстрое приобретение, закрепление и эффективное 

использование на практике. Это определение принято сейчас и наиболее 

распространенно. Оно вместе с тем является наиболее узким и наиболее 

точным из всех трёх. 

Рассмотрение вопроса основ и значение умственных способностей детей, 

требует в первую очередь раскрытия понятия «умственные способности». 

Умственные способности – являются многозначным понятием, 

отражающим способности человека к познанию, достижению целей, 

адаптации, решению проблем и многое другое. Помимо того, что этим 

понятием пользуются психологи, им оперируют также в философии, 

социологии, педагогике, кибернетике, физиологии и других областях 

научного знания, кроме того, оно существует в обыденном сознании, 

является понятием житейским (отождествляемым с умом). 

В.Ф. Шалимов дает следующее понятие «умственных способностей». 

Умственные способности – это способности, сформировавшиеся в процессе 

мышления совокупности умственных операций, которые мышление 

порождает, но к которым не сводится. В процессе мышления умственные 

способности реализуются через образование адекватных действительности 

понятий, суждений, умозаключений. 

Умственные способности проявляются в усвоении и применении 

различных систем знаний, а развитие ума (способностей) неразрывно 

связаны с всесторонним и специальным ростом знаний.  

Оригинальную концепцию способностей предлагают В.Д. Шадриков и 

Л.В. Черемошкина, в которой они объединяют идеи деятельностного, 

системного и комплексного подходов.  

Способности определяются авторами как «свойства функциональных 

систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют 

индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и 

качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Такое 

понимание способностей позволяет указать их место в структуре психики: с 

одной стороны, они реализуют функцию отражения и преобразования 

реальной действительности, с другой – характеризуют индивидуальную меру 

выраженности этого свойства.  

Б. М. Теплов считал, что способности человека не могут существовать 

иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не 

развивается, которой на практике человек перестаёт пользоваться, со 

временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с 
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систематическими занятиями умственные способности, могут 

совершенствоваться и развиваться.  

В отличие от самих способностей задатки вполне могут существовать и 

не теряться долгое время. Причём относительно не зависимо от того 

обращается или не обращается к ним человек, использует или не использует 

их на практике.  

Успешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо 

одной, а от сочетания различных способностей, причем это сочетание у 

человека, дающее один и тот же результат, может быть обеспечено 

различными способами. При отсутствии необходимых задатков к развитию 

одних способностей их дефицит может быть восполнен за счет более 

сильного развития других.  

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти 

большой путь развития. Развитие умственных способностей начинается с 

первых дней существования, и, продолжают существовать и развиваться 

благодаря деятельности в течение всей жизни.  

В процессе развития умственных способностей можно выделить один 

этап. При этом Б.М.Теплов отмечал, что в психологическом плане нельзя 

говорить о способности, как она существует до начала своего развития, так 

же как нельзя говорить о способности, закончившей свое развитие.  

Здесь происходит совершенствование работы всех анализаторов, 

развитие и функциональная дифференциация отдельных участков коры 

головного мозга, связей между ними и органов движения, прежде всего рук. 

Это создаёт благоприятные условия для формирования и развития у ребёнка 

умственных способностей.  

Дальнейшее развитие умственных способностей обусловлено влиянием 

психологических и социальных условий, благоприятствующих развитию 

индивида, и осуществляется в процессе той или иной практической или 

теоретической деятельности. Б.М.Теплов подчеркивал, что способности не 

просто проявляются в деятельности, а создаются в этой деятельности.  

Таким образом, анализ основных классических представлений и 

современных исследований в области умственных способностей, показал, 

что, несмотря на огромный эмпирический материал и большое многообразие 

теоретических концепций развития способностей в разные возрастные 

периоды, на сегодняшний день нет единой теории и четко 

сформулированных закономерностей развития умственных способностей в 

онтогенетическом плане.  

Известно, что детей, находящихся на разных ступенях развития, отличает 

качественное своеобразие развития умственных способностей. Однако до 

настоящего времени в науке не представлена единая система возрастных 

закономерностей данного явления.  

Широко отмечаются проявление неравномерности, гетерохронности 

развития умственных способностей детей, между тем, надежных 

доказательств и точных параметров изменений их уровня не выявлено. 
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Развитие умственных способностей детей зависит от комплекса социальных 

и биологических факторов, среди которых направляющую, обогащающую, 

систематизирующую роль выполняют воспитание и обучение. 
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БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ БОЙЫНША 

ӨЗДІГІНЕН БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Жаһандану теңізіне желкенін жайған мемлекетіміздің ертеңгі алға 

бастайтын мықты ескегі болатын өткелен ұрпақты тәрбиелеу мен оқу-білім 

қайнарымен сусындататын осынау абыройлы мамандық иегерлері біздер 

педагогтар болып табыламыз. Біз тәуелсіз татулығы жарасқан осынау дархан 

мекеннің болашағы үшін жастардың оқу – тәрбиесіне үлкен 

жауапкершілікпен қарауымыз қажет. Ал жастарға қоғам талабына сай білім 

мен тәрбие беру үшін педагог үнемі білімін жетілдіріп отыруы тиіс. 

Үнемі өздігінен білімін жетілдіру – «қазіргі заманғы ағымнан» қалыс 

қалмауға көмектесетін қазіргі заманғы адам өмірінің айқындаушы активі. 

Кәсіби қызметтің ең тән ерекшелігі ақпараттық ресурстар мен 

технологиялардың өзгеруіне байланысты оның қозғалмалылығы болып 

табылады және біз бұрынғы кәсіби біліктер мен дағдылар тез ескіретінін, 

жұмыстың басқа түрлері мен әдістерін, аралас ғылымдардың теориялық 

білімін және т.б. талап ететіндігін айқын түсінеміз. Осы үрдістерді оқып 

үйрену үшін адамда үнемі оқу қажеттілігі туындайды. 

Педагогтің өздігімен білімін жетілдіру мәселесін А.Дистервег А.Г. 

Мысливченко, И.Л.Наумченко, Н.А. Рубакин, А.П.Владиславлев, 

Б.С.Гершунский, А.К Трошева, А.В. Даринский, Ю.К.Кулоткин, Г.Н.Сериков 

және т.б. көптеген ғалымдар қарастырған.  

Өздігімен білім алуда бір жағынан мақсат жан-жақты дамыған тұлғаны 

тәрбиелеу болса, екінші жағынан әлеуметтік негативтілік, апатия және 

инженерлік-педагогикалық кадрлардың кәсіби құзыреттілігін талап етпеудің 

өсуі орын алуда. Осыған орай педагогикалық қарама-қайшылық туындайды. 

Бұл аталған қарама-қайшылық қазіргі ақпараттық қоғам жағдайында 

педагогтің өздігінен білім алу мәселесінің өзектілігін айқындап отыр.  

Мұғалімнің өзін - өзі жетілдіруі дегеніміз педагогтың кәсіби шеберлігін 

арттырудың бір түрі. Өздігімен білім алу арқылы пәнді оқыту сапасы артады, 

педагогикалық шығармашылыққа дайындық жүзеге асырылады, кәсіби және 

мансаптық өсу байқалады, заманауи жаңашыл мұғалім, мұғалім – шебер, 

мұғалім-тәлімгер имиджі құрылады. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі үшін өздігінен білім алудың маңызына 

келесілер жатады:  

- пәнді оқыту сапасын арттыру;  

- педагогикалық шығармашылыққа дайындық;  

- кәсіби және мансаптық өсу;  
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– заманауи жаңашыл мұғалім, мұғалім-шебер, мұғалім-тәлімгер имиджін 

құру;  

- мұғалімнің қоғам мен мемлекет талаптарына сәйкестігі. 

Өзін-өзі жетілдіру ерікті, саналы түрде жүзеге асырылады, 

жоспарланады. Оны педагогтың өзі басқарады және бақылайды. Өздігінен 

білім алу қандай да бір қасиеттер мен дағдыларды жетілдіруде аса қажет. 

Өздігінен білім алу мынадай іс-әрекет түрлері арқылы жүзеге 

асырылады: 

- педагогикалық және әдістемелік әдебиеттермен танысу; 

- қандай да бір тақырып бойынша өздігінен білім алу жұмысы; 

- ақпараттар ағымы болып табылатын ғаламтордағы ақпараттарға шолу 

жасау; 

- семинарларға, конференцияларға, әріптестердің сабақтарына қатысу; 

- пікірталастар, кеңестер, әріптестермен тәжірибе алмасу; 

- біліктілікті арттыру курстарынан жүйелі түрде өту; 

- білім беру технологияларын меңгеру (оқытудың мазмұнын, әдістерін, 

формаларын, құралдарын іріктеу); 

- ашық сабақтар өткізу және оларды талдау; 

- желілік қоғамдастықтағы әріптестермен қарым-қатынас; 

- кәсіби конкурстарға қатысу [1]. 

Өзін-өзі жетілдіру үздіксіз, бірақ оны кезең-кезеңмен жоспарлау керек. 

Осыған орай педагогтердің өздігімен білім алуын ұйымдастыру 

технологиясы келесі кезеңдерден тұрады: 

1 кезең-диагностикалық: ол өздігімен жұмысқа белгілі бір көңіл-күйді 

құруды қамтиды; кәсіби қиындықтар мен мүдделерді талдауды; мәселе қою, 

жұмыс мақсатын таңдау, жеке тақырыпты тұжырымдау, өз іс-әрекетінің 

реттілігін ұғындыруды (нәтижелерді жоспарлау және болжау) көздейді. 

2 кезең-педагог таңдаған білім беру мәселесі бойынша психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік әдебиеттермен танысады; қаладағы, 

өңірдегі, елдегі әріптестерімен тәжірибе алмасу; педагогикалық фактілерді 

жинақтау, оларды іріктеу және талдау, тақырып бойынша картотеканы 

қалыптастыру. 

3 кезең-практикалық, теориялық материалды нақты жағдайға (пәнге) 

бейімдеу; таңдалған жұмыс әдістерін тәжірибеде байқаудан өткізу; 

мониторинг, сауалнама жүргізу. Практикалық жұмыс әдебиеттерді оқумен 

қатар жүреді. Осы кезеңде жинақталған фактілерді түсіну, талдау және 

жинақтау жүріп жатыр. Әріптестермен оқыған педагогикалық әдебиет пен 

сынақтан өткен тәжірибені ұжымдық талқылауды ұйымдастыру орынды. 

4 кезең – енгізу, онда педагог одан әрі жұмыс істеу барысында өз 

тәжірибесін пайдаланады, сондай-ақ оны таратумен айналысады. Теориялық 

материалға (дидактикалық материалдар, сабақ әзірлемелері, сыныптан 

немесе аудиториядан тыс іс-шаралар және басқа да әдістемелік жұмыстар) 

сүйене отырып, таңдалған тақырып арнасында өзіндік жұмыс жасау; 

апробациялау, түзету, нәтижелілігін бақылау жатады. 
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5 кезең-қорытынды (немесе қорытынды-бақылау), онда педагог өз 

білімін жетілдіру тақырыбы бойынша өзінің дербес әдістемелік жұмысына 

талдау жүргізуі, нәтижелерін, әріптестеріне арналған ұсынымдарды ресімдеуі 

тиіс. Бұл кезеңге әдістемелік бірлестіктердің, педагогикалық кеңестердің 

отырыстарында мониторинг жүргізу, сауалнама жүргізу және материалдарды 

таныстыру кіреді [2]. 

Өздігінен білімін жетілдіру мәселесіне педагогтардың өзіндік 

көзқарастарын анықтау мақсатында өзіміз қызмет атқаратын екі мектептің 

педагогтарынан шағын сауалнама алдық.  

 

Өздігінен білімін жетілдіру мәселесіне педагогтардың өзіндік 

көзқарастары 

№ Сұрақтың мазмұны Жауаптары  

Келісемін Келіспеймін Бейтарап 

І Зерттеу процесінде 

рефлексия жасау 

қажет 

60% 15% 25% 

ІІ Зерттеушілік іс-

әрекет кәсіби 

дағдыларды 

жетілдіреді 

65% 25% 10% 

ІІІ Зерттеушілік іс-

әрекетпен үнемі 

шұғылдану керек 

45% 30% 25% 

ІҮ Lesson study (LS) 

технологиясын әр 

педагог оқу 

барысында 

қолдануы тиіс 

35% 45% 20% 

Ү Lesson study (LS) 

педагогтардың 

кәсіби шындала 

түсуіне көмектеседі 

30% 40% 30% 
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Өздігінен білімін жетілдіру мәселесіне педагогтардың өзіндік 

көзқарастарын анықтаудың диаграмалық бейнесі 

 

Сауалнамадан алған нәтижелерден көріп отырғанымыздай пдагогтардың 

басым көпшілігі өздігінен білімін жетілдіру мәселесіне байланысты оң 

көзқарастар байқатты. Алайда өздігінен білімін жетілдірудің қаншалықты 

маңызды екенін әлі де сезіне бермейтін оқытушылар да байқалды. Бұл 

оқытушылар жас мамандар болып табылды. Сондықтан да өздігінен білімін 

жетілдіру ерікті, саналы түрде жүзеге асырылуы тиіс болғанымен, жас 

мамандарға бұл тараптан бағыт бағдар берілгені маңызды деп ойлаймыз. 

Сондай-ақ кейбір оқытушылар өздігінен білімін жетілдіруге уақытының 

жоқтығымен байланыстырды. Сол себепті өздігінен білімін жетілдіру 

мәселесінің маңызын аса бағаламайтындығы байқалды.  

Сонымен қорытындылайтын болсақ, педагогтың өздігінен білімін 

жетілдіру оның зерттеу әлеуетін арттыру мен кәсіби дамуында маңызы өте 

зор. Педагогтардың үнемі ізденіс үстінде болуы олардың кәсіби 

құзыреттілігін дамытады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ МАМАНДЫҚ ӘЛЕМІМЕН ТАНЫСТЫРУ  

 

Білім беру саласындағы жаңашыл өзгерістер еліміздің адамзат өркениеті 

бастан кешіп отырған даму үдерісіне ілесуді мақсат ұстануынан жасап 

жатқан қарекеті екені белгілі. Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек 

ұрпаққа сапалы білімді қалайша беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы 

мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені үйренуі 

керек?» деген сауал туындайды. «Қазақ ұлтының бәсекеге қабілеттілігі оның 

білімділігімен анықталатындығын» ескеріп, оған барынша қолдау көрсетуді 

міндет ұстанған мемлекеттік саясат жастардың  технологиясы озық елдердің 

білімгерлерінен кем қалмауын басты назарда ұстауда. Қазақстандық 

мектептерді 12-жылдық білім беру моделіне көшіру халықаралық жүйеге  

интеграциялана  енудің алғышарты болып есептеледі.   

Экономикасы тұрақты дамып келе жатқан шет  елдердегі орта білім беру 

жүйесінің даму басымдылығына талдау жасау негізгі мақсат ретінде - 

оқушылардың құзыреттілігін, олардың меңгерген білімдері, бейімділіктері 

және дағдылары негізінде оқу және өмірлік проблемаларды шешуге 

қабілеттілікті  қалыптастырудың қажеттігін айқындап берді. Мектепте 

мазмұны жаңартылған орта білім беру  – Қазақстанның үздіксіз білім беру 

жүйесінің элементі, оқушыларды «үлкен өмірге» дайындау институты. Білім 

берудің мазмұнын сұрыптауда кәсіптік білім беру  мазмұнымен, бүгінгі және 

болашақтағы еңбек нарығының талабымен «сәйкестіліктің» қажеттілігі 

ескерілуге тиісті.   

Елбасы Н.Назарбаев отандық білім беру жүйесіндегі оқу-тәрбие жұмысы 

жаңаратын әлеуметтік реңк туралы «Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға 

ортақ болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар. Технологиялық 

революцияның беталысына қарасақ, таяу онжылдықта қазіргі кәсіптердің 

жартысы жойылып кетеді. Экономиканың кәсіптік сипаты бұрын-соңды 

ешбір дәуірде мұншама жедел өзгермеген» деп қадап айтты.   

Қазақстандық ата-аналардан алынған сауалнамалардың нәтижесі 

олардың балаларды қалай тәрбиелеп жатқандығын, қандай қабілетті 

қалыптастыруға баса көңіл бөлетіндіктерін көрсетті. Олардың негізгілеріне 

жататындар:  

- коммуникативтік дағдылар (сөйлесе білу, байланыс орнату және келісе 

білу); 

- аналитикалық қасиет (мәліметті талдау, талқылау және шешім 

қабылдау қабілеті); 

- шешендік дағдылар (көпшілік алдында сөйлей алу және басқаларды 

сендіре білу); 
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- ойлаудың бейімделгіштігі (проблеманы жылдам және әдеттегіден 

өзгеше шеше білу);  

- мәселеге терең бойлау (басқалардың бәрін сырып тастап, ең 

қажеттісіне басты назарды аудара білу);  

- тәртіпке бойұсыну (өз міндетін нақты және уақытында орындай білу);  

- компьютерлік сауаттылық (компьютерде жұмыс істей білуге қажетті 

білім мен дағдыны жеткілікті деңгейде меңгеру);  

- көптілділік (бірнеше шет тілдерін білу);  

- жеке басының жауапкершілігі (өз іс-әрекетіне және оның салдарына 

жауап бере білу);  

- көшбасшылық қасиет (басқаларды шабыттандыра білу және өзінің 

артынан ерте алу, команданы басқара білу) [1].   

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ оқушылардың тұлғасын 

қалыптастыратын құндылықтарды атай келе мына дағдыларды дарытуға 

тырысады: сын тұрғысынан ойлау, білімді шығармашылықпен қолдана білу, 

проблеманы шеше білу, ғылыми-зерттеушілік дағдылар, коммуникативтік 

қабілет (тіл дағдысын қоса), кез келген ортада түсінісе білу, топпен және 

жеке жұмыс істеуге қабілеттілік, ақпараттық-коммуникативтік технология 

дағдылары, салауатты өмір салты, адамшылық қасиеттерді үнемі жетілдіру. 

Осындай кең ауқымды дағдылар мектеп бітірушілерге жалпыадамзаттық 

және ұлттық құндылықтарды үйлесімді меңгеруге,  кез келген өмірлік 

жағдаятта функционалдық сауаттылық пен бәсекеге қабілеттілік танытуға 

мүмкіндік береді [2].   

Жаңартылған білім беру мазмұнында бұл тақырыптың өзектілігі 

ескеріліп, бастауыш сыныпта оқытылатын «Әдебиеттік оқу» пәнінде 

«Мамандықтар әлемі» тарауында көптеген мағлұматтар берілген.  

Ш.Шекербековтың «Азамат бол!» өлеңінде арманы көп балаға әкесінің оның 

қандай мамандықты таңдаса да дені сау азамат, саналы адам болып қалуына 

тілек білдіруі тақырыптың  өзектілігін аңғартады. Тарауда мұғалімдік 

мамандықтың қыр-сырын ашатын материал берілген, атақты күрішші 

Ыбырай Жақаевтың өнегелі өмірі сипатталған. Әлем әдебиетінің өкілі Жюль 

Верннің «Он бес жасар капитанынан» үзінді келтіріліпті. Өрмекші мен 

шыбын туралы мысал өлең еңбекқорлыққа үндесе, М.Жұмабаев пен 

С.Торайғыров өлеңдері уақытты бос өткізбеуді, білім алуды насихаттайды. 

Өнер адамдарымен: Құрманғазымен, Бибігүл Төлегеновамен қысқа 

таныстырулар Әбілхан Қастеевтың балалық  шағы жәйлі әңгімемен 

қорытындыланған. Тарау соңында «Мамандық туралы айтар ойым» 

тақырыбына эссе жазу тапсырмасы әлемдегі сан түрлі мамандықтарға ойша 

саяхат жасатады. Тапсырманың орындалуына қорытынды жасаушы 

мұғалімнің болашақтың мамандықтары жәйлі қаншалықты білетіндігіне 

байланысты оқушылардың өмірлік арман-тілектері беки түсетін болады [3].   

Бұл салада құзыретті мұғалім «Мен мамандықтар әлеміндемін» 

айдарына сай қосымша ақпарат білуге тиісті. Әлемде 50 мыңға жуық 

мамандық бар екен және жыл сайын оған 500-ге тарта жаңа түрі қосылып 
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отырады екен. Олардың ішінен өзімізге қажеттісін қалай таңдауға болады? 

Біз олардың қаншасы туралы білеміз? Орыс академигі, тәжірибелі әдіскер - 

психолог Е.А. Климовтың зерттеуінше мамандықтың бірнеше 

классификациясы бар. 

 Адам – табиғат: бұл тип мамандары табиғатта өтетін процестермен 

және құбылыстармен жұмыс істейді. Олар мал дәрігері, агроном, гидролог, 

механизатор, тракторист, эколог. 

 Адам – техника: бұл типке техникалық құрылғылармен жұмыс 

жасайтын маман жатады (ұшқыштар, матростар, электромонтерлер, слесарь). 

 Адам – адам: мұнда мамандық иесі үшін еңбек нышаны болып басқа 

адам табылады, ал қызмет сипаттамасы – басқа адамдарға әсер ету, 

адамдармен жұмыс істеу. Мұндай мамандықтарға мұғалім, дәрігер, 

журналист, сатушы, заңгер, банкирлер жатады.  

 Адам – белгі жүйесі: бұл типті таңдаған адамдар абстрактілі 

ұғымдармен жұмыс жасауды білуі керек және ой - өрісі өте кең болуға тиісті. 

Бұл бухгалтерлер, оқымыстылар, ЭЕМ операторлары, зертханалар мен 

ғылыми орталық жұмысшылары.  

 Адам – көркем бейне: бұл типке өнерге бейім, талантты адамдар 

жатады. Олар архитекторлар, дизайнерлер, суретшілер, әнші, актерлер.  

ХХI - ғасыр  адам өмірінің әртүрлі саласына жаңалықтар енгізіп қана 

қоймай, жаңа мамандықтарды да ала келді. Адам баласы  ХХ-ғасырда 

қажетсінбеген, тіпті естіп-білмеген түрлі мамандықтар пайда болуда. 

Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда халықаралық сарапшылар 

бес жылдан кейін қоғамдық өмірдің саяси, экономикалық, технологиялық 

жақтарындағы ғаламдық өзгерістер жағдайында қажет болатын 10 кәсіби 

дағдыларды атаған. Бірінші топ жылдам ойлауға, мән-мағынаны көре білуге, 

проблеманың шешімін таба білуге, жаңа жоба мен идеяларды ойлап табуға 

қабілеттілікті білдірсе, екінші топ адамдармен тіл қатыса білуді, олармен 

келісімге келуді және басқаруды, түсінуді, оларға қызмет етуді анықтайды: 

экологиялық ойлау (қоршаған орта мен қоғам алдындағы жауапкершілікті 

сезіне білу), жобамен ойлау (міндетті жасақтау, жұмыс процесін 

ұйымдастыру және тиімді нәтижеге қол жеткізе білу), сын тұрғысынан ойлау 

(ақпаратты сүзгіден өткізу, күмән келтіру және негізделген шешім қабылдау), 

креативті ойлау (өзгеше шешім қабылдау және жаңа дүние жасай білу), 

көпмәдениеттілік (өз жұмысында осы елдердің тілін білу және мәдени, 

іскерлік ерекшеліктерін түсіну), эмоционалдық интеллект (өзінің және 

басқалардың эмоциясын, ниеті мен тілегін түсіне білу, оларды басқара алу 

қабілеті),  адамдарды тиімді басқару  (тиімді команданы құра білу, әрбір 

адамға міндеттер жүктеу және оларды  дамытуға күш салу), сандық ойлау 

(озық технологиямен жұмыс істеу және сандық кеңістікте жаңа дүние жасай 

білу), тайм менеджмент (жасамақ істің ерекше маңыздылығын айқындай білу 

және уақытын ұтымды жұмсау), клиентке бағдарланушылық (клиенттің 

сұранысын түсіну, ойлағанының алдын алу және қанағаттандыра білу). 

Аталған дағдылар  өзіміз әлі білмейтін міндеттерді шешу үшін, әлі ойлап 
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табылмаған технологияларды пайдалануды үйрету үшін керек. Нарықтағы 

сұранысты ескерсек, біз қазіргі кезде оқушыларды әлі жоқ мамандықтарға  

дайындауға тиістіміз. Ол қандай мамандықтар? [4].   

«Жоғары экономика мектебі» ҒЗУ зерттеушілері заманауи мектеп 

қалыптастыруға тиісті бейімділіктер мен дағдыларды анықтап, бұл салада 

табысқа жеткен Гонконг, Оңтүстік Корея, Сингапур, Жапония сияқты 

елдердің ең үздік білім беру тәжірибесіне негізделген ұсыныстармен 

бөліспекші. 

Сарапшылардың пікірінше, 21 ғасыр мектебі төрт басты дағдыны 

дамытуға тиісті: сын тұрғысынан ойлау, креативтілік, коммуникативтілік, 

кооперацияға қабілеттілік. Мына  өмірде табысқа жету үшін әр нәрсеге 

қызығушылық таныту, бастамашылдық, табандылықпен қоса бейімделгіштік, 

көшбасшылық, әлеуметтік және мәдени хабардарлық  сияқты қасиеттерге ие 

болу қажет. Жақсы мамандықты меңгеріп, екі аяқтан нық тұру тілдік, 

сандық, жаратылыстану-ғылыми, цифрлық, қаржылық, азаматтық және 

мәдени сияқты бірнеше сауаттылықтың болуын  керек етеді. 

Ғалымдардың айтуынша, балаларда осындай дағдыларды дамыту үшін 

қазіргі сабақты басқаша өткізу ұсынылады. Мысалға, сабақты «төңкерілген» 

түрде өткізу кезінде оқушылар теорияны үйде өз бетімен игереді де, ал 

сабақта тек практикалық жұмыстар орындалады. Сондай-ақ мамандар 

оқушыларға бірнеше жауабы болатын тапсырмаларды берудің және олар 

бірлескен жобаны орындау барысында командалық жұмысты ұйымдастыру 

ұсынылады. Сабақ соңында өтілген материал туралы топтық талқылау 

өткізіліп, шағын сауал беруді ұйымдастыру міндетті шарт болып саналады. 

Мұнан сәл бұрынырақ сарапшылар ресейлік оқушылардың шамамен 22% 

-ы үлгермеушілер қатарында екенін мәлімдеген болатын. PISA білім берудің 

халықаралық сапасын зерттеу нәтижелеріне сәйкес әрбір бесіншгі оқушы 

оқу-жазу және математикалық сауаттылықтың төменгі дәрежесінде, өзін 

объективті бағалай алмайды екен, ендеше әрі қарай оқуын жалғастыруға 

қауқарсыз. Ал қазақстандық оқушылардың ресейлік әріптестерінен көш артта 

екендігі белгілі,  ендеше бұл біздер үшін де маңызды ақпарат [5].   

«Сколковода» басып шығарылған мамандықтар атласында 2030 

жылдардың 12 мамандығының тізімі  жасақталған. Онда Оксфорд 

зерттеушілерінің нәтижесі – 20 жыл ішінде қазіргі мамандықтардың 47% 

жойылатынына болжау жасалған. Олар мұны әлемде болып жатқан жедел 

өзгерістермен байланыстырады. Бұл адамдардың мамандықты ауыстыруына, 

адамдардың тек өзара ғана емес, роботпен және компьютермен 

бәсекелестікке түсуіне әкеледі. Болашақ иелері – пилотсыз авто, 

шынайылықпен толықтырылған 3D-баспа, нейроинтерфейс, робототехника, 

гендік инженерия, қайта жаңғырылатын  энергия көздері, климатты басқару 

жүйесі болмақ. Шамамен 15 жыл ішінде пайда болатын мамандықтар: сити-

фермер, молекулалық диетолог, желілік дәрігер, космотуризм менеджері, 

виртуалды әлем дизайнері, сандық лингвист, тозған құрылыс 

конструкцияларын беріктендіруші маман, құрылыста 3D баспаны 
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жобалаушы, үй роботтарын жобалаушы, жеке қаржы траекториясын 

жобалаушы, майнд - фитнес тренері, балалардың қауіпсіздік психологиясы 

маманы. Әрине, космосты игеру ең басты идея [6].      

Оқушыларды осы аталған мамандықтарға бейімдеу Қазақстанда орта 

білім беру мазмұнын жаңартудың алғышарттарын айқындайтын болады. 

Алға нақты қойылған бұл міндеттерді шешу аталмыш білім беру 

бағдарламаларын даярлау мен оны оқу процесінде жүзеге асырумен және 

тиімді педагогикалық әдіс-тәсілдерді сұрыптап қолданумен тығыз 

байланысты. Оқушылардың білім жетістіктерін критериалды бағалау оларды 

өздерінің нәтижеге бағытталған оқу еңбегіне алдын ала ниеттендіруімен 

және өзін-өзі әділ бағалауымен маңызды. Қазақ елінің – «Мәңгілік Ел» 

болатынына сенеміз. Тек ұлт алдындағы парызына адал ұстаздар қауымы 

қазақ елінің болашағы үшін адал еңбек етуді мұрат еткен оқушылардың 

салауатты сұраныстарын қанағаттандыруға күш салса болғаны. 
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РАЗВИТИЕ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ  УЧАЩИХСЯ  В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный ритм жизни требует от человека умения самостоятельно 

решать поставленные задачи, ориентироваться в огромном количестве 

источников, выбирая из них необходимую информацию, применять ее в 

реальной жизни. Поэтому качество образования должно быть направлено на 

формирование личности, обладающей не только определенным набором 

знаний, умений и навыков, но и способностью применять информацию в 

своей деятельности, т.е. быть компетентным человеком. Ключевые 

компетенции позволяют достигать результатов в проблемных ситуациях, 

делая это самостоятельно или в сотрудничестве с другими людьми. [1,с.31] 

Под компетенциями понимается базовое качество индивидуума, 

включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

необходимых для качественно-продуктивной деятельности. Изучая разные 

списки ключевых компетентностей, можно проследить, что из всех 

зафиксированных в них видов выделяются четыре: 

1. Компетентность разрешения проблем;  

2. Коммуникативная компетентность;  

3. Информационная компетентность; 

4. Проектно-исследовательские навыки. 

Наше общество в последние годы становится более информационным. 

Ускоряется темп жизни, что требует от человека (для того, чтобы быть 

успешным) приспосабливаться к быстро меняющемуся миру, овладевать 

большим количеством знаний и умений за меньшее количество времени, 

заниматься постоянным саморазвитием и познанием нового. 

Для этого человек должен обладать высоким уровнем развития 

информационной компетенции, которая включает в себя совокупность 

качеств и способностей личности, позволяющих грамотно и быстро находить 

информацию, оценивать ее, применять в собственной деятельности и жизни. 

Что же понимается под информационными компетенциями? Во-первых, 

это умение работать с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  

Интернет. Во-вторых, это навык самостоятельного поиска, извлечения, 

анализа и систематизации необходимой для решения учебных задач 

информации, ее организация, преобразование и передача. В-третьих, это 

способность ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; осознанно воспринимать информацию. В-

четвертых, навык использования информационных устройств: компьютера, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона и др.; способность применять 
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для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио- и видеозаписи, электронную почту, Интернет. 

Важной составляющей информационной компетентности учеников 

является способность преобразования информации из одной формы в другую 

и выбор наиболее удобной для себя формы. Это могут быть тексты, таблицы, 

схемы, иллюстрации, ментальные карты, кластеры и др. 

ИКТ являются значимым инструментом, помогающим учителям в 

преподавании, позволяя им облегчить объяснение и обеспечить понимание 

учащимися научных понятий. Почему так происходит? В первую очередь, 

потому, что ученикам интереснее добывать информацию самим, узнавать ее 

из разных источников, а не только слушая учителя. Это ведет к лучшему 

пониманию того, что изучают дети. 

Так, современный урок не мыслится без презентационных материалов. 

Основные ошибки, допускаемые при их использовании в уроке, - полная 

подмена учителя презентацией и неправильное время использования 

подобных материалов. В своей деятельности использую презентации, 

содержащие в себе наглядность (портреты авторов, иллюстративный 

материал) и минимум текстовой информации. Например, информация об 

основном понятии урока и список слов, из которых учащиеся должны 

выбрать ключевые ассоциации с изучаемым термином. На уроках 

литературы презентации помогают учащимся лучше узнать биографию 

авторов. Для того чтобы заинтересовать детей в восприятии данной 

информации, увидеть уровень ее понимания, учащиеся, знакомясь с 

презентациями, выписывают 1-2 факта биографии автора, которые их 

удивляют, заставляют задуматься. Подобная форма учит отбирать 

информацию, анализировать ее, оценивать. [2,с.97] 

Групповая работа на уроках также выстраивается с учетом ИКТ: работая 

над созданием постеров, ментальной карты, учащиеся обмениваются 

информацией, передают ее друг другу, обрабатывают и раскрывают разными 

способами. Всё это позволяет развить у детей навыки самостоятельной 

добычи информации, ее осмысления и понимания.  

Если новая технология должна быть способной к трансформации в 

сторону улучшения обучения, то процесс планирования должен включать 

интеграцию специфических знаний предмета с пониманием того, как эти 

знания постигаются учениками. Изучая литературные термины, работая над 

осознанием особенностей литературного направления, учащиеся создают 

собственное представление о них, тем самым развивая в себе качества 

мыслящей личности. Подобная работа дает возможность учителю понять, 

каким способом получают знания ученики, какие средства они используют 

для этого, как скорректировать возможные ошибки и неточности. 

Так, работая в группах по составлению ментальной карты, учащиеся 

самостоятельно изучают новое литературное направление информируют свое 

представление о нем на основе ассоциативного ряда. Детям помимо учебника 

предлагаются другие ресурсы(схема штилей речи и карточки,  языковые 
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помощники в определении штиля), так как информации по этому вопросу в 

учебнике недостаточно. Создавая ментальную карту, учащиеся используют 

исследовательскую беседу, так как предлагаютварианты, обсуждают 

выдвинутые гипотезы и аргументируют их важность либо подвергают 

сомнению, приходя к совместному результату. Анализ составленных 

ментальных карт показывает, что дети проявляют навыки критического 

мышления: поиск решений и доказательств, оценка утверждений и 

аргументов и др.  

Цифровая грамотность – это способность определить местонахождение, 

организовать, понять, оценить и создать информацию, используя цифровые 

технологии. Быть технически грамотным означает умение использовать 

знание цифровых инструментов + критическое мышление+ социальная 

осведомленность + социальная вовлеченность в обучение. Использование 

активных форм деятельности на уроке, работа с разными ресурсами по 

изучению новых тем – всё это свидетельствует о грамотности учащихся в 

области информационно-коммуникационных технологий. Например, 

предложение составить определение понятия урока, используя ключевые 

слова, создает для детей проблемную ситуацию. Для ее решения даются 

карточки-помощники в формулировании определения, а детям с высоким 

уровнем успеваемости предлагается поработать с дополнительными 

ресурсами (словари, интернет, справочник школьника), чтобы впоследствии 

сопоставить определения из источников с составленными в группах; а 

данные ученики обладают навыками быстрой работы с дополнительной 

литературой. [3,с.54]  

Подобный вид деятельности вызывает у учащихся интерес, побуждает к 

решению проблемы, поиску идей. Они демонстрируют свой уровень 

владения информационно-коммуникационными технологиями: ученики 

высокого уровня успеваемости быстро справляются с работой в интернете, 

легко находят необходимые источники, анализируют информацию в них и 

доносят ее до одноклассников, развивают исследовательские 

навыки.Остальным учащимся был выдан стикер, который давал право 

проговаривания одного аргумента от одного ученика, чтобы дать 

возможность выступить большему количеству детей. В приеме 

использовались навыки учащихся работать с аргументами, выдвигать 

контраргументы. Это удалось сделать лучше тем, кто был в команде 

отрицания. Они не опровергали точку зрения оппонентов, но приводили в 

качестве своих доводов признаки нарушения. 

Учащиеся высокого уровня сумели в данной  работе проявить навыки 

анализа, оценки, а другие учащиеся имели возможность пересмотреть свое 

выступление с позиций оценивания. Следовательно, учащиеся сумели понять 

информацию, грамотно организовать ее, оценить, т.е. проявили техническую 

грамотность: использование различных ресурсов в соединении с 

критическим мышлением и социальной вовлеченностью в обучение. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий требует 

своевременных изменений в системе их использования при оценивании 

знаний, что обуславливает изменения способов обучения, методик и 

технологий. Внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи 

развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем 

самостоятельной работы учащихся. Но для этого надо меняться самому 

учителю, потому в наше время человек, не владеющий информационно-

коммуникационными технологиями, не способен совершенствовать самого 

себя, других, следовательно, процесс обучения и преподавания. 

Определенным способом передачи информации на уроках является 

работа с рефлексией учащихся. Выполняя ее, дети самостоятельно отбирают 

необходимую информацию, делятся ею с учителем, что дает возможность 

педагогу выстроить собственное понимание того, что необходимо изменить в 

деятельности для достижения лучшего результата.  

Интегрирование образовательных технологий в преподавание отдельных 

предметов требует готовности учителя к динамическому развитию, 

активному использованию во взаимосвязи во всех трех аспектах обучения, 

что является показателем компетентного понимания процесса обучения и 

преподавания. Если учитель способен менять свои подходы к обучению, 

постоянно развиваться, то это должно будет улучшить качество 

преподавания и обучения, следовательно, приведет к ожидаемым 

результатам – учащиеся будут независимыми, самомотивированными, 

увлеченными, уверенными личностями с развитым критическим мышлением. 
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зав.лабораторией посткурсовой поддержке и внедрения  инноваций  Филиала 

АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических 

работников  по Жамбылской области 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ    ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ  ОБНОВЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время, на стыке веков и тысячелетий, компьютеризация 

охватила практически все сферы человеческой деятельности. Уже не 

представляется возможной жизнедеятельность человека без компьютера. 

Широкое распространение получают персональные мультимедийные 

технологии и в школах для развития исследовательских навыков. 

 Использование электронной техники возможно на различных этапах 

урока: 

- на этапах орфографической разминки; 

- закрепления новой темы; 

- проведения самостоятельной работы. 

На любом этапе урока можно и необходимо использовать мультимедиа. 

Мультимедийные технологии – это возможность более 

иллюстративного, наглядного представления материала, эффективной 

проверки знаний, реализация индивидуализации и дифференциации 

обучения. [1,с.26] 

В настоящее время создано большое количество разнообразных 

информационных ресурсов, которые существенно повысили качество 

учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении используются 

мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от 

создания обучающих программ до разработки целостной концепции 

построения образовательных программ в области мультимедиа, 

формирования новых средств обучения. Идея мультимедиа заключается в 

использование различных способов подачи информации, включение в 

программное обеспечение видео– и звукового сопровождения текстов, 

высококачественной графики и анимации позволяет сделать программный 

продукт информационно насыщенным и удобным для восприятия, стать 

мощным дидактическим инструментом, благодаря своей способности 

одновременного воздействия на различные каналы восприятия информации. 

Основными видами педагогической деятельности при применении данного 

вида технологий являются: 

1. Метод линейного представления информации, который 

последовательно знакомит ученика с изучаемым материалом, используя 

возможности линейной навигации в рамках всего ресурса. Достоинство 

данного метода заключается в более широких возможностях интеграции 
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различных типов мультимедийной информации в рамках одного средства 

обучения. Недостатком же служит, прежде всего, отсутствие возможности 

контроля за ходом изложения материала (нет возможности управления 

процессом его изложения). Этот метод рекомендуется для учеников, которые 

не обладают, либо обладают очень ограниченными предварительными 

знаниями в изучаемой области и им требуется обзорное изложение 

изучаемого материала. 

2. Метод нелинейного представления информации. Это метод 

организации в мультимедийных средствах обучения нелинейных способов 

связывания информации и использование структурированной системы 

навигации между мультимедийными ресурсами на основе гиперссылок. В 

данном методе используются активные методы педагогической 

деятельности, которые позволяют обучаемому проявлять самостоятельность 

при выборе изучаемого материала. Достоинствами данного метода являются 

- четкая структуризации материала, возможность поиска информации, 

навигации в больших базах данных, организации информации по 

семантическим критериям. Использование гипертекстовых материалов при 

обучении удобно для восприятия, запоминания, направлено на свободу 

выбора и самостоятельность при изучении материалов. Данный метод, 

основанный на нелинейном представлении информации, рекомендуется 

использовать в том случае, когда ученики уже обладают некоторыми 

предварительными знаниями по изучаемой тематике, достаточными для того, 

чтобы они могли самостоятельно задавать вопросы и ставить перед собой 

задачи, или когда они могут четко сформулировать свой вопрос. 

При использовании мультимедийных учебных материалов следует 

учитывать, что такой вид информации приводит к умственным и 

эмоциональным перегрузкам обучающихся, и достаточно резко сокращает 

время, необходимое на усвоение материала. [2,с.69] 

Использование средств наглядности при использовании современных 

педагогических технологий позволяет повысить уровень обучения: 

значительно увеличивается наглядность курса, т.к. в своей работе учитель 

сегодня сталкивается с серьезной проблемой отсутствия материальной базы 

наглядности: карты устарели, тематические картины практически не 

выпускаются, диафильмы не актуальны и т.д. В таких условиях на помощь 

учителю в преподавании могут придти компьютерные технологии. 

Мультимедийные презентации прочно вошли в школьную жизнь. 

Практически каждый учитель, имеющий практические навыки владения 

информационными технологиями, использует их в своей повседневной 

работе. Презентация может иметь различные формы, применение которых 

зависит от знаний, подготовленности как учителя, так и ученика, а так же 

предполагаемой аудитории. Наиболее эффективно использовать презентации 

при проведении лекции, практического занятия, самостоятельной работы, 

тестирования. 
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Современные средства обучения на основе медиатехнологий могут 

обладать уникальными свойствами и функциями наглядности, которые 

способны изменить весь процесс обучения. Цифровые образовательные 

ресурсы позволяют объединять огромное количество изобразительных, 

звуковых, условно-графических, видео и анимационных материалов. 

Наглядные материалы должны отвечать общедидактическим, 

эргономическим и методическим требованиям, от соблюдения которых 

может зависеть скорость восприятия учебной информации, ее понимание, 

усвоение и закрепление полученных знаний. Использование мультимедийной 

наглядности на уроках помогает и учителю в преподавании предмета и 

ученику в освоении предмета. [3,с.58] 

Практически любой учитель при желании может использовать 

мультимедийные пособия или создать свои электронные презентации 

(именно по той теме, которая необходима на уроке), а также создавать тесты 

для своих уроков (именно с теми вопросами, которые необходимы учителю). 

Именно использование современных технологий позволят сделать урок 

современным, более увлекательным и интересным для учащихся, а также 

проверить их знания. На смену пассивным технологиям обучения приходят 

активные и интерактивные технологии. Последние позволяют 

организовывать урок таким образом, что, взаимодействие между субъектами 

процесса обучения становится неотъемлемой частью современной системы 

образования. ИКТ позволяют разрабатывать и применять принципиально 

новые средства информационного взаимодействия между обучающимся, 

обучающим и средствами информатизации и коммуникации. Появление 

интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы учебной 

деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной 

форме, управление отображением на экране моделями различных объектов, 

явление, процессов. [4,с.47] 

  Теперь интерактивный диалог  осуществляется не только  с 

обучающим, но и со средством обучения,  функционирующим на базе ИКТ. 

Конечно, из вышеизложенного не следует, что теперь необходимо все 

уроки перенести в компьютерный класс и все изложение учебного материала 

перепоручить компьютеру. Учитель на своем, им самим выстроенном  уроке 

может и должен чередовать разнообразные методические приемы. Это 

сделает урок более динамичным, интересным и, как следствие, поможет 

ученикам быстрее и глубже усвоить курс. Например, часть урока 

преподаватель  с помощью  дополнительного материала  может объяснить 

сам, другую часть – перепоручить своему  электронному помощнику, затем 

устроить викторину и т. д. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования на уроке 

является достижение более глубокого запоминания учебного исторического 

материала через образное восприятие, усиление его эмоционального 
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воздействия, обеспечение «погружения» в изучаемую эпоху. Это происходит 

за счет использования карт, схем, учебных картин, видео- и аудио- 

комментариев, представленных в виде электронных презентаций или 

обучающих учебных программ. 

Использование мультимедийных технологий в учебном процессе 

позволяет перейти от пассивного к активному способу реализации 

образовательной деятельности, при котором,  обучающийся является 

главным участником процесса обучения. 
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ЦИФРОВЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В условиях цифровизации образования одной из приоритетных задач 

системы повышения квалификации является повышение ИКТ-

компетентности педагога по использованию инновационных технологий в 

педагогической практике. Актуальность темы объясняется тем, что в 

настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство.Особое значение при этом приобретает подготовка кадров, 

способных освоить эти изменения и реализовывать их на практике.ИКТ – 

компетентность педагога является показателем уровня его квалификации. 

В настоящее время в АО «НЦПК «Өрлеу»организованы курсы 

повышения квалификации педагогических кадров в режиме 

«BlendedLearning» - обучение смешанном формате. Все больше различных 

исследований подтверждают, что обучение on-line значительно эффективнее 

очного.Смешанный формат обучения включает в себя как очные, так и 

дистанционные занятия. Главным преимуществом данного учебного формата 

является его мобильность и ориентированность на слушателей, у которых в 

связи с профессиональными обязательствами нет возможности регулярно 

посещать курсы.  

Основной целью этих курсов является внедрение современных 

педагогических, дистанционных и образовательных технологий. Для 

создания условий функционированияобразовательной среды обучение 

проводится на портале АО «НЦПК «Өрлеу»www.bl.orleu-edu.kz.С помощью 

такого формата слушателиполучают возможность исследовать и изучить 

полный материал самостоятельно. Смешанное обучение (BlendedLearning) 

направлено на развитие и повышение профессиональной компетентности 

слушателей в процессе образования (очного, дистанционного обучения, 

самостоятельного обучения) через интеграцию различных форм обучения. 

Сегодня сложно встретить человека, который не знаком с интернетом. 

Количество людей, подключенных к всемирной Сети, ежедневно растет, и 

вместе с этим сам интернет динамично развивается. Возможности всемирной 

сети сегодня активно стараются применять и в современном казахстанском 

образовании. 

Эффективному решению ряда актуальных задач модернизации 

образования способствует широкое применение видеолекций. Новый формат 

обучения представлен и на образовательном канале «Өрлеу» в YouTube.  Это 

не просто лекции. Это – качественный мультимедийный продукт. Каждый 

http://www.bl.orleu-edu.kz/
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видеоурок – это детально проработанный преподавателем и группой 

специалистов материал с наглядными презентациями и различными 

интерактивными заданиями, ролевыми играми. 

Обучение с использованием интернет-технологий –  это новая ступень, 

новый уровень использования компьютера в образовании. Важным 

элементом новой информационной среды являются образовательные 

порталы.Они содержат информацию, которая может быть интересна как 

ученикам, так и учителям.Среди казахстанских образовательных порталов 

особый интерес представляютинтерактивная образовательная онлайн-

платформа для школ Казахстана BilimLandwww.bilimland.kz и официальный 

веб-портал об истории Казахстана www.e-history.kz. 

Каждый человек имеет право получать качественное образование. Это 

не является привилегией жителей крупных городов. Ребенок, будь он из 

отдаленного маленького аула или столицы, должен иметь возможность 

получать одни и те же знания. Именно с такой целью разработаны данные 

контенты. [1,б.9] 

В качестве инновационной технологии для содействия популяризации 

книг, авторов и компетенции самой библиотеки в  институте  начата работа 

по применению QR-кодов как эффективного  способа предоставления 

дополнительной информации: перейти на сайт автора книги,  или  на сайт 

интересующей  темы. 

Онлайн-чтение. С помощью QR-кодов есть возможность организовать 

онлайн-чтение трудов ППС института. Библиотека оформила 

виртуальнуюполку книг. Пользователи могут сканировать предложенные 

книги наших преподавателей.  В перспективе с помощью  QR-кодов  будут 

создаваться информационные листки, библиотечные квесты, и т.д. 

И в этом направлении АО НЦПК «Өрлеу» целенаправленно ведет 

инновационную работу по созданию и разработке цифровых 

образовательных ресурсов в интерактивной программе HandAnimation, как 

одного из основных направлений информатизации всех форм и уровней 

образований в Казахстане. Цифровые образовательные ресурсы размещены 

на образовательном канале «Өрлеу».  

Цифровые образовательные ресурсы, разработанные в программе 

HAND ANIMATION являются одними из самых эффективных способов 

коммуникации педагога с обучающимися. Рисованные ролики длительное 

время удерживают внимание и заставляют учащегося следить за 

происходящим. Оторвать взгляд от руки, из-под которого будто по 

волшебству появляются рисунки и надписи – практически невозможно. У 

обучающегося появляется ощущение, что урок создается буквально здесь и 

сейчас, прямо на его глазах, тем самым создавая эффект присутствия. Такие 

видео очень просты и доступны для восприятия.  

Согласно утвержденной программы ГПРОН РК на 2020- 2025 годы где 

поставлена одна из важных задач - сокращение разрыва в качестве 

образования между городскими и сельскими школами разработаны данные 

http://www.bilimland.kz/
http://www.e-history.kz/
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цифровые образовательные ресурсы, которые можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCXC-idU18buI-_kCBLU16-

g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11.  

Цифровые образовательные ресурсы – это тренд современной системы 

образования, которые моделируют взаимодействие обучаемого и учителя на 

совершенно новой активной основе. [2,б.38] 

Внедрение инновационных форм и методов профессионального 

взаимодействия в рамках развития сетевых педагогических сообществ 

определяет необходимость непрерывного образования преподавателей в 

области ИКТ. Сетевые сообщества являются мощным средством поддержки 

профессиональной деятельности. Сотрудничество педагогов организовано и 

на сайте института www.orleu-edu.kz. Повышение квалификации педагогами 

способствует повышению уровня профессиональной ИКТ-компетентности, 

развитию навыков коллективной работы, самореализации педагогов, а также 

стимулированию творческой активности. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXC-idU18buI-_kCBLU16-g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11
https://www.youtube.com/channel/UCXC-idU18buI-_kCBLU16-g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11
http://www.orleu-edu.kz/
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М.Н. Шаяхметова 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 

 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

Мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарының бір саласы оқушыларға 

эстетикалық тәрбие беруге бағытталады. Эстетикалық тәрбиенің алғашқы 

адымы жанұяда басталып, мектепке оқу-тәрбие жұмыстары үстінде ілгері 

дамытылады. Мектепте балаларға айналадағы, тұрмыстағы, табиғаттағы 

және көркем шығармалар мен өнер туындыларындағы әдемілікті дұрыс 

көруге, қабылдауға, түсінуге үйретудің маңызы зор. Осы орайда орыстың 

ұлы жазушысы А.П.Чехов былай деген еді: «Адам бойындағының бәрі де, 

бет әлпеті де, жан дүниесі де, ақыл-ойы да, киім-кешегі де әдемі болуы 

керек», сондықтан, оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің, сөйтіп, оларды 

өмірде кездесетін шын әдемілік пен жалған әдемілікті айыра білуге 

тәрбиелеу қажет. 

Оқушылардың мәдени эстетикалық талғамы, түсінігі бейнелеу өнері, 

музыка, ән, сурет, сызу, дене шынықтыру және еңбек сабақтарында дамиды. 

Соның ішінде бастауыш сыныпта эстетикалық тәрбие беру рөлі-бейнелеу 

өнерінің кереметтігіне тоқтала кетсек-өмірдегі барша бояу түрлерінің 

байлығын ашып, өзіне деген ерекшеліктерінің айқындайтындығында. 

Бейнелеу өнеріндегі көркемдігіне күштің жоғары деңгейде болуы, көрушіге 

өте зор ықпал етеді. Адамзат баласының және бір тұлға болып дамуына 

қалыптасуы- оның өте күрделі процесі болып табылады. Оны қалыптасу 

барысындағы оңай емес бір жағы оған эстетикалық тәрбие беру. Бейнелеу 

өнері сабағында мұғалім оқушыларға эстетикалық тәрбиеде айналаны 

қоршаған табиғат әдемілігі мен таңқаларлық сұлулықты, көркемдікті көре, 

сезе білуге, соншалықты оны терең сезінуге үйретеді. Шын мәніне келетін 

болсақ, көркем шығарманы қадірлеп, түсіну арқылы қабылдайды. Бейнелеу 

өнері туындыларының оқушыларға әсер етіп, жақсылыққа жетелеуші құрал 

ретінде, оларға ұмтылыс пен көтеріңкі көңіл туғызады. 

Оқушыларды көркем мәдениетке баулудың басты әдісінің бірі-жаңағы 

жоғарыда атап өткендей бейнелеу өнеріне тәрбиелеу. 

Бейнелеу өнеріне: қолөнер, кескіндеу, мүсін өнері, графика, 

декоративтік-қолданбалы өнер, театрлық-декорациялық көркемдеушілік 

жатады. Бұның өзі балаларға бейнелеу сауатының негізін үйретеді, оларға 

суреттің, кескіндеудің,желімдеу, қолданбалы өнерінің әсерлі әдістерін 

пайдалануды қалыптастыруды талап етеді. 

Яғни, қазақ халқының қолөнері сонау ескі заман тарихымен бірге өсіп, 

біте қайнап келе жатқан өте бай қазына. Ол тек қазақ халқының ғана 

емес,сондай-ақ туысқан Орта Азия халықтарымен ұлы орыс халқының 

қолөнерімен де ұштасып жатады. Қазақ халқының, тарихы, басқа 

халықтардікі сияқты өндірістік қатынастар дамуының шежіресі. «Қазақстан 

тарихы – бұл ең алдымен материалдық байлықтарды өндірушілердің тарихы, 
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еңбекші бұқараның тарихы, олардың әлеуметтік және езілушілердің 

езушілерге қарсы күрестерінің тарихы». Міне, сондықтан да қазақ халқында 

қолөнердің қалыптасу кезеңдерін Қазақстан тарихымен байланыстыра сөз 

еткен дұрыс сияқты. 

Халықтың қолөнеріне әдет-ғұрып жабдықтарымен қатар, аң аулауға, мал 

өсіруге және егіншілікке қажетті құрал- жабдықтарда кіреді. Киіз үйдің 

сүйегі, ағаш кереует, кебеже, сандық жасап кілем,сырмақ, алаша, ши, түрлі 

бау басқұрлар тоқып, арқан,жіп есіп, илеулі теріден қайыс таспа тіліп, өрім 

өріп қолдан әр алуан ыдыс-аяқ, адалбақан, асадал,есік және т.б. көптеген 

заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өз қолдарымен жасап, түрлі 

нақыштарымен әшекейлейтін болды. Қолөнерінде көңілге қонымды 

мәнерлермен онда қолданған әдістер архитектурада кеңінен қолданып келеді. 

Ертеде біздің заманымызға дейін сақталған мазарлармен ескерткіштердегі 

діни әр-түрлі құрылыстардың қабырғалары мен мұнараларындағы сәнді ою - 

өрнектер, ағаштан қиюлап, тастан қашалып жасалған діңгектер- халық 

қолөнерінің тамаша туындылары.  

Халықтың қолөнеріндегі мүліктердің бір тобы үй іші жабдықтыры болса, 

екінші тобы қайыс өру, қару-жарақ, көшу- қону, жол-жорық жабдықтары еді.  

Шеберлер тас қашау, сүйек ою, мұйіз балқыту, металды өңдеп балқыту 

сияқты ауыр кәсіппен шұғылданған. Сондықтан қолөнер «еркекке тән және 

әйелдерге тән іс» деп екіге бөлген. Мысалы тастан,балшықтан,сүйекпен 

мүйізден,металмен ағаштан бұйымдар жасап, оны әсемдеу сияқты ауыр 

жұмысты еркектер атқарған. Кесте тігу, жиек жүргізу, өрмек тоқу, ши орау, 

сырмақ сыру, оюлау, шілтер шалу, теріден киім тігу сияқты нәзік 

жұмыстарды әйелдер атқарған. Тері илеу, киіз басу, ши тарту, қыз жасауы 

жұмыстарын еркектермен әйелдер бірлесіп жасады. Бірақ еркектер киім 

пішу, үлгі жасау, киім тігу, жүн сабау, арқан тарту, тері ыстау жұмыстарынан 

да шет қалған емес.  

Демек, суретші Б.М.Неменскийдің эстетикалық тәрбие туралы айтқан 

ойларына сүйенген; «эстетикалық тәрбие кез-келген мағынада - бұл 

үлкендерді тәрбиелеу және терең сезіну, бұл адамның саналы және 

адамгершілік тәрбиесі, ең алдымен адамның адамгершілігінде. Бұл бірінші 

кезекте адам жүрегінде тамаша тәрбиені, тамаша ақылмен жеткілік ететін 

және адамның жүріс-тұрысы, оның адамдарға қарым-қатынасы. Мен терең 

сеніммен және біз сондай сеніммен эстетикалық тәрбиені кең мағынада, 

адамның жалғыз және аса қажетті тәрбие құралы деп атадық». Сонымен осы 

айтылғандардың негізінде оқушыларды талғампаздықтың пайда болғанын 

байқауға болады. 

С.Е.Неменский өз ойын былайша білдіреді: «Адамды эстетикалық 

тұрғыда тәрбиелеу -сонымен оның ойлау және сезіну эстетикасын 

қалыптастыру, оның өмірге көңіл бөлуі, өнерге, еңбекке, жанұяға, достыққа 

жалпы күресте.Бұл өмірлік ұсыныс әсемдікті заң бойынша қалыптастыру. 

Ұсыныс және әрекет.»-деп адам өміріндегі эстетикалық тәрбиенің маңызды 

екенін түсіндіреді. 
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Бейнелеу өнерінің сабақтары-балаларға эстетикалық тәрбие беру 

құралдарын да анықтап ерекшеленеді. Мұғалім олардың назарын дәптерді 

әсемдеуге аударады. Дәптерді әсемдеуге және жеке суреттерді салуға салақ 

қарағандарды алғашқы сабақтан бастап талқылау қажет, бұл 1-сыныптарда 

жиі тараған әдет. Мұның былай болатын себебі мектепке дейінгі балаларды 

үйде сурет салғанда өзінің негізгі назарын суреттің дұрыс орындалуына емес, 

оның мазмұнына аударып отырады. 

Балалардың бірінші қадамынан бастап қағазға суретті дұрыс түсіре 

білуге, оны тегіс те ұқыпты бояуға, басталған суретті қалай да аяқтауға 

үйрету қажет. Бұл талаптарды оқшылар санасына жететіндей етіп 

түсіндірудің маңызы зор, сонымен бірге олардың өздері салған суреттеріне 

және жолдастарының жұмыстарына дәл сол талапқа сай баға бере білуіне 

жету керек. Олардың салған суретіне деген талап та барған сайын арта түседі. 

Мұғалім балалардың суреті барған сайын әдемі, дұрыс, өзіндік, жаңаша сала 

білуіне жеткізуге тырысады. 

 Бейнелеу өнері мен музыка сабақтарында Б.Т. Лихачев қосымша 

тапсырма ретінде суретті негізгі идеяны, композицияны бағалауды, 

көркемдік анықтылық тәсілдерін сөзбен бейнелеуді ұсынады.  

Педагог ұсынған оқушылардың өнер туындыларын меңгеруінің үшінші 

сатысын көркемдік әрекетіне ғылыми жету сатысы ретінде сипаттауға 

болады. «Бала санасында өнер көркемдік картинасы өзінің барлық 

күрделілігімен, қарама-қайшылықтығымен және бейнелерінің көптігімен 

жасалып біткеннен кейін, оларды ғылыми талдау қажеттілігі туындайды. 

Оқушылардың өнер туындыларының идеялық-көркемдік мәніне енуінің 

арқасында адамгершілікті тәрбиелеу, дүниетнымының қалыптасуы, өмірді 

терең тануға оны қолдану мүмкін болады» [39.Б. 13].  Осы сатыда маңызды 

тәсіл ретінде теориялық – көркемдік және ғылыми талдау болып табылады. 

Автордың пікірі бойынша баланың өнер туындыларына таңдау арқылы 

жетуін екі  жолмен ұйымдастыруға болады. 

Біріншісінде оқушы көркемдік құбылысты теориялық ой жиегінен 

өткізуге өз бетінше талпыныс жасауы керек. Тапсырмада суретші қолданған 

негізгі шығармашылық тәсілдерді анықтау, оның өзіндік  талантты 

ерекшеліктерін бағалау, салу мәнері, дүние мен адамды көру ерекшеліктерін 

бағалау таланттары кездеседі. «Әрине оқушы кеңестерді анықтамалық 

әдебиеттерді қолданғанмен де әр кезде өздігінен күрделі теориялық 

сұрақтарды түсінбеуі мүмкін. Дегенмен де, мұндай көркем шығармаларды 

бастапқы талдаудағы педагогикалық пайда баланың сұрақтардың кең 

шеңберімен танысуда, оның өнер туындылары құпиясына ену үшін көп 

жұмыс істеу керектігін түсінуінде жатыр. Балада өнерді терең 

шығармашылық игеруге деген қызығушылықпен ынта пайда болады және 

дамиды». 

Көркем туындыларды ғылыми түсінудің екінші жолы – оқушының 

көркемдік сынды шығармашылық меңгеруге кірісуінде. «Көркемдік сынның 

міндеті – оқырманға, көрермен мен тыңдарманға көркемдік шығармалардың 
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нәтижесінде түсіну. 

Көркемдік сын оқушылардың идеялық – тәрбиелік идеалдарын 

қалыптастыруда маңызды рөл атқаруға арналған. Сындық материал кең 

түрде оқу үрдісіне енгізіліп, оның органикалық өнімі болуы керек. Бұл 

сынның тәрбиелік  потенциалын тиімді қолдануға, көркемдік туындыларды 

талдау үрдісіне нағыз ғылыми негізге қоюға ықпал тетеді. Іске бұлай кірісу 

жолы оқушыларға өздерінің бағалауларын, ойларын мамандардың ғылыми – 

тұжырымдық шешімдерімен салыстыруға, өз кемшіліктерін көруге, сын 

бағасын қабылдауға немесе сын мен  пікір – таласқа түсуге мүмкіндік 

береді». 

Көркем туындыларды қабылдаудың үшінші сатысы сөзсіз маңызды.  

«Суретші өзі жасаған бейнелер көмегімен өмірдегі ең маңыздыны, елеулі 

мен қажеттіні көреді де басқаларға көрінбейтін, бірақ та маңыздыны 

көрсетеді. Суретшіні  бейнелі түрде анық көрсете біледі. Суретші мен 

ашылған бұл түсінік – күрделі де көп сатылы үрдіс.  Оның мәнін терең 

түсіну, оқушылар түсіну үшін  өнер туындыларын таңдап алу шеберлігі 

мектепте оқу жұмысының формалары мен тәсілдеріне сай өнер 

ерекшеліктеріне байланысты оларды есепке алу – осылардың барлығы 

балаларға өнер мен әдебиеттің идеялық-эстетикалық тәрбиелік ықпалын 

көтеру үшін қажет» . 

Халықтың қолөнер туындылары өмірге деген әсем қөзқарасты, айналадағы 

қоршаған ортаны түсінуге көмектеседі. Эстетикалық және адамгершілік 

әсерлерді қалыптастырады. Халықтың салт - дәстүрлерін, тарихи даму 

ерекшеліктерін оқымай, білмей көркемдік талғамды қалыптастыруға болмайды. 

Осыдан қазақ қолөнерінің дизайн әлеміне байланысты жарық көрген 

материалды бір жүйеге келтіріп топтастырса, қазақ қолөнері ұлттық 

ерекшелігіне тән технологиясын сақтап, келешек ұрпаққа жетері сөзсіз. 

Адам баласына эстетикалық ләззат сыйлауда музыкалық шығармалардың 

орны бөлек. М.Әуезов осы орайда, адамның психологиясына  әсер ететін, 

күйін шертетін жоғары бағалайды. Ән мен күйдің адамға эстетикалық  тәрбие 

берудегі маңызы жайлы «ән мен күй қазақ халқының тұсауға болмайтын 

қуанышы, жүректен шығып адамды тебірентпесе, ән таңдаушысына 

жетпейді» дейді. Әннің тұла бойы құпияға толы халқымыз «жақсы әнмен 

тәтті күйдің» қандай тас көңілді болса да, жібітіп жіберетіні, көзден  жас 

ағызатыны, жан дүниені нұрландырып, ләззат пен рахат сыйлайтынын терең 

түсінген ән мен күйдің әсемдігінен ләззат алып, оны сезіммен, жан 

жүйесімен бірлесе тыңдаған, ән арқылы жұрт өзінің жамандық пен 

жақсылыққа көзқарасын білдірген . 

Музыка өнері саласында барлық мектептен тыс мекемелердің мақсаты-

балаларды әсемдік әлеміне, мәдениет жетістіктеріне тарту, тұтас алғанда 

шығармашылық қабілетін дамыту, жан-жақты дамыған жеке адамды 

тәрбиелеуге көмектесу. Ал мұның өзі үйірме жұмысының алуан түрлі 

формалары: вокальдік, хорлар, оркестрлер, музыкалық-драммалық үйірмелер 

арқылы жүзеге асырылады. Олар оқушылардың эстетикалық даярлығын 
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тереңдетудің, әр ұлттың балаларының арасындағы достықты нығайтудың, 

әлем халықтары мәдениетінің таңдаулы үлгілеріне оқушыларды тартудың 

факторлары болып табылады. 

Ән мен музыка сабақтарында мектеп оқушылары әнді сауатты сала 

білуге, ән балаларды қуанышқа бөлеу үшін оларды әнді сүюге баулуға тиіс. 

Хор мен ән салу музыка сабақтарының негізі болып табылады. Ән салу-есту, 

есте сақтау, ырғақты сезіну, көркемдік талғам сияқты музыка қабілеттерін 

дамытудың ең пәрменді түрі. Музыка мен ән сабақтарының мазмұны өзінің 

қарапайымдылығымен, жаңалығымен, ізгілік және үлкен мәнерлілігімен 

ерекшеленетін халық әндері енгізіледі. Бұл әндер мектеп балаларына өз 

халқының музыкалық тілін түсініп, көркемдік талғамын дұрыс қалыптастыру 

үшін тамаша материал бола алады. 

Бастауыш сынып оқушылары басқа халықтар музыкасымен және 

әндерімен танысуының да үлкен тәрбиелік мүмкіндігі бар. Дұрыс жолға 

қойылған ән салу оқушы ұжымында ұйымдастырудың маңызды құралы бола 

алады. Әнді айтып үйрету жалпы бірлесі, келісіп әрекет етуді, жалпы 

эмоциялы көтеріңкілікті, көңіл-күйді талап етеді. Осының бәрі балаларды 

топтастырады және де оқушылар осы музыка, ән сабақтарында қоршаған 

ортаға, өмірге, достыққа, т.б тамаша ой туып, сұлулықты тани алады. Жақсы 

орындау балаларға үлкен қанағаттану әкеледі. Бұл қанағаттанғандықты 

бірлесе талғану ұжымын ынтымақтастырудың жақсы құралы болып 

табылады. 

Табиғатты эстетикалық тұрғыда қабылдауы: әсемдіктің таптырмас 

бұлағының бірі-табиғат. Ол эстетикалық сезімнің, байқампаздықтың, 

қиялдың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Көрнекті педагог В.Сухомлинский: 

«Мен оқушыларды өздерін қоршаған дүниеге олар әр күн сайын әлденедей 

бір жаңалық ашатындай етіп, біздің әрбір қадамымыз ғажайып табиғат 

сұлулықтарына-ойлау мен сөздің қайнар көзіне саяхат болатындай етіп 

енгіземін. Мен кітапты ашудан, алғашқы сөзді буынға бөліп оқудан бұрын 

балалар дүниедегі ең ғажайып кітаптың-табиғат кітабының беттерін оқитын 

болуына күш салдым», - деп табиғат эстетикалық тәрбие берудің беташары, 

қайнар көзі екенін ұстаз өз еңбегі арқылы дәлелдейді. 

 

 

 



 

520 

 

Шегенова А.С., Өмірзақова Ә.М., Әуелхан Т. 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

 

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ 

ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМГЕ  ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында Қазақстанның 

заманауи педагогтарының алдында тұрған басты мақсат - кез-келген өмірлік 

жағдайда өзін іске асыруға қабілетті, білімді, бәсекеге қабілетті, дербес, 

шығармашылық, үйлесімді дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыру. Осыған 

байланысты елдің әлемдік білім беру кеңістігіне кіруінің негізі болып 12 

жылдық білім беруге көшу саналады. Жаңа білім беру парадигмасы білім мен 

оны жан-жақты дамыған, шығармашыл тұлға ретінде дамытуға құндылықты 

бағдарлауды қалыптастыруға бағытталған баланың танымдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруды көздейді[1]. 

Құндылық - бұл заттың, объектінің адам үшін мәнін анықтайтын 

объектінің оң және теріс жақтарын білдіретін философиялық-

әлеуметтанулық ұғым. Құндылықтар - бұл қарым-қатынас, қоғамдық 

деңгейдегі құбылыс, бұл қоғам мәдениеті және тұлғаның рухани байлығы, 

қоғамның жеке тұлғамен қарым-қатынасы. Мақалада біз педагогикалық 

құндылықты оның дамуы, оқуы мен тәрбиесіне байланысты тұлғаның рухани 

қалыптасуымен контекстінде қарастырамыз. Педагогикалық құндылыққа 

оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудегі мақсаттар мен қорытындылардың 

идеалын, сондай-ақ, білім, білік, дағды, оқу-тәрбие процесінде мақсатқа қол 

жеткізу негіздері; еңбекте, адамгершілік, саясатта тәрбиенің жеке қасиеттері; 

дүниетаным және сенім; жеке тұлғаның мінез-құлқын жатқызуға болады. 

Білімге деген құндылықты қалыптастыру оқушылардың тұлғалық 

бағыттылығының қалыптасу процесін, олардың білім алуға дайындығын, 

білімге деген қажеттіліктің біртұтастығын және олардың тартылуын 

сипаттайды. Осыған байланысты оқушы тұлғасының психологиялық-

педагогикалық түсінік ретіндегі білімге деген құндылықтық қарым-

қатынасының мазмұнын талдау қажет деп санаймыз.  

Білім құндылығы оқушының білімге деген объективті қарым-

қатынасының субъективті көрінісі болып табылады, басқаша айтқанда, 

білімге деген қажеттілік - оқушының білімге деген объективті қарым-

қатынасының субъективті көрінісі. Ақпарат алмасу кезінде, сондай-ақ оқыту 

процесінде қолданылатын заманауи технологиялар, оқытудың жаңа әдістері, 

тәсілдері, құралдары-осының барлығы адамның білім берудегі танымдық 

қажеттілігінің деңгейін көрсетеді. Егер бұрын таным процесін «білім», 

«оқыту», «үйрету» деп түсінген болсақ, қазіргі уақытта бұл ұғымдарды 

«білім/игеру, «зерттеу», «оқу» деп өзгерту керек [2, 34 б.].  
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Осы уақытқа дейін дәстүрлі білім беруде «мен айтамын – білім алушы 

түсінеді» дидактикалық ұстаным негізгі ұстаным болды. Сабақты талдау 

кезінде біз мұғалімнің білім тереңдігіне, оны кәсіби түрде беру қабілетіне, 

көркем бейнеде көрнекілікті қолдана білуіне ерекше назар аудардық. Қазіргі 

таңда субъектілік-субъектілік қатынастарды дамытуға, оқушылардың өзін-өзі 

жүзеге асыруы үшін барынша қолайлы жағдай жасауға ерекше назар 

аударылады. 

Бұдан әрі жаңартылған білім беру мазмұнының әдістері мен тәсілдерін 

ұсынамыз. Зерттеу тәсілі-зерттеу тәсілін қолдану тұлғаның интеллектуалдық 

дамуына, өз білімін, белсенді танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Жүйелік-әрекеттік тәсіл-жүйелік-әрекеттік тәсіл курс 

бөлімдерін жеке емес,өзара байланыста оқытуды көздейді. Құндылықтарға 

бағытталған тәсіл-оқытудағы бағдарлы тәсіл-бұл белгілі бір құндылықтар, 

нәтижелерге қол жеткізу және пайдалану тұрғысынан оқу қызметін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру тәсілі. Құндылықты-бағдарлы оқу процесі 

білім алушыда тұлғалық құндылықтар жүйесін қалыптастырады. Жүйелік-

әрекеттік тәсіл-жүйелік-әрекеттік тәсіл курс бөлімдерін жеке емес,өзара 

байланыста оқытуды көздейді. 

Құндылықтарға бағытталған тәсіл-оқытудағы бағдарлы тәсіл-бұл белгілі 

бір құндылықтар, нәтижелерге қол жеткізу және пайдалану тұрғысынан оқу 

қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәсілі. Құндылықты-бағдарлы оқу 

процесі білім алушыда тұлғалық құндылықтар жүйесін қалыптастырады. 

Дифференциалды оқыту әдісі - күрделілігімен, оқу-танымдық 

қызығушылығымен, мұғалім тарапынан көмек сипатымен ерекшеленетін 

сараланған тапсырмаларды қолдану сараланған оқу қызметін 

ұйымдастырудың шарты болып табылады. 

Құзыреттілік тәсіл-құзыреттілік тәсілдің басты міндеті білім 

алушылардың бастамашылдығы және өз бетінше жұмыс істеу қабілетін 

көрсету ниеті болып табылады. 

Коммуникативтік тәсіл - ақпаратты тарату және жариялау, екі немесе 

одан да көп адам келіссөздер процесіне түскен кезде білім, дағды және 

машық алмасу. Жүйелі-әрекеттік-жүйелік-әрекеттік тәсіл курс бөлімдерін 

жеке емес, өзара байланыста оқытуды ұсынады. Интегративтік тәсіл-

оқытудың интеграцияланған тәсілі білім алушылардың сөздік қорын 

кеңейтуге, коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға, эстетикалық 

талғамдарды дамытуға, көркем шығармаларды түсінуге және бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Ойын оқыту-ұжымдық қызмет түрлерін ұйымдастыруға бағытталған 

ойын тәсілдерінің көмегімен, білім алушылар кіші топтың басқа мүшелерінің 

пікірін құрметтеуге, соңғы нәтиже мен өзіндік қызметті жобалауға, 

мақсаттарға қол жеткізу тәсілдерін анықтауға үйренеді.  

Жобалау әдісі-жобалау әдісінің элементтерін қолдану арқылы білім 

алушылар қойылған мәселені шешудің дербес жолдарын табады Ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану-білім алушы АКТ бойынша 
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біліммен, идеялармен, олжалармен және дағдылармен алмасып, жабдықтар 

мен қосымшалардың кең спектрін пайдалана отырып, өз жұмысын бағалайды 

және жетілдіреді. 

Кейс-стади-Кейс-стади-бұл нақты оқиға мен жағдайды талдау үшін 

іскерлік ойын. Дамытушы оқыту-мақсаты: күнделікті өмірге қарамастан, 

білім алушылардың өзіндік білім алуы, сондай-ақ шындықты іздеу. 

Модульдік оқыту-блоктық-модульдік жүйе негізінде оқу ақпаратын беру 

арқылы оқу процесін ұйымдастыру тәсілі. Проблемалық оқыту-проблемалық 

оқыту жаңа жағдайда, жеке шығармашылық іс-әрекеттерде білімді 

шығармашылықпен қолдана білу немесе логикалық тәсілдер жүйесін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жеке оқыту әдісі-жеке оқытуды тиімді 

пайдалану кезінде әрбір білім алушының белсенді оқу қызметі қамтамасыз 

етіледі.  

Оқыту тек сабақты ұйымдастыруды ғана емес, сонымен қатар білім 

алушыдан белсенді қызметті талап етеді. Осыған орай, педагог сабақта білім 

алуға құндылықты бағдарлауды қалыптастырудың тиімді әдістері мен 

тәсілдерін дұрыс таңдау қажеттілігін ескере отырып, оқытудың бірнеше 

іріктелген әдістері мен тәсілдерін қолданады.  

Зерттеу барысында біз білімге құндылықты бағдарлауды 

қалыптастыруға бағытталған келесі әдістерді ұсындық: 

1. Үлгі бойынша түсінік. Бұл: типтік есептерді, мысалдарды шешу, 

үлгілер бойынша әр түрлі жаттығуларды орындау, мәтінде дайын 

жауаптарды іздеу және т. б.  

2. Түрлендіру-өзгерту, түр өзгерту. Бұл жағдайда білім алушылар 

бұрынғы жұмысын қалпына келтіреді, қайта өзгертеді, жинақтайды, 

тапсырмаларды орындау үшін бұрын алған білімдерін, біліктері мен 

дағдыларын пайдаланады, осылайша пәнаралық және пәнаралық байланысты 

реттейді. 

3. Педагог қалыптастырған білім алушылардың эвристикалық 

тапқырлығы проблемаларды, проблемалық міндеттер мен жағдайларды 

шешуге бағытталған, нәтижесінде білім алушылар іздеу және зерттеу 

тәжірибесін алады, Шығармашылық элементтерді меңгереді. 

4. Өзіндік зерттеу-шығармашылық жұмыс. Осы жұмысты орындау 

барысында білім алушы проблеманың, міндеттердің, жағдайдың басқа 

жақтарын ашуға үйренеді, өзінің жеке көзқарасын білдіреді, бағалауды 

үйренеді, дербес талдау жүргізеді, осы жағдайға байланысты мәселелерді 

жүйелейді және алдын ала біледі, жаңа мәселелерді шешуді таба алады, 

оларды шешудің ықтимал жоспарларын ұсына алады, сондай-ақ оларды 

шешу бойынша нақты жоспарларды әзірлей алады. Жоғарыда ұсынылған 

оқыту әдістері мен тәсілдері Сабақтың тақырыбы мен мақсатына байланысты 

құрастырылған нұсқада қолданылды. 

Бұдан әрі эксперимент қатысушыларына ранжирленген бағалау 

бойынша білімнің құндылықтық сипатын орналастыру тапсырылды.  

Төменде жеке және әлеуметтік маңыздылығы бойынша қоғамдағы білімнің 



 

523 

 

құндылықтық мәнін бағалау нәтижелері Берілген. Респонденттердің жоғары 

көрсеткіштері білімге құндылық бағдарлану олардың жеке тұлға ретінде 

толыққанды қалыптасуының көрсеткіші болып табылатынын көрсетеді.    

Өткізілген сабақтарда өзіндік жұмысты ұйымдастыру негізінде білім 

алушылардың білімін бақылау жүзеге асырылды. іс-шара барысында 

танымдық деңгей, Білім және түсіну тексерілді. Біз олардың осы тақырыпқа 

ерекше қызығушылық танытпайтынын байқаймыз,сондықтан оқушылардың 

шығармашылық қызметін арттыратын өзіндік тапсырмалар жүйесін әзірлеу 

қажеттілігі анықталды.   

Оқушылардың білім деңгейін, белгілі бір тапсырма түрімен немесе 

белгілі бір қызметпен байланысты ұғымдардың көлемін және оларды 

түсінуді анықтау үшін сауалнама жүргізіліп, білім алушыларға сауалнама 

жүргізілді.  Сауалнама қорытындысы білім алушылардың білімін бекіту 

мақсатында тапсырмаларды орындауға тырысатынын, бірақ кейбір 

тапсырмалар бойынша өз шешімдерін түсіндіруге қиналатынын және ойдың 

жүйесіз баяндалуын көрсетеді.   

Педагог әрбір сабақта оқушылардың шығармашылық жұмысы үшін 

жағдай жасауы керек. Ол үшін педагог өзі әрбір сабаққа дайын болуы, 

оқытудың ең тиімді және тиімді әдістері мен технологияларын 

шығармашылықпен таңдауға тиіс. 

Қорытындылай келе, қазіргі қазақстандық педагогикалық ғылымының 

бастауына жүгіну адам өміріндегі білім мен тәрбиенің маңыздылығын, 

құндылығын көрсетеді. Жас ұрпақты тәрбиелеу жүйесінде оқу-тәрбие 

процесінің мазмұнын ізгілендіру мәселесі ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

өмір сүрген қазақ ағартушыларының еңбектерінде атап өтілді. Олар 

адамгершілік тәрбиенің гуманистік компоненттерінің жас ұрпақтың 

гуманистік дүниетанымын қалыптастыру үшін жоғары әлеуетке ие болуына 

ерекше назар аударды.  Бүгінгі күні осы қағиданы білім беру кеңістігінде 

адамгершілік тәрбиені қалыптастыру және дамыту туралы қазіргі заманғы 

тұжырымдаманың басты мақсаты ретінде ғалым-педагогтер қояды. 

Ғалымдардың көпшілігі болашақ педагогтердің біліміне, білімге құндылық 

бағдарын қалыптастырмай, өздерінің кәсіби қызметінде тек төмен 

нәтижелерге қол жеткізе алатынын атап өтеді [3, 85 б.]. Бұл тұрғыда 

құндылықты бағдарлауды қалыптастыру адамгершілік тәрбиенің нәтижелі 

көрсеткіші ретінде қабылдануы тиіс, бұл жағдайда адамгершілік тәрбиенің 

теориялық және эмпирикалық мазмұнын талдау және қорыту жолымен 

құндылықты бағдарлаудың құрылымдық мазмұнын анықтауға болады. 

Бұдан әрі педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың тиімділігі оқыту 

процесінің екі жағының функционалдық арақатынасына ғана емес, сонымен 

қатар оқушылардың тұлғалық қалыптасу процесін басқару стиліне де 

байланысты екенін атап өтеміз. Құндылықты бағдарлаудың мақсаттары мен 

міндеттерін жою мүмкін емес, түсінікті, өйткені олар білім беру процесі 

субъектілерінің педагогикалық өзара іс-қимылының дұрыс қойылымымен 

тікелей байланысты.  Сондықтан қазіргі уақытта педагогикалық ғылымда күн 
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тәртібінде - құндылық бағдарының мазмұнын, тәрбие процесінің 

тұтастығының принциптерін және әрбір халықтың ұлттық-рухани 

құндылықтарға көзқарасын ескере отырып, жеке тұлғаны дамытуға 

бағытталған құндылық бағдарын қалыптастырудың теориялық және 

практикалық мазмұнын анықтау мәселесі қойылған. [4]. 

Осыған байланысты қазақ этнопедагогикасының ұлттық, рухани 

құндылықтары туралы білім мазмұнын зерделеу, қазақ этнопедагогикасының 

гуманистік идеялары негізінде оқу орындарының тәрбие әлеуетін нығайту, 

халық педагогикасының рухани-адамгершілік құндылықтарын тұтас 

қабылдау; адамның адамгершілік қасиеттерін құрметтей білу және дұрыс 

бағалай білу, ұлттық құндылықтардың жалпы адамзаттық құндылықтармен 

үйлесімділігін сақтау, ұлттық мәдениет пен гуманистік тәрбиенің 

үйлесімділігін қамтамасыз ету бүгінгі заманның негізгі міндеттері болып 

табылады [5, 12 б.].  

Тәуелсіз мемлекеттің болашағы - бұл заманауи талаптарға жауап беретін 

сапалы білім. Егер адамда белгілі бір құндылықтар болмаса, онда олар терең 

білім ала алмайды. Сондықтан құндылық-бағдарлы білім берудің маңызы 

зор. Білім берудегі құнды бағдарлар ақыл мен сезімнің біркелкі 

үйлесімділігіне сүйенуі тиіс. Белгілі болғандай, бұл тепе-теңдіктің 

болмауына байланысты білім беру жүйесінде әртүрлі бір жақты сипаттағы 

педагогикалық көзқарастар орын алды. 

Сондықтан да біз салатын қоғамның ең жоғары құндылығы - барлығы 

адам үшін, оның игілігі үшін, оқушының өмірлік жолын, өзінің өмірлік 

позициясын таңдау қабілетін дамытудағы адамгершілік тәрбиенің 

маңыздылығы мен маңыздылығын сезіну қажет. 
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2 СЕКЦИЯ – 

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ 

ЖАҒДАЙЫНДА БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІ ҒЫЛЫМИ-

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Abildina S.K., Amirova K.N., 

Karaganda state University named after academician E. A. Buketov 

 

EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN IN RENEWED EDUCATION 

 

Recent changes in the practice of domestic education put forward one of the 

main tasks of modern education to achieve a new, modern quality of education. 

The new quality of education is understood as a focus on the development of the 

child's personality, cognitive and creative abilities in the process of learning 

according to the updated program. 

The peculiarity of the updated content of education in the Republic of 

Kazakhstan is the formation of research activities among younger Pupils in the 

educational process of primary school. The teacher needs to teach children to 

acquire practical research experience in joint activities. This will help identify and 

develop children's intellectual and creative abilities. 

One of the main tasks of today's school is to instill in Pupils the skills that 

allow them to be actively involved in research activities, to promote the formation 

and development of research skills and abilities in Pupils. 

What is the research activity in terms of updating the content of education? 

First of all, in the independent solution of Pupils ' problems, difficult tasks of a 

cognitive and practical nature. In the process of research activities, children are not 

only searching for ways to solve educational problems, but are also motivated to 

set their own goals. 

When using research methods of teaching, the role of the teacher changes: 

from a carrier of knowledge and information, the teacher turns into an organizer of 

activities, a consultant and a colleague for solving a problem. 

Own pedagogical experience has shown the need in the new conditions of 

education to instill in Pupils an interest in research, using various techniques and 

strategies for the formation of research activities of younger Pupils. It`s  necessary 

to organize work with children so that they unobtrusively learn the research 

procedure, consistently passing all its main positions. To do this, you must [1,p 5]: 

- analyze the educational problem, take into account all decisions or 

assumptions; 

- consider problems and difficulties, formulate a problem that needs to be 

solved; 

- use all observations and facts to formulate a hypothesis; 

- reliably argue the facts; 

- carry out practical evidence in order to confirm the hypothesis. 
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I assume that the subject “Mathematics” using research methods should 

include the educational elements: 

- The situation of success. Pupils are offered tasks that each Pupil solves 

without much difficulty. 

- The situation of difficulty (sensation of a problem). Pupils are offered a task 

similar to the previous ones, but they cannot solve it to the end, since they do not 

yet have the necessary knowledge. 

- Statement of the educational problem. Pupils, realizing the problem, 

pronounce it, say what knowledge they lack in order to solve the problem, put 

forward hypotheses about possible ways to solve the problem. 

- The solution to the educational problem. If several ways to solve the problem 

are proposed, then the solution takes place in groups. The leader, the Pupil who 

proposed a solution to an unfamiliar problem, organizes the activity of the groups. 

The presentation of the research project by the members of each group is 

carried out according to the following plan: 

— The problem to be solved by the group. 

- Hypothesis put forward by the group to solve the problem. 

— Goals and objectives set by the group to solve the problem. 

- Ways to solve the problem. 

- Conclusions that confirm or refute the hypotheses put forward. 

In the process of working with Pupils in groups, the teacher must move from 

group to group, controlling and advising each group not so much on the content as 

on the form of presentation and feedback. 

In mathematics, research is a way of thinking, and research should be available 

to the Pupil.  The task of the teacher is to create conditions under which the Pupil 

could apply new knowledge in an unfamiliar non-standard situation. For this 

purpose, it is possible to select a certain way and system of exercises. 

The development of a system of tasks for applying specific knowledge in an 

unfamiliar situation can be expressed as an algorithm. It is called specific 

knowledge (formula, idea, algorithm...). And the simplest problem is given, an 

example for applying this formula. The task is given to apply this knowledge in a 

similar, similar situation. The same task, but in a partially new (changed) situation. 

In an unfamiliar, non-standard situation. The teacher should pay attention to Pupils 

in the class who have different levels of ability, mathematical training, and 

practical learning skills. 

In this case work in the classroom is organized according to the principle of 

differentiation, to receive individual multi-level tasks that both low-performing 

children and advanced ones must cope with. The main thing that the teacher should 

pay attention to is the manifestation of independence by each child. Provide Pupils 

with the opportunity to receive differentiated teacher assistance. 

As an example, we can give a math lesson in the second grade, the theme of 

the lesson: “The length of the broken line. The perimeter of the polygon. " 
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The purpose of the lesson: 1). Cognitive and educational: to clarify the 

geometric concepts of “Segment, line, ray, length of a broken line” and 

familiarization with the formula of the perimeter of the polygon; 

 2) developing: to develop mathematical speech, logical and creative thinking, 

the ability to analyze, generalize and draw conclusions. 

During the lesson, a psychological attitude to work (art word) was conducted 

with Pupils. In order to actualize knowledge, a repetition of the studied material 

was carried out - “the establishment of patterns, the concept-terms of geometric 

figures — a point, a straight line, a segment, a ray”. Pupils solve mathematical 

expressions on cards and arrange the answers in descending or ascending order and 

guess the terms of geometric shapes. Acquaintance with the new material can be 

carried out in the form of practical research using distributing material wire. When 

opening new knowledge, it is necessary to identify the signs and properties of the 

broken line (vertices, links). Children bend and unbend the wire and show each 

other the links of the broken line. 

Pupils of the class are divided into four groups according to the level of 

training and the possibilities of mastering mathematics, taking into account 

psychological compatibility and complementarity. Each child expresses his 

opinion, listening to his comrade, proving his answers on practical material, he 

argues, analyzes, and draws conclusions. With independent practical activity, 

Pupils show their qualities as thoughtfulness, patience, perseverance, endurance, 

accuracy, and quick wit. 

When solving geometric problems, Pupils can be offered a reasoning task: 

“Let's think together, why can we use the perimeter formulas of a rectangle and a 

square to solve 1 problem? How will we solve the 2nd problem? Can we use 

formulas to solve 2 problems? (discussion in groups). Pupils need to be invited to 

look at the object of study from different angles. The presentation of the tasks 

should be quick and convincing using the elements of critical thinking “Author's 

chair”. At the end of the work, the guys write the essays “I am the formula”, “I am 

broken”, “I am the task”, “I am the mathematician”. Here is a sample essay “I am 

the formula. I am an assistant to all Pupils. I really want all the guys to know the 

formulas and use them successfully. Guys! Learn the formulas! ” Here the author’s 

point of view is expressed about the importance of the formula in solving 

mathematical problems. 

The use of research in the lessons contributes to the convergence of education 

and science, as practical methods for studying objects and natural phenomena — 

observations and experiments, which are a specific form of practice — are being 

introduced into training. Their pedagogical value is that they help the teacher bring 

Pupils to independent thinking and independent practical activity; contribute to the 

formation of schoolchildren such qualities as thoughtfulness, patience, 

perseverance, endurance, accuracy, quick wit; develop a research approach to the 

studied technological processes. In addition to research work in the classroom, 

independent research work of Pupils is possible. 
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Special forms of Pupil research are also considered to be the preparation by 

Pupils of collections of tasks, training presentations, models that can be used in 

lessons. 

Such a lesson in mathematics with the use of research activity will allow 

Pupils to learn to reason, prove, find optimal ways to complete tasks to achieve an 

educational goal, i.e. result, and, most importantly, teach the child to draw 

conclusions. 

Thus, the educational and research activities of Pupils are one of the 

progressive forms of education within the framework of updated content in a 

modern school. It allows you to most fully identify and develop both the 

intellectual and creative abilities of children. 

The main thing in which is an orientation on the development of the 

personality of a younger schoolchild on the basis of the development of universal 

educational actions, cognition and development of the world. And research activity 

contributes to the activation of Pupils' abilities, the development of personality, the 

formation of self-search problems. Pupils must be able to realize their abilities. 

And the teacher is obliged to create conditions for the maximum realization of their 

abilities and capabilities, to help the child in intellectual and personal growth, 

taking into account abilities, hobbies, interests, aspirations. 
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Абдрахманова С.Н. 

Қорқыт Ата  атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ 

 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауы қоғамдағы өзекті мәселелердің шешімін көрсетуімен құнды. 

Мемлекет басшысы қазіргі жаһандану дәуірінде адам капиталына, білім 

саласына қойылатын талаптардың жаңа деңгейге көтерілуіне байланысты 

сапалы білім алу – қарқынды дамудың басты шарты екендігін атап өтті. [1]. 

Осыған орай,  Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тұжырымдамасында  атап көрсетілген: “ Орта білімге кері 

әсер ететін факторлар – ескірген әдіснамалар мен білім беру мазмұнын 

іріктеу қағидаттары. Ақпараттың шамадан тыс болуы оқуға деген ынтаның 

төмендеуіне және оқушылар денсаулығының нашарлауына әкеледі». 

Тұжырымды өзгертуге аса мән беру қажет, себебі  олар   «оқыту тұлғаны 

дамытуға емес, жалаң нәтижелер алуға бағытталған» - деп айқындалады және 

«қазіргі бар проблемалар орта білім жүйесін қазақстандық қоғам дамуының 

қазіргі заманғы талаптарына және әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу 

шарттарына сәйкес жаңғыртуды талап етеді”- делінген [2]. Оны жүзеге асыру 

- бастауыш мектептерде оқушылардың танымдық қызығушылығын 

қалыптастыруға септігін тигізетін оқу әрекетін ұйымдастырудың тәсілдерін, 

әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат беріледі. 

Атап айтсақ, танымдық қызығушылықтың қалыптасуы – жеке тұлғаны 

дамыту және қалыптастыруды қамтамасыз етудің қажетті шартының құралы, 

сонымен қатар оқу әрекетін игеру, оқушылардың даралығы, жалпы білімдік 

біліктілігі, дағдысы, жеке тұлғаның маңызды білімді меңгеру түрі, 

шығармашылық әрекеті мен белсенді ынталандырушысы болып саналады. 

Сонымен бірге, танымдық қызығушылық сезімнен ойлауға өтуге, өздігінен 

ізденуге үйретеді. 

Танымдық қызығушылық категориясы бірқатар психологиялық-

педагогикалық еңбектерінде қарастырылған (Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, 

Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Г.И.Щукина және т.б.) [3;4];. 

Мәселен, Н.К. Крупская қызығушылықты қалыптастыруды қоршаған орта 

және балаға жақсы таныс деректер мен құбылыстарды, білімді меңгеруде 

зерделі көзқарасқа тәрбиелейтін мақсатты сананы тірек ету қажеттігіне 

тоқталады. С.Т. Шацкий қызығушылықтың психологиялық негізіне белсенді 

іс-әрекетке деген қажеттілікті жатқызады. Баланың жалпы дамуы мен ойлау 

әрекетінің сапасын жақсартып, дамытуда қызығушылықтың маңызын 

Л.С.Выготский да  ашып көрсетеді. Таным қабілетін дамытуды зерттеген 

ғалымдар Я.А. Каменский баланың білімге, оқуға деген ұмтылысын 

қызықтырады. Л.И. Божович ынта мәселесін байланыстырады. Л.С. 

Выготский ойлау әрекетін дамытуда қызығушылығын оятады, Н. Г. Морозова 
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оқушының іздемпаз білім құмар, еңбек сүйгіштікке баулиды. Белгілі  Алаш 

қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы., 

 тұңғыш педагогикалық  оқулықтарды қазақ тілінде жазып қалдырған.  М. 

Жұмабаев сабақтан бала күшті әсер алу үшін сабаққа құмар болу шарт –деп 

пайымдайды.. Қазіргі  отандық  ғалымдар Ж.А.Қараев, Т.С.Сабыров, 

Н.Д.Хмель, М.Ә.Құдайқұлов, А.Е.Әбілқасымов, Қ.К.Жанпейісов, 

А.П.Сейтешов, Ә.М.Мұханбетжанов, Р.С.Омаров, А.С.Мустояпова, 

Т.И.Қоқымбаева, А.Рысбекова, Л.Ж.Ергалиева т.б. өз зерттеулерінде танылым 

жөніндегі идеяларын, уақытқа үйлесімді танымдық  қызығушылығын 

қалыптастыру, өзбетімен білім алуы дағдылардың қалыптастырудың тиімді 

негіздерін зерттеген [5;6;7]. 

Ғалымдардың айтуынша, танымдық қызығушылық біртіндеп және 

мақсаттылықпен дамитын үдеріс. Оның қалыптасу кезеңдері төмендегідей 

болады: 

 -танымдық қызығушылық оқушының оқуға деген жағымды қатынасынан 

туындайтындықтан эмоциямен тығыз байланысты;  

-танымдық қызығушылық оқушының шығармашылық тапсырмаларды 

орындауға ұмтылуына ықпал етеді; 

Танымдық қызығу оқыту мен тәрбиелеу нәтижесінде қалыптасады. 

Педагогикалық әдебиетерде оны қалыптастырудың үш жағдайы туралы жиі 

айтылады. 

Біріншісі – оқытудың мазмұны мұндағы оқушыларды қызықтыратын 

мазмұнның берілу  түрі, жаңалығы, ғылым мен техниканың соңғы 

табыстары, таңдаттыратын тарихи деректер, ғылыми білімнің іс жүзінде 

қолданылуы, бұрыннан білетін мағұлматтың жаңа қырының ашылуы. 

Екіншісі – оқушылардың таным әрекетін ұйымдастыру формалары, 

құралдарын және әдістерін жетілдіру.  Бұған жататындар: сабақтың дәстүрлі 

емес түрлерін өткізу, оларда қолданылатын техникалық және көрнекі 

құралдардың тиімділігін арттыру; танымдық ойындар ұйымдастыру; 

проблемалық және интегративті ұстанымдарды жүзеге асыру; пәнаралық 

және пәнішілік байланыстарды тудыру; ғылымның өмірмен, өндіріспен, 

техника және экологиямен байланысын ашып көрсету; оқушылардың 

өздігінен істейтін жұмыстарын және өздігінен білім алуды тиімді 

ұйымдастыру; шығармашылық және зерттеу жұмыстарын белсенді 

қалыптастыру; білім тексеру мен бағалаудың алуан түрлерін ұтымды 

пайдалану арқылы оқытудағы кері байланысты жетілдіру. 

Үшіншісі – мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы қарым – 

қаиынаста сыйластық, ізеттілік орнатып, жүрек жылуының болуын 

қамтамасыз ету. Оқушы өзі ұнатпайтын мұғалімнің пәніне ешқашан 

қызықпайды. Оқушылар өзара сыйласа алмайтын, тәртіп жие бұзылатын 

сабақтардан тезірек құтылуға тырысады. 

Қазіргі күні жеке тұлғаны педагогикалық үдерістің субъектісі ретінде 

қалыптастыру көкейкесті мәселе болып отыр. Бастауыш мектеп оқушысы 

тұлғасы мен санасын қалыптастырудың негізгі кезеңі ретінде ерекшеленеді. 
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Бастауыш сыныпты бітіргеннен кейін бала еркін ойлап, қоршаған ортамен 

белсенді байлнасы жасай алуы керек, толығымен алдында тұрған міндеттерді 

шешу дағдыларын иегруі қажет. Бастауыш мектептегі оқу тәрбие үдерісі 

оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, шығармашылық 

әрекетін дамытуға жол ашуы керек. Балаға дүниедегі барлығы жаңа болып 

көрінеді, сондықтан да олардың қызығушылығы тез пайда болады және 

дамиды. Мектепке дейіңгі балалардың қызығушылығы ойында болады. Бұл 

қызығушылық кейбір бастауыш сынып оқушыларында да сақталады. 

Мектепке келмей ақ балаларда оқуға деген қызығушылық болуы ықтимал. 

Алғаш мектепке барғанда оларға көп нәрсе қызық болады: қол көтеру, 

партаға отыру, сұрақтарға жауап беру, . осылайша бірте бірте олардың 

қызығушылығы анықталады. Балалар оқу пәнінің бір тұрімен аз, бір түрімен 

көп айналысуға бейім келеді.  

Бастауыш сыныпта 6 жастан бастап 12 жас аралығында танымдық іс – 

әрекетті белсенді дамытуға мүмкіндік бар. Жаңа білім жүйесіне көшудегі 

өзекті мәселенің бірі – оқыту технологиясын жетілдіру. Ғалым А.Х. Аренова, 

 бастауыш  сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетін қалыптастыру бұл 

оқу әрекетінің субъектілері ұстаз бен оқушының бір – бірімен қарым – 

қатынасының бірлігін дәлелдейтін күрделі тұлғалық құрылым, деп анықтама 

берген. 

Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін дамытуда ұстаздар алдына 

мынадай шарттар қойылады: 

Қызығушылығын  дамыту шарттары: 

- Интеллектуалдық  өсуіне  жағдай  туғызу; 

- Танымдық іс – әрекеттері бар сабақтар ұйымдастыру; 

- Өзіндік таным мен зерттеу дағдыларының қалыптасуына ықпал ету; 

- Оқушылардың бастамалары мен өзіндік жұмыс істеулеріне қолдау 

көрсету немесе мақтау, мадақтау. 

Логикалық  ойлауды  дамыту шарттары: 

- Еркін ойлауға жол ашу; 

- Жұмыс істеу барысында оқушының зейінін тұрақтандырып, логикалық 

ойға шоғырландыру; 

- Қиял-әрекетіне еркіндік бере отырып қолдану; 

- Логикалық ойлау әрекетіне бағыт- бағдар беру; 

Белсенділікті дамыту шарттары: 

- Әр оқушының еркін дамуына жағдай жасау; 

- Әр оқушының потенциалдық мүмкіндіктерін ашуға қолдау көрсету; 

- Білім беру үрдісінің ерекше формалары мен білім берудің мазмұнын 

өзгертетін жұмыстарды іске асыру (топтық, жеке, жұппен)  [5,38 б.]. 

Танымдық іс-әрекет белсендігі проблемалық сұрақтың жауабын 

іздестіруге, өзіндік жұмыс ұйымдастыруда жүзеге асады. Оқушылардың 

өздігінен игерген білімі негізінде пікір алысады, жеке фактілер мен 

бақылаудан ой тұжырымдауға, талқылауға, өз бетімен шешім қабылдау 

жолдарын, әдіс- тәсілдерін қарастырады.  
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Қорыта келгенде, қазіргі кезде еліміздің экономикалық және әлеуметтік-

мәдени жағдайына сай, қоғам өмірінің барлық салаларында өзін-өзі 

жетілдіріп, өзін жан-жақты дамытатын, білімді, барлық іс-әрекетінде 

шығармашылық бағыт ұстанатын жеке тұлғаны тәрбиелеу, оқыту және 

дамыту міндетті болып табылады. 

Қазақстан мектептерінің түлектері өзгермелі өмірдің жаңа 

тұжырымдамалары мен үрдістерін қабылдауға дайын болуы, саналы таңдау 

жасауға, сондай-ақ өзінің бүкіл өмірі бойында өзгермелі жағдайларға икемді 

болуға үйрену және бейімделе білуі тиіс.    

Соған байланысты қазіргі қоғам жеке адамнан прогрессивті ойлай 

алатын, белсенді әрекетті, жан-жақты болуды талап етеді. Себебі, оқыту 

үдерісін жетілдірмей, қоғамның қажеттілігін қанағаттандыратын жеке 

тұлғаға білім беру мүмкін емес.      

Оқушы өмірінде қызығушылықтың әртүрі (эстетикалық, көркемдік, 

музыкалық, т.б.) көрініс табады. Өскелең ұрпақ үшін танымдық 

қызығушылықтың  маңызы  өте жоғары. Нақтырақ айтсақ, қызығушылықтың 

қай түрінде болмасын  (эстетикалық, музыкалық,  т.б.) танымдық компонент 

бар. Әйтседе  танымдық деп қызығушылықтың ерекше түрін- оқуға, 

ғылымға, білімді жинақтауға қызығушылықты айтады. Ол адамның әр 

нәрсеге әуестенуінен байқалады. Болмыстың қандай да бір саласын терең 

меңгеру үшін, оған танымдық қызығушылықты көрсету қажет.    
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КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының Білім беру туралы Заңында: «Ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шындауға бағытталған 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» [1] - деп атап көрсетілген. Демек, 

білім беру мазмұнын жаңарту қажеттігі еліміздегі қазіргі әлеуметтік-

экономикалық жағдайларға байланысты Қазақстандық білім беру саласында 

қалыптасқан ахуалдан туындап отыр. Бұл ретте біз оқытудың ең маңызды 

мәселелерін нақтылы айқындай отырып, дамыған елдердің тәжірибесіне 

сүйене білуге тиіспіз.  

Қазіргі қоғам жеке адамнан прогресивті ойлай алатын белсенді әрекетті, 

жан-жақты болуды талап етеді. Өйткені, адамның қоғамда алатын орны, 

қазіргісі, болашағы үнемі толғандыратын мәселелер қатарына жатады. Бұл 

қоғамның дамуына тікелей байланысты. ҚР-да орта білімді дамыту 

тұжырымдамасы білім беру мекемелерінің негізгі мақсаты: дүниетанымдық, 

құзырлық, шығармашылық [2] деп атап көрсетілді. Қоғамда «орындаушы» 

адамнан гөрі «шығармашылық» адамға деген сұраныстың көп екендігін 

қазіргі өмір талабы дәлелдеп отыр.  

Көрнекті педагогтар К.Д.Ушинский, Ы.Алтынсарин, А.С.Макаренконың 

шығармаларында қабілеттерді дамытудың жолдары қарастырылса, оқушы 

шығармашылығына бағыт-бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген 

М.Жұмабаев болатын. Кеңестік психологтар мен ғалымдар Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

В.А.Крутецкий, Б.М.Тепловтың және өз республикамыздағы көрнекті 

ғалымдар Т.Тажібаев, М.М.Мұханов, Ж.М.Әбділдин, К.Б.Жарықбаев, 

Т.С.Сабыровтың еңбектерінде жеке тұлғаны дамыту мәселесінің теориясы 

және практикасының алтын қоры деп білеміз [3]. 

Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі 

басты бағдар –оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту және 

оларды шынай өмірдегі дара тұлға етіп әзірлеу. Ол үшін ең алдымен 

біріншіден, өз таңдаулары бойынша оқытудың ұстанымын жүзеге асыру, 

яғни денсаулығын, дамуын қызығуын ескеріп, мүмкіндіктерін ашу. 

Екіншіден, оқыту үрдісінің сапасын арттырудың басты құрамды бөлігі –

жақсы түсінікті тілмен жазған оқулық. Бұрынғы әдіске арналған оқу 

үрдісінде мұғалімге басымдылық рөл берілсе, ал қазіргі оқу үрдісінде оқушы 

белсенділігі көрсетілуі тиіс. Ол өздігінен оқуы тиіс, ал мұғалімнің негізігі 

көңіл аударатын жайы: әрбір баланың жеке қызығуы мен мүмкіндіктерін 

ашу. Оқу орындарында шығармашылық сабақтарды жиі өткізу оң нәтижеге 

бастайтыны тәжірибе жүзінде дәлелденіп отыр. Мұғалімнің кез-келген 
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сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, оқушы дербестігінің 

қалыптасуы жоғары деңгейге көтерілері сөзсіз. 

Қазіргі кезеңдегі бастауыш білім беру жүйесінің міндетті компоненті 

баланың шығармашылық қызметі болып табылады. Шығармашылыққа 

бейімділік балаға тән. Психолог Л. С. Выготскийдің айтуынша, 

шығармашылық - балалар дамуының нормасы. Алайда, шығармашылық 

қызметке қатыса отырып, адам белгілі бір жолмен (пассивті-еліктейтін 

қызмет) басшылыққа ала отырып әрекет ете алады, шешімдердің ұсынылған 

көптеген нұсқаларынан өз әрекеттері үшін олардың бірін (белсенді-

еліктейтін қызмет) дербес таңдай алады және ақырында ол сапалы жаңа 

(шығармашылық қызмет) ойлап табуы мүмкін. Әр оқушы белгілі бір кезеңде 

олардың осы түрлеріне кең немесе аз дәрежеде қабілетті [4].  

Шығармашылық – адам дамуындағы шексіз қызмет. Шығармашылық 

адамға өзін белсендіруге мүмкіндік береді. Шығармашылық - субъектінің 

объектімен белсенді өзара іс-қимылы, оның барысында субъект қоршаған 

әлемді өзгертеді, объективті заңдылықтардың талаптарына сәйкес жаңа, 

әлеуметтік маңызы бар нәрсе жасайды. Шығармашылық тек жауап болмаған, 

тек алдын ала қойылған міндетті шешу керек болған жерде ғана басталады. 

Бұл ретте ол шешім және жауап болып қалады. 

В. А. Сухомлинский: «Баланы білім қоймасына, шындық қоймасына, 

ережелер мен формулаларға айналдырмау үшін, оны ойлауға, 

құбылыстардың мәніне дейін жинақтауға, олардың себептері, пайдалылығы, 

кемшіліктері туралы пайымдауға үйрету керек» - деген. Бұл болашақ 

зерттеуші, өнертапқыш, шығармашыл балаға қажет [5]. 

Болашақ зерттеушінің қабілетін қалыптастыруда оның ерте жастағы 

жан-жақты дамуы маңызды мәнге ие. Есте сақтау, байқағыштық, білім алу 

және зеректілік сияқты шығармашылықты жетелейтін қабілеттердің 

көпшілігінің тамыры 5 жасқа дейінгі балаларда айтарлықтай дамытылып, 

бекітілуі тиіс. Ол үшін балалармен жұмыс жасаудың көптеген тәсілдері бар, 

алайда олардың ішінде ең тиімді ойындар және одан әрі міндетті түрде іздеу 

және ойлау қажеттілігі, қойылған міндеттерді шешу жолдарын ойластыру 

тәрізді шығармашылық элементтері бар әр түрлі сыныптан тыс сабақтар 

болып табылады. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында келесі 

сабақтардың маңызы зор: 

- табиғаттан сурет салу, мүсіндеу, құрастыру, қиял мен қиялды 

дамытатын; 

- есте сақтау, бақылау, зейінділік, ақыл-ой дамыту мақсатында ойындар; 

- еркін және моральдық қасиеттерді тәрбиелейтін спорттық ойындар; 

- өз мінез-құлқының үлгіге (рөлге) бағынуы орын алатын рөлдік 

ойындар. 

Алты жасында ұйымдастырушылық, конструктивтік-техникалық 

қабілеттерді байқауға болады. Ұйымдастырушы қабілеті бар балалар 

ойындардың бастамашылары болады, рөлдерін бөледі, басқалардың ойынын 
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бағалайды, ойынның сюжетін өзгертеді. Конструктивтік қызметке қабілеттер, 

мысалы, заттың элементтері арасындағы кеңістіктік қатынастарды оңай 

орнату, Тіреу бөлшектерін, конструкция тораптарын тез бөлу, 

конструкторлық-техникалық тапсырманы шешуге өзгерістер енгізу білігінде 

көрінеді. 

Бұл қабілеттер ойын үшін қажетті құрылыстарды салу процесінде; 

контуры, схемалары бойынша, шарттары бойынша, ойы бойынша 

конструкциялау кезінде; конструктормен эксперименттеу кезінде неғұрлым 

белсенді көрінеді. 

Тұлғаның жан-жақты дамуындағы шығармашылықтың рөлі соншалықты 

үлкен, бұл оны әмбебап қабілет ретінде қарастыруға негіз береді, ол 

қызметтің әр түрлерінің табысты орындалуын қамтамасыз етеді. 

Шығармашылыққа қандай дәрежеде қалыптастырылғандығы, көбіне 

мұғалімдер, ата-аналар, олардың назарын осы проблемаға ынталандыру 

шығармашылығына байланысты. Бұл ретте балалардың қоршаған ортаға 

қызығушылығын туғызу, оны түсінуге ұмтылу, баланы шығармашылық 

үрдісімен қызықтыруы маңызды. 

А. Н. Леонтьев былай деп жазды: «...баланың дамуының бір сатысынан 

екінші сатыға ауысуының белгісі қызметтің жетекші түрінің өзгеруі, баланың 

шындыққа қатынасы болып табылады» [6]. Яғни, шамасына қарай тұлға 

ретінде қалыптасуы, оның өсіп қажеттіліктерін қиындатуға алып келетін өз 

іс-қимыл, қызметі. Ата-аналар балаға әдебиетті, спорттық құрал-

саймандарды, конструкторларды, қарапайым машиналарды, механизмдерді, 

үстел үсті және едендік ойындарды сатып алуға уақытында қамқорлық 

жасауы тиіс. Ойын қиындата отырып, мақсатқа жету үшін қызығушылықты 

арттыруға ұмтылу керек. 

Ойынды тек қана оқуға айналдыруға болмайды, баланы өз бетінше 

әрекет жасауға итермелеуге, оның міндеттерін қоя білуге және оларды 

шешуде қиындықтарды жеңуге дағдыландыру қажет. Айқын білінетін 

қабілеті бар (математикалық, конструктивтік, көркемдік) оқушыларда ой-

өрісін дамыту қажеттілігі және өздігінен білім алу қажеттілігі, нақты 

ойындар мен практикалық сабақтардың тақырыптары бар клуб және мектеп 

үйірмелеріне белсенді қатысу қажеттілігі сөзсіз туындайды. 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігінің дамуы көбінесе баланы 

мектептегі қоршаған ортасына байланысты. Шығармашылық белсенді 

оқушылар сұрақтар қоюға, күмән айтуға, мұғаліммен келіспеуге бейім, 

нәтижесінде олар мұғалімдер мен құрдастары тарапынан психологиялық 

тұрғыдан қабылданбайды. Сыныпта қолайлы психологиялық климат 

жасаудағы басты рөл мұғалімде. Егер мұғалім оқушының шығармашылық 

белсенділігіне қарсы болса, онда шығармашылық бастамасы басылып қалуы 

мүмкін. 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігін қолдау және дамыту әр 

түрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Бір әдіс - тәсілдер бір балаға, 

басқалары басқаларға жарамды болады. Мұғалім өз оқушыларының 
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шығармашылық белсенділігін дамыту үшін жол таңдауда еркін болуы тиіс. 

Мұғалім әр баланың шығармашылық көріністерінде өзін-өзі құрметтеуге 

деген өзіндік бағалауын қолдайды және жақсартады. Оқушылардың өзіндік 

ерекшелігі шығармашылықтың маңызды белгісі екенін көрсетеді. Табысты 

көтермелейді және сәтсіздіктерге көңіл бөлмейді. Баланың қателіктері 

жазалауға себеп емес, жинақталған тәжірибе ретінде қарастырылады.  

Сыныптағы ахуал оқушылардың қателіктерін азайтып, олардың 

талпыныстары мен ынталарын қолдап, тіпті сәтсіз жағдайда да 

шығармашылық белсенділік танытуы керек. 

Мұғалім бірнеше жауап табуға болатын ашық сұрақтарды пайдалана 

отырып, шығармашылық ойлауды ынталандыратын сұрақтарды өзі қоя 

алады. Бір дұрыс жауабы бар сұрақтар («жабық» сұрақтар) фактілерді білуді 

анықтау үшін қажет, бірақ олар шығармашылық белсенділікті 

ынталандырмайды. 

Сыныптағы ахуал оқушылардың еркін сөйлеуін, сұрақтары мен өзара 

әрекеттесуін қамтамасыз етуі тиіс. Оқу жағдайларын, сұрақтарды, 

пікірталастарды жоспарлау қажет, балалар олардың қатысуы құпталады және 

бағаланатынын біледі. Маңызды сәт - басқаларды тыңдау қабілеті. Әр түрлі 

көзқарасты салыстыру оқушыларға жағымды танымдық жанжал жағдайында 

өзінің шығармашылық белсенділігін дамытуға мүмкіндік береді. 

Мұғалімге  балалардың көркемдік іс-әрекетінде шығармашылық 

бастаудың бар-жоғы туралы қандай көрсеткіштер бойынша айтуға 

болатынын білу маңызды. Міне, олардың негізгілері: 

1. Балалардың шығармашылыққа деген қатынасын сипаттайтын 

көрсеткіштер: шынайылық, әуестенушілік, іс-әрекетпен қамтамассыз етілуі, 

ерік-жігердің жандануы; бейнеленетін мән-жайларға, шартты жағдайларға 

«ену» қабілеттілігі; шығармашылық міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік 

беретін арнайы көркем қабілеттер(бейнелі көрініс, поэтикалық, музыкалық 

есту). 

2. Шығармашылық іс-әрекеттер сапасының көрсеткіштері: 

толықтырулар, өзгерістер, вариациялар, таныс материалды түрлендіру, 

меңгерілген ескі элементтердің жаңа комбинациясын құру, жаңа жағдайларда 

белгілі қолдану; өздігінен ізденістер, тапсырманың ең жақсы шешімінің 

сынамалары, ескілері жеткіліксіз болған жағдайда шешімдердің жаңа 

тәсілдерін табу; реакциялардың жылдамдығы, әрекеттердегі тапқырлық, 

жаңа жағдайларда жақсы бағдарлау; шығармашылық тапсырмаларды 

шешудің бірегей тәсілдерін табу. 

3. Балалар көркем шығармашылығы өнімдерінің сапа көрсеткіштері: 

суреттегі, ойын-драматургиядағы бейнелерді іске асыру үшін барабар 

мәнерлі құралдарды табу, өз көзқарасын орындау және білдіру мәнерінің 

ерекшелігі; балалар өнімінің қарапайым көркем талаптарға сәйкестігі. 

Ең кішкентай қатысушылардың қабілеттерін қалыптастырған кезде 

басқа жаққа да жол бермеу маңызды. Мектепке түсу кезінде біраз үміт 

білдірген бала жақын арада бұрынғы артықшылық пен оның қабілетінің 
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«өшіп» жоғалтатын жағдайлар жиі кездеседі. Неліктен? Олардың дамуын не 

тежейді? Әрине, бұл жерде себептер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жиі 

кездесетін балалардың бірі-еңбекқорлықтың, шыдамдылықтың, 

табандылықтың болмауы, оған тәрбиелеудегі кемшіліктер себеп болды. 

Мысалы, бала дарындылығының жеке жағдайларын зерттеген психолог Н. С. 

Лейтес: «...еңбекке, ақыл-ой шиеленісіне бейімділік - дарындылықтың негізгі 

факторы. Еңбекке бейімділік-бұл ілеспелі құбылыс емес... ал көп жағдайда 

жетістіктер сапасын анықтайды» - деп жазады ол [7]. 

Кейбір балалардың қабілеті ерте көрінеді. Осындай балаларға деген 

қарым-қатынас қандай болуы керек? Баланың қабілетін одан әрі дамыту 

керек. Сурет салуға қабілетті балаға сыныпта қалған балаларға қарағанда 

қиын тапсырмалар берген кезде, олардың нәтижелеріне жоғары талаптар 

қойған, басқаларға көмектесуге ұмтылысты дамытқан мұғалімдер дұрыс 

түседі. Баланың қалыптасқан мүдделерін қолдау, сонымен қатар оның 

дамуында бірқалыпты болуына жол бермеу, бұл мүдделерді оның жеке 

тұлғасының басқа жақтарын тартатын рычаг ретінде пайдалану маңызды. 

Жетекші қызығушылық тұлғаның жан-жақты дамуының «қозғаушы күші» 

болуы керек. 

Ересектердің баланың қабілетіне деген дұрыс қарым-қатынасы оның 

бірқатар жағымсыз қасиеттерінің (сана, жоғары өлшем, тыңғылықты, 

өзімшілдік және т.б.) пайда болуына әкелуі мүмкін. 

Өз дарындылығын ерте көрсете алмаған балалар да ерекше назар 

аударуды талап етеді. Баланың қабілеті әрқашан көріне бермейді, сондықтан 

оларды іздеу керек. Бұл қиын еңбек, алайда, ол қажет, өйткені әрбір адам 

өзінің мүдделерін дұрыс анықтау және қабілеттерін дамыту кезінде 

қызметтің бір немесе бірнеше түрлерінде көрсете алады. Адамның ішкі 

әлемін, оның бейімділігін, мүдделерін зерделеу, баланың мүмкіндіктерін, 

түрлі қызмет түрлерінде тану қажет. Бұл білім саласын, баланың неғұрлым 

қабілетті қызмет түрін анықтауға және қабілеттілікті дамыту үшін барабар 

әдістерді табуға көмектеседі. 

Барлық айтылғандардан қорытынды жасай отырып, балалардың 

мүдделерін зерттеу, қабілеттерін ашу және дамыту бойынша жұмыста 

барлық ересектер – мұғалім, тәрбиеші, ата – аналар өз күш-жігерін біріктіруі 

тиіс деп қосу керек. Олардың әрқайсысының әр түрлі жағдайларда, әр түрлі 

қызмет түрлерінде баланы бақылауға мүмкіндігі бар. Өз бақылауының 

нәтижелерімен алмасып, оларды бірлесіп талқылаған жөн. Сол кезде 

тәрбиеге қатысы бар әрбір ересек адамның көру шегі кеңейеді және баланың 

жеке басы толық түрде көрінеді. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

Адам денсаулығы- барлық уақыт пен халық үшін өте өзекті тақырып, ал 

XXI ғасырда ол бірінші кезекте болады. Ұзақ уақыт бойы мектеп 

жүктемелері азаймай, оқушылардың денсаулығына өз іздерін қалдыратыны 

даусыз болды.  

Бірінші сынып оқушыларының және мектеп түлектерінің денсаулық 

жағдайын талдай отырып, мамандар келесі фактілерді атап өтеді: жыл сайын 

көптеген балаларда көрудің бұзылуы, сколиоздың түрлі дәрежесі, асқазан, 

жүйке және жүрек-қан тамырлары аурулары және т.б. тіркеледі. 

Оқушылардың денсаулық жағдайы мамандардың қатты алаңдауына әкеп 

соғады. Оқушылардың денсаулығы жиырма немесе отыз жыл бұрынғы 

құрдастарымен салыстырғанда нашарлайды. Бұл ретте аурулардың барлық 

кластарының жиілігінің едәуір артуы баланың жалпы орта білім алуына 

сәйкес келетін жас кезеңінде болады. 

Баланың денсаулығы, оның әлеуметтік-психологиялық бейімделуі, 

қалыпты өсуі мен дамуы көп жағдайда ол өмір сүретін ортамен анықталады. 

6 жастан 17 жасқа дейінгі бала үшін бұл орта білім беру жүйесі болып 

табылады, өйткені білім беру мекемелерінде болумен оның сергектігі 

уақытының 70% - дан астамы өзара байланысты.  

Жоғарыда аталған фактілер оқушылардың денсаулығын сақтау және 

нығайту бойынша мектептің арнайы жұмысы қажет екендігін көрсетеді [1]. 

Балалар денсаулығы мәселесі бүгінгі күні өзекті. Қазіргі уақытта мұғалім, 

педагог қазіргі оқушының денсаулығы үшін дәрігерден артық екенін 

сеніммен айтуға болады. Бұл педагог медицина қызметкерінің міндеттерін 

орындауы тиіс дегенді білдірмейді. Тек мұғалім балаларды мектепте оқыту 

оқушылардың денсаулығына зиян келтірмейтіндей жұмыс істеуі тиіс [2]. 

Бастауыш сыныптарда жұмыс істейтін педагогтардың денсаулық 

жағдайы және мұғалімдердің өз денсаулығына деген қатынасы туралы 

мәселе де өзекті болып табылады.  

Денсаулық сақтау технологияларын жалпы екі топқа бөлуге болады: 

1. Медициналық - бұл медициналық қызметкерлердің емдік-дене 

тәрбиесі, физио-массаж, су процедуралары және т.б өткізілуі). 

2. Педагогикалық - бұл амалдар, әдіс-тәсілдер жүйесінің бірізділігі, яғни 

әрекеттің жүйесін анықтау, педагогикалық процесіндегі әрекет жүйесінің 

түрлерін өңдеу, кепілдемелі нәтижеге қол жеткізу. 
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Педагог жемісті педагогикалық идеяларды құруға мүмкіндік беретін және 

оң педагогикалық нәтижелерді қамтамасыз ететін маңызды кәсіби 

қасиеттерге ие болуы тиіс. Осы қасиеттердің арасында кәсіби-этикалық, 

коммуникативтік, рефлексивті мәдениеттің жоғары деңгейін; тұлғалық 

креативті қасиеттерді қалыптастыру және дамыту қабілетін атап өтуге 

болады; психикалық процестерді қалыптастыру және қызмет ету, жеке 

тұлғаның жағдайы мен қасиеттері, оқыту және тәрбиелеу, басқа адамдарды 

тану және өзін-өзі тану, адамның шығармашылық жетілуі; денсаулық 

негіздері, салауатты өмір салты (СӨС); оқу бағдарламалары мен іс-

шараларда денсаулықты сақтау технологияларын жобалау және үлгілеу 

негіздерін білу; өз қызметінің нәтижелерін болжай білу, сондай-ақ 

педагогикалық қызметтің жеке стилін жасау қабілеті.  

Мұғалім не істей білуі керек: 

 педагогикалық сауықтыру жағдайында педагогикалық жағдайды 

талдау; 

 салауатты өмір салты негіздерін меңгеру; 

 оқушылар ұжымымен байланыс орнату; 

 вербалды және вербалды емес мінез-құлықты бақылау және түсіндіру; 

 оқушылардың дамуын болжау; 

 педагогикалық сауықтыру жағдайында өзара қарым-қатынас жүйесін 

моделдеу; 

 оқушыларды өз денсаулығы мен қоршаған адамдардың денсаулығына 

қамқорлық жасауға үйрету. 

Өзара тығыз байланысты осы біліктердің барлығы мұғалімнің бастауыш 

сынып оқушылармен жұмыс істеу кезінде оқу-тәрбие процесінде денсаулық 

сақтау әдістемелерін қолдану тиімділігіне әсер етеді.  

Педагогқа жыл басында медициналық қызметкерлерден сыныптың 

денсаулық парағын алу және сабақтарда оқу материалдарын саралау үшін 

оқушылардың денсаулық сипаттамасын пайдалану, балалардың ата-

аналарымен бірге дәрігердің тағайындауларын орындауға итермелеу, оқу 

процесіне гигиеналық ұсыныстар енгізу жеткіліксіз. Ең алдымен педагог өз 

тәрбиеленушілеріне денсаулық сақтау мәселелерінде үлгі болуы керек. 

Салауатты өмір салты идеяларын педагогикалық практикаға тиімді енгізу 

үшін үш мәселені шешу қажет: 

1. Мұғалімнің дүниетанымының өзгеруі, оның өзіне деген көзқарасы, 

өзінің өмірлік тәжірибесі жағынан, өз сезімдерін сезінуі, Денсаулық сақтау 

мәселелері тұрғысынан уайымдамалар. 

2. Мұғалімнің оқушыларға қарым-қатынасының өзгеруі. Педагог 

оқушыны оның қандай екенін толық қабылдауы керек. 

3. Мұғалімнің сауықтыру педагогикасының оқу үрдісінің міндеттеріне 

деген қарым-қатынасын өзгерту, ол тек дидактикалық мақсаттарға қол 

жеткізуді ғана емес, сонымен қатар денсаулықты барынша сақтай отырып, 

оқушылардың дамуын да көздейді. 
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Бұл бағыттар мұғалімнің педагогикалық шеберлігін арттыру жолдарын өз 

проблемалары мен ерекшеліктерін бастапқы түсіну, оларды психологиялық 

пысықтау және осы негізде оқушылармен тиімді денсаулық сақтау 

педагогикалық өзара іс-қимыл әдістерін меңгеру арқылы анықтайды. 

Мектеп пен әр мұғалімді денсаулық сақтау технологияларына тартудың 

жүйелі реттілігі: 

- Мектептің оқушылардың денсаулығына теріс әсер ету мәселесін және 

оны тез арада шешу қажеттігін сезіну 

- Мектеп педагогтарының мектеп оқушыларының денсаулық 

жағдайының қолайсыздығы үшін өздерінің ортақ жауапкершілігін 

мойындауы 

- Қажетті денсаулық сақтау технологияларын меңгеру (құзыреттілік алу) 

алынған дайындықты практикада, бір-бірімен, дәрігерлермен, оқушылардың 

және олардың ата-аналарымен тығыз қарым-қатынаста жүзеге асыру [3]. 

Сабақты құру кезінде жоғары жүйке қызметінің негізгі функцияларын 

ескеру қажет. Оқытуды мектеп оқушыларының сыртқы тітіркендіргіштердің 

әсерінен қозғалуы немесе тежеуі мүмкін шартты рефлекстерді қалыптастыру 

процесі ретінде қарастыруға болады, оның ішінде мұғалімнің оқушылармен 

қарым-қатынас стилі де, бағалау мен белгілерді дұрыс пайдалану (көп 

көтермелеу, аз жаза). 

Жоғары жүйке қызметінің төрт түрі туралы білім оқытуда жеке 

көзқарасты көздейді. Жоғары жүйке қызметінің түрі оқушылардың жыл, 

тоқсан, оқу аптасы, күн, сабақ бойы жұмысқа қабілеттілігіне әсер етеді. 

Сабақты тиімді ұйымдастыру - бала денсаулығын сақтаудың маңызды 

құрамдас бөлігі. 

Сабақты дұрыс ұйымдастырудағы келесі гигиеналық критерийлерді 

сақтау қажет: сабақ тығыздығын 60% - дан 80% - ға дейінгі диапазонда 

сақтау, әр түрлі оқу іс-әрекетінің 4-7-тен артық емес түрлерін әр түрлі 

ұзақтығы 10 минуттан артық пайдалану.  Оқушылардың тапсырмаларды 

орындауда кезектесуін қадағалау, оларды жұмыс түріне сәйкес түзету, 

отыруын қадағалау. Сабақта баланың табиғи әлпеті болған сайын оқушы 

шиеленісіп, оның психологиялық жайлылығы туралы айтады, ал бұл-

шаршаудың алдын алудың маңызды шарты. 

Сабақта әр түрлі әдістерді қолдану денсаулық сақтау технологиясының 

принциптеріне негізделген. 

Балаларда шаршау болмау үшін сабақт келіс әдіс-тәсілдерді кезектестіре 

қолданған дұрыс: жеке; топтық; практикалық; танымдық ойын; ситуациялық 

әдіс; ойын әдісі; жеке тапсырмалар әдісі. 

Жағымды эмоциялар басым сабақта психологиялық климат балалардың 

денсаулығына оң әсер етеді. Сабақтың міндетті шарты ретінде эмоциялық – 

ерік аясының дамуына ықпал ететін 2-3 эмоциялық әсерлер және 2 түрлі 

сергіту сәттерін (би-ырғақтық, дене шынықтыру-спорттық, қозғалыс-сөйлеу, 

танымдық) өткізу қажет. Дене шынықтыру сабақтарына қосылған 
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жаттығулар жағымсыз энергияны (тітіркену, үрей) жоюға көмектеседі және 

өзіне сенімділікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Оқушыларды оқыту барысында 80-90% - ға дейінгі жүктеме көз 

талдағыштарына тиеді. Сондықтан сабақта көз үшін жаттығулар кешенін 

өткізу және профессор В.Ф.Базарныйдың технологиясының жекелеген 

тәсілдерін пайдалану қажет деп санаймыз. Мысалы: сынып бөлмесінің 

қабырғаларында жоғары орналасқан ұсақ суреттерді қарастыру; 

траекториялар бойынша «көзбен саяхат»; «көңілді адамдар» ойынын өткізу, 

балалар алдымен адамның қозғалмалы бейнесін (қуыршақтар-

марионеткалар) қарап, содан кейін оның қозғалысын өздері қайталайды.  

Педагог өз жұмысында артық жүктемеге жол бермеу үшін үй 

тапсырмаларын қатаң нормалауға көп көңіл бөледі, үйге берілетін 

материалдың көлемі мен күрделілігіне ерекше назар аударады. 

Тапсырманың негізгі тармақтары сабақта талқыланады, ал үйге қайталау 

қалады. Сабақтарда оқушылар орта ұзақтығы 7-ден 10 минутқа дейін оқу 

қызметінің 4-тен 7-ге дейін түрлерін жүзеге асырады. Сабақ берудің әр түрлі 

түрлері қолданылады: сөздік, көрнекі, өзіндік жұмыс және т.б., олар 10-15 

минуттан кейін кезектеседі. Техникалық оқыту құралдарының орны мен 

ұзақтығы гигиеналық нормаларға сәйкес келеді. 

Қоңырау уақытында бастауыш сынып оқушыларымен қызықты үзілістер 

өткізуге мүмкіндігі бар. Оларды кезекші мұғалім немесе сынып жетекшісі 

жүргізеді. Өзінің эмоционалдық және көңіл-күйімен байланысты кішкентай 

оқушыларға ең әуелі ойындар ұнайды.  

Сабақ-оқу үдерісінің негізгі құрылымдық бірлігі. Заманауи сабақ 

денсаулық сақтау, денсаулық қалыптастыру, өмір дағдыларын дамыту 

негізінде денсаулық мәдениетіне үйрететін салауатты өмір салтына оң 

уәждеме қалыптастыруға бағытталған болуы тиіс. Заманауи сабаққа мұндай 

көзқарас мұғалімді дені сау адамның үлгісі болуға міндеттейді. Осының 

барлығы интерактивті және инновациялық технологияларды пайдалана 

отырып «денсаулық негіздері», «дене шынықтыру» сабақтарында ғана емес, 

сонымен қатар математикада, әдебиеттік оқу, қазақ тілі, қоршаған орта 

сабақтарында да жұмыс істейді. 

Сабақтарда релаксациялық жаттығуларды тыныш музыка астында өткізу 

ұсынылады. Бұл жаттығуларды үнемі орындау баланы тыныш, 

теңдестірілген етеді, сондай-ақ баланың өз сезімдерін жақсы түсінуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушы бұл музыканы естігенде қызықты 

сабақ туралы еске алады. Оқу-тәрбие процесі кезінде оқушылар «денсаулық 

жолында нүктелі массаж, өз-өзіне массаж жасау, құлақ раковиналарын 

массаж, табанға массаж жасау мүмкіндігіне ие» 

Сондықтан, сабақ құрылымында бастауыш сынып мұғалімдері денсаулық 

сақтау технологиясының келесі элементтерін қолданғаны тиімді: 

- сабақта жағымды эмоционалдық көңіл күй; 

- сабақ жүргізудің оңтайлы қарқыны; 

- материалды тиімді тәсілмен беру; 
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- көрнекілік; 

- ауыстыру түрлері (оқимын, тыңдаймын, айтамын, ойлаймын, жазамын 

және т.б.); 

- дене шынықтыру, динамикалық үзіліс; 

- оқытудағы сараланған тәсіл; 

- топтық жұмыс, жұппен жұмыс; 

- ойын, ойын сәттері; 

- сабақтың тәрбиелік сәттері (әңгімелер); 

- санитарлық-гигиеналық жағдайлар; 

Сабақта жағымды эмоционалдық көңіл күй қорқынышты жояды, табыс 

жағдайын жасайды. 

Сабақ өткізудің оңтайлы қарқыны, қарым-қатынастың демократиялық 

стилі оқушыларға жұмысқа көңіл бөлуге, материалды жақсы меңгеруге 

мүмкіндік береді. Материалды беру бастауыш сынып оқушысына түсінікті, 

оның жас ерекшеліктерін ескере отырып, қолжетімді түрде болуы тиіс. 

Сабақта қолданылатын көрнекілік оқылатын материалды нақтылауға ықпал 

етеді, оқушылардың қызығушылығын арттырады. Қызмет түрлерін ауыстыру 

(тақтада, оқулықпен, ауызша, дәптерлерде және т.б. жұмыс), 

тапсырмалардың әртүрлілігі қызығушылықты сақтауға және шаршауды 

азайтуға бағытталған. Мектепте сауықтыру жұмысының басқа да 

мүмкіндіктерінің арасында дене шынықтыру жаттығуларының маңызы зор. 

Білім алуға денсаулық сақтау технологияларын енгізу балалардың 

аурушаңдығы көрсеткіштерінің төмендеуіне, сыныпта және жалпы мектепте 

психологиялық климаттың жақсаруына әкеледі, оқушылардың ата-аналарын 

олардың денсаулығын нығайту бойынша жұмысқа белсенді қатыстырады. 

Бұл технологияны игерген мұғалімдерге жұмыс істеу оңай және қызықты 

болады, өйткені оқу пәні проблемасы жойылып, оның педагогикалық 

шығармашылығы үшін кең өріс ашылады. 

Бастауыш мектепте қолданылатын барлық денсаулық сақтау 

технологиялары бала үшін оқу процесін ыңғайлы етуге мүмкіндік береді, 

оқыту тиімділігін арттырады, ең бастысы – біздің балаларымыздың 

денсаулығын сақтайды. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ  

ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Бiз оқытуды және бiлiм берудi, егер сабақ барысында мұғалім мен оқушы 

арасында өзара әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, 

«интерактивтi» деп атаймыз. Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен 

аударғанда, inter – аралық, бiрнеше, action – әрекет дегендi бiлдiредi. Өзара 

әрекеттестiк әдетте, белгiлi бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi 

туралы әңгiмелесу, талқылау түрiнде өтедi. 

Интерактив – ағылшынның «өзара әрекет» деген сөзі. Демек, 

интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделе отырып, 

«жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын» қазіргі білім беру парадигмасын 

қанағаттандырады. 

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды 

екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң  мақсаты  – тек ақпаратты 

беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту 

екендiгiмен байланысты. Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту 

әдістерінен оқу үрдісінде оқушылардың өзінің өмірлік тәжірибелерін 

пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мәліметтерді талдап, жинақтау 

арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. 

Дегенмен, интерактивті оқыту қажетті ақпаратты игеруге уақытты көбірек 

бөлуді, бағалауда жаңа, күрделі өлшемдерді қолдануды қажет етеді және 

оқушылардың танымдық іс -әрекетін басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдерге 

көптеген қиындықтар туғызады. 

Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі – «интерактивті оқыту әдісі» 

Бұл әдістің негізгі қағидасы – педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-

қатынас диалогі арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту.  

Интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-

қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады. 

Интерактивті оқытудың мәнісі – кластағы барлық оқушы таным 

үрдісімен қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері 

арқылы түсінуге және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. Таным үрдісінде, 

оқу материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны 

білдіреді: әр оқушы өзіне тән еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету 

тәсілдерімен алмасу үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, бұл үрдіс мейірімділік 

пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында болады.  

Интерактивті әдіс қолдану кезінде мыналар ескерілуі керек: 

- тұлғаның еркіндігі мен құқықтары сақталуы; 

- тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау; 

- педагогикалық қолдау көрсету. 
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Интерактивті әдістерге мыналар жатады: проблемалық шығарма әдістері, 

презентациялар, пікірталастар, топпен жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, сын 

тұрғысынан ойлау әдісі, зерттеулер, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, 

«инсерт» әдісі, сахналау, тест сынағы әдісі, дебат, т.б. 

Интерактивті әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды: тақта, 

кітаптар, бейне материалдар, слайдтар, флипчартттар, постерлер, 

компьютерлер және т.б. пайдалана отырып,таныстырулар,жатады.  

«Миға шабуыл» («ми шабуылы», «ми штурмы» немесе «дельфи») әдісі 

бойынша берілген сұраққа әр оқушы жауап бере алады. Маңыздысы – 

айтылған көзқарасқа баға қоймау керек, барлық жауап қабылданады және әр 

пікір тақтаға немесе қағазға жазылғаны дұрыс. Қатысушылар олардан 

негіздеме немесе түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері тиіс. Бұл әдісті 

кері байланыс алу үшін қолдануға болады. Мысал ретінде өзім болған 

пассивті практиканың бір сабағынан үзінді ұсынамын. Оқыту Новый орта 

мектебінің 3«В»-класында жаратылыстану пәнінен Жер және ғарыш 

«Ғарыш» тақырыбы бойынша өткен сабақта осы әдісті қолданды. 

Оқушыларға берілген сұрақ: Ғарышқа ұшудың пайдасы не? Осы тақырып 

төңірегінде өздерінің ойларын айтуға ұсыныс жасады. Барлық ой-пікірлерді 

қабылдап, жазып алдым. Оқушылардың арасында ғарышқа қызық үшін ұшу 

деген пайдасы болды, онда жүріп көп уақыт зая кетеді, деген пікірлер де 

айтылды. Дегенмен, оқушылардың басым көпшілігі ғарышқа ұшып ашылмай 

жатқан жаңалықтарды ашып, танып, біліп, зерттеуге көп пайдасын тигізеді 

деген тұжырымдаманы ұсынды. Ереже бойынша барлық идеялар мен 

талқылаулар айтылып біткен соң, берілген тапсырма қайта еске салынды. 

Осы пікірлер бойынша қандай қорытынды жасауға болатынын сұрап, бұл 

әдіс бойынша жұмысты аяқтадық. Оқушылар «Ғарышқа ұшудың пайдасы 

зор» деген қорытындыға келді. 

«Миға шабуыл» әдісі қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып 

табылады.«Миға шабуыл» әдісі қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып 

табылады және мынадай мәселеледі шешуге болады: 

-даулы мәселелерді талқылау; 

-талқылауға қатысуға онша сенімді емес қатысушыларды ынталандыру; 

-қысқа мерзім ішінде идяны көптеп жинау. 

Интерактивті оқыту технологиясының мүмкіндіктері өте көп. Әр ұстаз өз 

бетінше сыныппен жұмыстың жаңа тәсілдерін ойлап таба алады. Оқушылар 

бір-біріне сұрақ қойып және оған жауап беруді үйрететін, жұптасып жұмыс 

істеу әдісін сабақтарда жиі қолданамын. Сонымен бірге, мен өз тәжірибемде 

үй тапсырмасы ретінде оқушыларға жаңа тақырып бойынша бірнеше (3-5) 

тест сұрақтарын (жауаптарымен) құрастыруды тапсырамын. Оқушылар 

келесі сабақтарда өздері құрастырған тестерімен алмасады, жауап береді. 

Бірін-бірі тексереді. Оқушылар құрастырған сұрақтар мен олардың 

жауаптарын алдын ала қараймын, тест құраудың талаптарының орындалуын 

(оқушылар үшін бастысы – өткен тақырыптар бойынша құрастырылуы және 

жауаптар нұсқасының дұрыс болуы) қадағалап, бағалауды ұйымдастырамын. 
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Бұл әдіс оқушылардың тіл үйренуге деген ынтасын арттырады деген 

қорытындыға келдім. 

Мұғалім алдымен оқушыларды сөйлеуге үйретуде, соның ішінде тілді 

қарым-қатныс құралы ретінде меңгеруге ұмтылуын, оқушыларға өз іскерлігі 

мен дағдысын қалыптастыру үшін оған сай ниетін оятып әрі оқу 

атмосферасын орната білуі керек. Біріншіден, ағылшын тілін оқытуда 

интерактивті тәсілді қолдану кезінде қойылатын талаптың, жасалатын 

жұмыстың процесіне сай болуы керек. Екіншіден, жұмыс түрлері, онда 

қолданылатын оқу құралдыры, жаттығулар оқушылардың білім деңгейіне, 

жас ерекшеліктеріне сай болуы керек. Үшіншіден, оқушылар жіберген 

қателерін мұғалім көмегімен өздері табуы керек. 

Интерактивті әдістерге жататындар: 

- проблемалық шығарма әдістері; 

- пікірталастар; 

- топпен жұмыс; 

- миға шабуыл әдісі; 

- инсерт әдісі; 

- викториналар; 

- шағын зерттеулер; 

- іскерлік ойындар; 

- сауалнамалар жүргізу әдісі; 

- кейс-стадий әдісі; 

- презентациялар; т.б. 

Жалпы шет тілі сабағында қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік 

ойындар, пікір талас, оқушылардың баяндамалары, мен ақпараттық 

хабарлары, дәріс-диалог, тренинг, дөңгелек үстелдер, ұжымдық-танымдық 

оқу, имитация әдістері осы жоғары белсенділікті дамыту әдісінің 

интерактивті әдіс-белгілері болып табылады. Сабақ барысында қолданылған 

төмендегі әдіс-тәсілдерге көңіл аударайық. 

 «Жағада тұрып жүзуге үйренуге болмайтыны сияқты» дайын тбілімді 

қабылдап алу арқылы қаждетті икем-дағдыларды дамыту мүмкін емес. 

Сондықтан оқушылардың арнайы іс-әрекет барысында икем-дағдыларды 

меңгеруі маңызды рөл атқарады. Ол үшін оқыту оқушылардың білімді 

өздігінен оқып үйренуіне бағытталуы керек. Құнды әдістің бірі – кейс-стадий 

әдісі. Бұл әдістің негізгісі болып жағдай ұғымы анықталады, яғни 

жағдайларды таңдау барысында ең соңғы нәтижеге әсер етеді. Бұл әдісті 

қолданудың барысында бір ғана дұрыс шешімнің болуы міндетті емес. 

Оқытудың бұл әдісінің негізінде оқушы өздігінен шешім қабылдап, сол 

шешімін дәлелдеуі керек. 

Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене білу. Үйрене білу – 

қажетті дағды, ол барлық дамыған және дамушы елдердегі азаматтар үшін 

қажет. Интерактивті әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып оқушы бойында 

шешендік өнер жетілдіреді.  

1. Оқушының өзіне деген сенімі туады. 
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2. Сыни ойлау дағдысы қалыптасады. 

3. Өз пікіріне деген құқығын түйсінуі артады. 

Интерактивті оқыту әдістерін қолдана отырып мынадай нәтижелерге қол 

жеткізуге болады: уақыт үнемделеді, сабақтың сапасы артады, оқу әдісі мен 

құралдарын таңдауға мүмкіндік жасалады, оқушылардың белсенділігі мен 

қызығуларын арттырады, сондықтан оқу үлгерімі көтеріледі.  

Интерактивті әдіс бойынша сабақ барысында оқушылар көп сөйлеп, 

оқытушылар аз сөйлеуге тиісті болады, бірақ бұдан  оқытушының рөлі 

бәсеңдейді деп санауға болмайды. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, 

интерактивтік әдіс оқытушының жоғары белсенділік танытуын талап ететін 

әдіс. Сабақ кезінде оқытушының көбінесе тыңдаушы рөлін атқаруы оның 

процестен шет қалуы болып саналмайды. Сабақтың жоспары оқушылар өзара 

талқылау барысында нені ұғынуы керектігін көрсетеді, яғни, оқытушы 

оқушылардың іс-әрекетін алға қойған мақсатқа жетуге бағыттайтын 

басқарушының міндетін атқарады. Қорыта айтқанда, интерактивті тәсілдің 

ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған тапсырмаларды орындау 

оқушыларға оқытылып отырған тілдің практикалық тұрғыдан қолдану 

нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік береді және осы жағдай олардың шетел 

тілін оқып үйренуге деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, 

оқушылар әрекетін белсендіру, оқу материалдарын, оқыту тәсілдері мен 

әдістерін жетілдіру сияқтынегізгі педагогикалық мәселелерді іске асырады.  

Бастауыш мектеп – әрбір адамның өміріндегі маңызды кезең. Қазіргі 

заманғы балалар үлкен ақпараттық кеңістікте өмір сүреді, олардың 

кейбіреулері өз әріптестерімен өте аз қарым-қатынас жасайды, бос уақытын 

компьютер мен теледидарға жұмсайды. Оқушылар телефонды, электрондық 

ойыншықтарды қалай қолданатындығын біледі, бірақ сыныптастарымен 

ойнауды білмейді. Кіші мектеп жасындағы жас ерекшеліктері: тұрақсыз 

көңіл-күй, визуалды-фигуративті ойлаудың таралуы, қозғалтқыш 

белсенділігі, ойын іс-қимылына деген қызығушылық, түрлі танымдық 

қызығушылық, түрлі танымдық қызығушылық. Сабақ барысында балалардың 

назарын аудару үшін белсенді және қызықты ақыл-ой белсенділігін 

ұйымдастыру қажет. Интерактивті әдістер оқушылардың когнитивтік 

белсенділігін арттыруға және олардың технологияларын пайдалануды қазіргі 

заманғы бастауыш мектепте өте маңызды. Сабақта интерактивті оқыту 

әдістерін қолдану арқылы мұғалім материалды меңгеру үдерісінде сыртқы 

диалог арқылы адам арасындағы өзара іс-қимылды қалыптастыруға қатысты 

жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізеді.  
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САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН БАСТАУЫШ 

МЕКТЕПТЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқытудың жаңа құралдарын 

құру және пайдалану өзекті болып табылады, олар: бірыңғай бөлінген 

ақпараттық-білім беру ортасында оқушылардың жұмысын ұйымдастыруға 

және оқыту сапасын арттыруға ықпал етеді. Оқытудың мұндай құралдарына 

сандық білім беру ресурстарын (СБР); яғни, графикалық, мәтіндік, сөйлеу, 

музыкалық, бейне, фото және сандық түрде ұсынылған, қазіргі заманғы білім 

берудің мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған басқа да 

ақпаратты қамтитын ақпараттық көздерді жатқызуға болады.  

Көпфункционалды сандық білім беру ресурстары ақпараттың үлкен 

көлемін орналастыру; жылдам іздеу және қажетті ақпаратқа қол жеткізу; 

оқушының білімін объективті және сапалы тексеру; көптеген күрделі 

құбылыстар мен үдерістерді көрнекі ұсыну; әртүрлі графикалық безендіруді 

пайдалану; әр түрлі формада ұсынылған ақпаратты бір мезгілде - визуалды, 

аудиальды және т. б. алу мүмкіндігін береді. 

Электрондық білім беру ресурстарын жобалау және пайдалану бойынша 

зерттеулерге н. В., Александрова, Н. П. Безрукова, Г. А., Бордонский, Е. А. 

Горневой, Д. М. Грибков, С. Г. Григорьева, В. В, Гриншкуна, В. В, Гура, В. 

В. Довгань, А. А. Карабанова, А. А. Муранов, Г. И. Попова, И. Н. Пояркова, 

С. А. Смиринов, П. Е. Суркова, А. Телетипа, Е. в, Филимонова, Н,В, 

Чернобай, О. В. Штеймарк, Ж.Сардарова  және т.б. 

Л.Босова бастауыш сынып мұғалімін кіші мектеп жасындағы балаларды 

информатикаға оқытуға даярлаудың жалпы ұсыныстарын ұсынады. И.Б. 

Мылова бастауыш сынып мұғалімдерін даярлауда болашақ мамандықтың 

ерекшелігін ескеру қажет екенін атап өтті; ол әзірлеген студенттердің 

информатикасын оқытудың әдістемелік жүйесі әртүрлі оқу-әдістемелік 

міндеттерді шешуде құрылады. 

Бүгінгі таңда  бастауыш мектепте оқу процесінің білім беру, дамыту 

және тәрбиелік мақсаттарын табысты іске асыру үшін қажетті сандық білім 

беру ресурстарын пайдаланудың жеткіліксіз деңгейі мен  бастауыш мектепте 

оқыту үдерісінде сандық білім беру ресурстарын кең тұрғыда пайдалану 

қажеттілігі және бұл мәселенің педагогика ғылымында  жеткіліксіз 

әзірленуінен келіп, зерттеу проблемамызды сандық білім беру ресурстарын 

бастауыш мектепте пайдалануға арнадық. 

Сандық білім беру ресурстары білім беру мазмұнын анықтайтын 

электрондық оқыту жүйесі компонеттерінің бірі болып табылады. 

Бастауышта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жаңа құралдар 

мен олардың негізінде құрылған оқытудың жаңа технологиялары қажет. 
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Мұндай құралдарға сандық білім беру ресрустарын жатқызуға болады, олар 

оқу ақпараттарын ұсынудың, оқушылардың жаппай, топтық, жеке 

қызметтерін ұйымдастырудың, сонымен қатар олардың сабақтан тыс 

жұмыстары мен өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың мүмкіншіліктерін 

айтарлықтай кеңейте түседі. Cандық білім беру ресурстарды қолдану білім 

берудің жаңа сапалы деңгейіне көшуге мүмкіндік береді. Түр-түстерді, 

графиканы, дыбысты, видеофрагменттерді қолдану қажет болған 

жағдайларда қызметтің шынайы келбетін қалыптастыруға ықпал етеді. Оқу 

үдерісінде сандық білім беру ресурстарының қолданылуы оқушылардың 

қызметін бақылауды да сапалы тұрғыдан жақсартуға мүмкіндік береді, бұл 

ретте оқу үдерісін басқарудың икемділігі қамтамасыз етіледі[1]. 

Сандық білім беру ресурстары әдетте мұғалімді алмастыра алмайтыны 

сөзсіз, бірақ ол педагогикалық қызметтің сипатын түбегейлі өзгерте алады. 

В.А.Исаевтың зерттеуі бойынша, сандық білім беру ресурстарын сапалы 

пайдалану оқу қызметінің, соның ішінде ақпараттарды тіркеу, жинақтау, 

сақтау, өңдеу, интерактивті диалог, нысандарды, үдерістерді, құбылыстарды 

модельдеу сияқты әралуан түрлерін орындау барысында, заманауи 

ақпараттық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін қолдануға мүмкіндік 

береді[2].  

Е.Т. Конюхова өз зерттеуінде сандық білім беру ресурстарын пайдалану 

оқушылардың жеке дербес қызметін жүзеге асыруы үшін, өздігінен білім алу 

дағдыларын қалыптастыруға, өзін-өзі жетілдіруге қолайлы жағдайлар тудыра 

алатынын атап өтеді [3].  

Сандық білім беру ресурстарының оқу үдерісінде тиімді пайдаланылуы 

бірқатар факторларға байланысты: қолданылатын техниканың, 

бағдарламалық құралдардың сенімділігі; оқушылардың қызығушылығы; 

ақпараттық мәліметтер базасын қашықтықтан пайдалана білу дағдылары; 

компьютерде жұмыс істей білу; сандық білім беру ресурстарын және т.с.с. 

қолдануға деген уәждеменің болуы. 

А.В.Молокова өз зерттеуінде бастауыш сынып оқушыларының сандық 

білім беру ресурстарымен жүргізетін оқу қызметін ұйымдастыру 

формаларына мыналарды жатқызады: тренинг, өзін-өзі бақылау, зерттеу, 

білім беру өнімін жасап шығару мақсатында сандық білім беру 

ресурстарымен жұмыс істеу; бірлескен оқу қызметі, өзара көмек, ортақ 

нәтиже үшін жауаптылық дағдыларын және т.б. дамыту мақсатында сандық 

білім беру ресурстарымен жұптасып жұмыс істеу; топта жұмыс істеу 

барысында сандық білім беру ресурстарын білім беру ақпаратының көзі 

ретінде пайдалану; өзін-өзі тексерудің эталонын немесе ұжымдық талқылауға 

арналған материал жасау мақсатында оқушының ұжымдық-жеке жұмысын 

және электрондық оқу құралының интерактивті тапсырмаларын орындауын 

қосарластыру және т.с.с. [4]. 

 «Шарт» терминін қарастыру кезінде оның алуан түрлі мағыналарын 

көруге болады. Жағдай (орта, ерекшелік, деректер) басқа қүбылыстарға, 

үрдістерге қатысты түрде шарт больга табылады деген анықтама барлық 
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анықтамаларға ортақ болып есептеледі. Өйткені олардың сәтті пайда болуы, 

дамуы, жетілдірілуі осы аталғандарға байланысты болады. Педагогикалық 

әдебиеттерде шарт деп табысты оқытудың қамтамасыз ететін факторлар 

немесе оқыту мазмұнының, әдістерінің, ұйымдастыру формалары мен 

қойылған міндеттерді табысты шешуді қамтамасыз ететін материалдық 

мүмкіншіліктер жиынтығы ұғынылады. 

Сандық білім беру ресурстарын бастауыш мектепте тиімді пайдаланудың 

шешімін іздеу барысында педагогикалық шарттар анықталды. “Шарт – бұл 

белгілі бір объектінің қызмет етуінің негізі болып табылады. Кез-келген 

ғылым аясында шарттар объективті және субъективті, қажетті және 

жеткілікті болып бөлінеді” [5]. 

Ғылыми педагогикалық әдебиеттерге жасалынған талдау «педагогикалық 

шарттарды білім беру қызметін қамтамасыз ететін педагогикалық 

факторлардың тиімді жиынтығы» деп анықтауға мүмкіндік берді. 

Педагогика  ғылымында «педагогикалық шарттар» дегеніміз қойылған 

міндетке жеткізуді қамтамасыз ететін оқыту мазмұны мен ұйымдастыру 

түрлерінің объективті мүмкіндіктері мен оларды жүзеге асырудың 

материалдық мүмкіндігінің жиынтығы. Дәлірек айтқанда, педагогикалық 

шарттар  дидактикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін оқытудың 

мазмұнының, әдістерінің, сондай-ақ ұйымдастырылуының элементтерін 

мақсатқа сай іріктеп алу, құрастыру және қолдану.     

Зерттеуіміздің міндетіне сәйкес  бастауыш мектепті ақпараттандырудың 

педагогикалық шарттарын анықтау мақсатында жүргізілген жұмыстар 

негізінде біз келесі педагогикалық  шарттарды анықтадық: 

- ішкі мотивациясының даму мәселесінің өзектендірілуі;  

- дамыту процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету үшін оқу 

жоспарымен оқылатын пәндердің кезеңдер бойынша күрделенуімен 

сипатталатын мазмұнына бағдар ұстану;  

- әр түрлі жұмыс формалары мен әдістерін (оқу және оқудан тыс) 

қолдану;  

- белсенді іс-әрекетке жұмылдыру; 

- «Бастауыш мектепте сандық білім беру ресурстарын қолдану» арнайы 

курс бағдарламасы (бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған);  

- «Сандық білім беру ресурстары» факультативтік курс бағдарламасы; 

- Сандық білім беру ресурстары мен қазіргі ақпараттық технологияны 

кіріктіре қолдану;  

-  ақпараттық біліми орта.     

Оқыту процесінде сандық білім беру ресурстарын бастауыш сынып 

оқушыларының оқу икемділігін дамыту үшін қолданудың педагогикалық 

қағидаларына сәйкес “оқушы-ақпараттық технология-мұғалім” өзара қарым-

қатынасы мүмкіндіктерінің білім беру үрдісін ұйымдастырудағы тиімділігі 

оған қажетті төмендегі шарттарды орындағанда ғана мүмкін болатындығы 

көрсетілді. Олар: 
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- пәннің мазмұны мен логикалық құрылымына сай келетін электрондық 

оқу-әдістемелік кешен материалдарының ғылымилық, проблемалық, 

түсініктілік, көрнекілік, жүйелілік, тізбектілік қағидаларын қанағаттандыру 

шарты;  

- оқушылардың ақпарат іздеу, алгоритмді орындау, бақылау обьектісін 

сипаттау, іс-әрекет нәтижесін үлгімен сәйкестендіру, ынтымақтастықта 

жұмыс жасау іс-әрекеттерін жүзеге асыру шарты; 

- қолданылатын ақпараттық технология бастауыш сынып оқушыларын 

оқуға ынталандыратындай және өзіндік білім алуды іске асыратындай ахуал 

туғызу шарты. 

Сандық білім беру ресурстарының мүмкіндіктерін бастауыш мектепте 

сауатты пайдалану:  

- оқушылардың сапалық үлгерімін дамытып, танымдық әрекет 

белсенділігін арттыра түсуге;   

- бастауыш сыныптарға арналған электронды оқу материалдарының 

көмегімен оқу мақсатына жетуге;   

- бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бақылау мен өзінің білімін 

көтеру дағдыларын дамыту;   

- оқушылардың оқуға деген ынталарын, қызығушылықтарын арттыруға; 

оқушылардың дидактикалық тұрғыдағы қиыншылықтарын төмендетуге;  

- сабақта оқушылардың белсенділіктері мен өзін-өзі көрсету қабілеттерін 

дамытуға;  

- оқушылардың ақпараттық ойлау қабілеттерін дамытуға; 

- бастауыш мектеп оқушыларының қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, 

компьютерде жұмыс істеу дағдысын  шыңдай түсуге мүмкіндік береді.                  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Творчество - это способность человека генерировать идеи, создавать что-

то новое и нестандартное. Творчество - это способность к необыкновенному 

мышлению и применение этого мышления на практике. 

В повседневной жизни на вопрос о том, что такое творчество, можно 

ответить простыми примерами: 

Творчество - это изобретательность, то есть способность человека в 

определенных критических ситуациях и, казалось бы, безнадежного, найти ту 

самую лазейку, которая позволяет выровнять ситуацию и достичь желаемого 

результата даже с помощью обычных подручных инструментов; 

Креативность - это смелость в решении проблем, то есть способность 

решать проблему с помощью не штампованного подхода, который может 

граничить с риском провала или получения негативной оценки других; 

Творчество - это другое видение простого в сложной перспективе и 

наоборот, сложного в простом [21]. 

Таким образом, определениям, концепциям творчества можно дать целую 

массу. Но все они могут быть объединены в одном. Творчество - это 

способность мозга выработать нестандартное решение. 

Креативное творчество, личностное творчество или так называемое 

креативность личности, как утверждают многие психологи, вовсе не дар, а 

способность. Более того, креативность мышления у всех нас есть сразу после 

рождения. 

Американский психолог Авраам Маслоу заявил: 

«Творчество - это творческое направление, присущее каждому, но 

потерянное большинством под влиянием сложившейся системы воспитания, 

образования и социальной практики». 

Концепция творчества как феномена творчества была введена в науку 

американским психологом Дж. Гилфордом, который первым предпринял 

объективное исследование. В конце 50-х годов прошлого века он 

сформулировал несколько критериев творчества, которые можно оценить в 

психологических тестах. 

Основными критериями являются: 

1.Беглость мышления - количество идей, возникающих за определенную 

единицу времени, легкость генерирования идей. 



 

553 

 

2.Гибкость мышления - способность переключаться с одной идеи на 

другую. 

3.Оригинальность - способность генерировать идеи, которые отличаются 

от общепринятых стереотипов, способность реагировать на раздражители вне 

рамок (не путать оригинальность мышления с оригиналом); 

Любопытство - чувствительность к проблемам, к окружающим 

ситуациям, восприимчивость к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенностям, готовность быстро переключаться; 

Способность выработать гипотезу - смелая идея, которая затем нуждается 

в тщательном эмпирическом тесте [24]. 

Удовлетворение. Результат творчества. Логическая независимость 

реакций от раздражителей, умение решать проблемы, умение анализировать 

и синтезировать. 

Благодаря работе Гилфорда, а затем Торранса стало возможным 

количественно и статистически оценить творчество. 

Американский психолог Пол Торранс дал следующее определение 

креативности: «Креативность означает копать глубже, выглядеть лучше, 

исправлять ошибки, разговаривать с кошкой, нырять в глубину, ходить 

сквозь стены, освещать солнце, строить замок на песке, приветствовать 

будущее» «. Он придумал первые тесты на креативность и разработал все 

основные составляющие креативности. 

Структура и содержание творчества 

Творчество тесно связано как с любопытством и исследовательским 

поведением, так и с поиском новых ощущений - стремлением сделать что-то 

новое и разнообразить свою деятельность. 

Некоторые авторы утверждают, что это следует определять как 

способность решать проблемы (Simon, 1999). Другие авторы считают, что 

творчество - это черта личности Согласно этому определению, одни люди 

владеют им, а другие нет. Третьи предлагают определение, связанное со 

способностью генерировать идеи (Guilford, 1967). Но это исключает из числа 

творческих людей, которые, хотя сами они не преуспели в этом процессе, 

способны распознать творческую мысль или продукт. Некоторые авторы 

считают, что определение должно включать способность распознавать 

творческие идеи (Тайлер, 1978). 

Исследователи полагают, что творчество связано с деятельностью 

префронтальной коры правого полушария, которая отвечает за нашу 

способность иметь целостное видение и манипулировать изображениями 

.Последнее позволяет нам оценивать порядок событий, структуру объектов, а 

также комбинировать их по-новому. Уже в раннем возрасте дети любят 

прикреплять голову одного животного к телу другого или лапу одного к 

другому. Дети часто рисуют не для того, чтобы уловить реальность, а для 

того, чтобы понять, что произойдет, если вы соберете вместе известные 

объекты по-новому. 



 

554 

 

Творчество связано с положительным влиянием. Предполагается, что его 

причиной является повышение уровня дофамина, который повышает 

когнитивную гибкость в извилистой извилине и облегчает выбор различных 

когнитивных положений. Это позволяет человеку взглянуть на ситуацию с 

разных точек зрения. 

Э. Дебоно посвятил много работ школьному творчеству. Он считает, что 

в ходе эволюции способность выделять предсказуемое и постоянное 

развивается. Исследуя мир вокруг нас, человек связывает различные 

элементы стимула, действующего на него. Это позволяет создать 

изображение последнего, даже если доступен только один элемент. 

Проблема, по словам Дебоно, заключается в том, что если мы 

рассматриваем элементы только как часть чего-то общего, нам трудно 

создать их каким-то новым, оригинальным способом. 

Эллен Лангер (EllenLanger, 1989) думает так же, когда объясняет 

отсутствие творчества. Она утверждает, что наши действия становятся 

привычными, автоматическими и бессознательными, а поведение - 

бессознательным, неосознанным. Как и Дебоно, она признает адаптивную 

роль выполнения действий, когда на них нет активного отражения. Это также 

позволяет нашему уму сосредоточиться на других задачах. Однако другая 

сторона глубоко укоренившихся привычек заключается в том, что они 

начинают контролировать наше поведение. 

Лангер убежден, что человек может вести себя разумно самостоятельно. 

В этом она соглашается с Дебоно, который считает, что люди могут 

научиться быть креативными. Для этого им нужна мотивация, а также набор 

методов, помогающих найти новые альтернативы. По словам Лангера, это 

означает приобретение способности находить неизвестные различия и 

создавать новые категории. По словам Дебоно, именно так возникает 

способность находить новые комбинации элементов или просматривать их с 

неожиданных точек зрения. 

По мнению В.К. Козленко, такие составляющие творчества, как беглость, 

гибкость и оригинальность, преобладают в мышлении творческих личностей. 

Такие факторы, как радость, страсть, прилив эмоциональных эмоций, 

стремление к доминированию, риск, независимость, нарушение порядка, 

устранение чувства страха и разочарования, оказывают благоприятное 

влияние на творчество. Творчество является одной из ведущих жизненных 

потребностей человека в преобразовании реальности. [13] 

М. Боден выделил маленькое и великое творчество. Маленькое или 

«личное» творчество относится к повседневной жизни и обычным 

ситуациям. Большое или «историческое» творчество, напротив, имеет дело с 

достижениями, оказавшими большое влияние на культуру и общество, 

например с творческими достижениями Моцарта и Эйнштейна. 

Представители гуманистической психологии: А. Адлер предложил 

рассматривать творчество в свободе выбора между альтернативным стилем 

жизни и целями. Хотя цели могут быть инициированы наследственностью и 
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культурными факторами, в конечном счете, цель по-прежнему обусловлена 

творческой силой индивидуальности. [14] 

А. Маслоу считал, что благодаря самореализации человек проявляет 

интеграцию и преодолевает расщепление. Благодаря эпизодам 

самореализации личность становится более открытой для общества, 

совершенной и спонтанной, с чувством юмора, трансцендентной и 

независимой от более низких потребностей. Творчество является одной из 

важных характеристик самореализации. Маслоу понимает креативность как 

качество, которое может быть применено в любой жизненной задаче. По его 

словам, творчество - это качество от рождения, присущее всем, но теряемое 

большинством под воздействием окружающей среды. 

А. Маслоу считает, что интеллектуальный талант выступает как 

необходимое, но не достаточное условие для проявления творчества. 

Основную роль в определении творческого поведения, по мнению А. 

Маслоу, играют мотивация, ценности, личностные качества. К числу 

основных черт творческой личности относятся познавательный талант, 

чувствительность к проблемам, независимость от суждения. 

Представители психоанализа: К. Г. Юнг считал, что основой творчества 

является процесс индивидуализации, то есть постепенное отделение 

индивидуального сознания от коллективного бессознательного. 

Зигмунд Фрейд полагал, что в основе творчества и одного из источников 

художественного творчества лежит процесс сублимации, в котором 

исключительно сильное сексуальное возбуждение, исходящее из источников 

сексуальности, открывает выход и применение в других областях, а именно в 

творчестве. 

Э.Фромм интерпретирует концепцию творчества как способность 

удивляться и учиться, способность находить решение в нестандартных 

ситуациях, сосредоточенность на открытии новых вещей и способность к 

глубокому осознанию своего опыта. 

Представители когнитивной психологии: Э. Торренс называет творчество 

способностью к усиленному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, 

чувствительности к дисгармонии. 

Определение студента как основной актерской фигуры образовательного 

процесса, реализация задач развития творческой личности требуют развития 

педагогических технологий, целью которых является не накопление знаний и 

навыков, а постоянное обогащение творческого опыта и формирование 

механизма самоорганизации каждого студента. 

В науке до сих пор обсуждается проблема, можно ли научиться 

творчеству, творческому мышлению. И опыт экспериментальных школ, 

вузов знает возможность твердо ответить на этот вопрос. Основная цель этих 

учебных заведений - преодолеть отчуждение учащегося от окружающей 

среды и дать ему возможность самостоятельно освоить его. Только в 

процессе самостоятельной деятельности у ребенка могут формироваться 

навыки непрерывного интеллектуального саморазвития. 
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Когда дети ходят в школу, они должны погрузиться в атмосферу 

творчества, поиска нового. 

Создать такую атмосферу сложно, но необходимо. В литературе можно 

найти разные понятия: «педагогическая среда знаний», «среда продуктивных 

знаний», «среда обучения». Будем считать, что эта среда взаимодействия 

является информационной, психологической, когнитивной, педагогической. 

Благодаря сбалансированности функций того, кто учит, тому, кто учится, 

создаются комфортные условия для творческого развития ребенка. 

Для успешного обучения и формирования творческой личности является 

наличие трех компонентов интеллектуальной деятельности, направленных на 

изучение чего-то принципиально нового: 

1) высокий уровень постановки элементарных когнитивных процессов; 

2) высокий уровень активного мышления; 

3) высокий уровень организации и целенаправленности познавательных 

процессов. 

Это может быть достигнуто через внутренний план действий: 

планирование, анализ, рефлексия. 

Учитель должен руководить развитием ребенка по следующим 

направлениям: учащийся знает, воспринимает и усваивает окружающую 

среду; он влияет на окружающую среду; приобретает способность 

ориентироваться и саморегулироваться, он формирует личностный подход к 

явлениям, среде, поведению и знаниям становится практически 

направленным. В то же время учитель должен культивировать культ 

познания, применяя широкую осведомленность, поскольку развитие 

личности порождает независимость, свободомыслие. 

Учитель должен овладеть моделью продуктивных знаний и применять ее 

в своей деятельности; позже его можно добавить в основу развития 

творческого потенциала студента. В этом случае учитель должен освоить 

содержание и значение каждой ссылки, модели, потому что познание должно 

следовать этому алгоритму: знание - знакомство с идеей, проблемой; 

восприятие - сравнение нового с его опытом, обработка информации; 

обучение - сравнение собственного опыта с опытом других, установление 

причинно-следственных связей, рассмотрение существующих средств, 

методов, стремление улучшить то, что уже есть; влияние - выбор средств, 

методов нового действия, реализация, сравнение результатов личного 

воздействия. 

Для учителя важно постоянно овладевать навыками, чтобы ученик мог 

поставить себя в такие условия, чтобы он мог принимать решения 

самостоятельно. В центре внимания учителя должен быть не средний ученик, 

а каждый школьник как личность в своей уникальности. Обучение должно 

быть сосредоточено на ученике, который сознательно связан со всеми 

видами знаний. 

Исследователи показали, что при определенных условиях люди, которые 

никогда не проявляли своих творческих способностей, внезапно 
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обнаруживают их). Например, если они знают, что это то, что от них 

ожидается, они увеличивают свои показатели расходящегося мышления. 

Термин «мышление» имеет долгую историю использования в различных 

науках, и разные психологи и представители разных наук понимают по-

разному. (Французский философ 17 века Р. Декарт). В конце XIX в. 

Размышляя, один из когнитивных процессов, называя его вместе с другими 

когнитивными процессами, такими как восприятие, внимание, память, 

воображение и речь. Ученые, психологи, представители функциональной 

психологии, пытались выяснить специфику мышления, сравнивая его с 

другими когнитивными процессами человека. Человеческая мысль - это 

очень сложный процесс, поэтому это сложное явление, так что оно 

исчерпывающе, но даже кратко и точно определить мышление как 

концепцию невозможно. Ситуация с точным определением и научным 

изучением человеческого мышления не прояснилась даже во второй 

половине XX века. До сих пор не существует единого общепринятого 

определения мышления [26]. 

Мышление - это процесс решения проблем. Проблемы здесь - это 

вопросы, на которые нет очевидных ответов. Мышление - это также процесс 

опосредованного познания человека. Это утверждение следует понимать 

следующим образом: имея дело с мышлением, человек использует не только 

чувства, но и любые специальные средства для получения необходимых ему 

знаний. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫК 

ПРОЦЕСТЕРІН  ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мектепке түсу бала өміріне маңызды өзгерістер енгізеді. Оның өмір сүру 

салты, ұжымдағы, отбасындағы әлеуметтік жағдайы күрт өзгереді. Негізгі, 

жетекші іс — әрекет бұдан былай оқу, білім алу міндеті болып табылады. Ал 

оқу - бұл баланың ұйымшылдығын, тәртібін, ерік күшін талап ететін күрделі 

еңбек. Оқушы 12 жыл бойы өмір сүретін, оқитын, дамытатын жаңа ұжымға 

кіреді. Негізгі қызметі, оның бірінші және маңызды міндеті — жаңа білім, 

білік және дағды алу, қоршаған орта, табиғат және қоғам туралы жүйелі 

мәліметтерді жинақтау болып табылады. Әрине, бастауыш сынып 

оқушыларының оқуға деген дұрыс көзқарасы бірден қалыптаспайды. Олар 

неге үйрену керек екенін әзірге түсінбейді. Бірақ көп ұзамай оқу — ерік күш-

жігерді, зейінді жұмылдыруды, зияткерлік белсенділікті, өзін-өзі шектеуді 

талап ететін еңбек. Егер бала бұған үйренбеген болса, онда оның көңілдері 

бұзылады, оқуға теріс қатынас туындайды. Бірінші кезеңде бастауыш сынып 

оқушылары отбасындағы қарым-қатынасты басшылыққа ала отырып, жақсы 

оқиды, кейде бала ұжыммен қарым-қатынас негізінде жақсы оқиды. Оқу іс-

әрекетінің мазмұнына қызығушылықты қалыптастыру, білім алу 

оқушылардың өз жетістіктерінен қанағаттандыру сезімдерін бастан 

өткерумен байланысты. Ал бұл сезім әрбір адамды, тіпті ең кішкентай 

табысты, ең кішкентай алға жылжуды көрсететін мұғалімнің мақтануы, 

мақұлдауы арқылы бекітіледі. Кіші оқушылар мақтаныш сезімін, мұғалім 

оларды мақтаған кезде ерекше күш көтеруді сезеді [1, с.45]. 

Мұғалімнің кішілерге деген үлкен тәрбиелік әсері мұғалімнің балалардың 

мектепте болған басынан бастап олар үшін беделге айналуына байланысты. 

Мұғалімнің беделі - бастауыш сыныптарда оқыту мен тәрбиелеудің ең 

маңызды алғышарты. Бастауыш сыныптардағы оқу іс-әрекеті, ең алдымен, 

қоршаған ортаны тікелей тану — сезім мен қабылдау психикалық 

үдерістерінің дамуын ынталандырады. Кіші оқушылар өткір және жаңа 

қабылдаумен ерекшеленеді. Кіші оқушы тірі қызығушылығымен қоршаған 

ортаны қабылдайды, ол күн сайын оның алдында барлық жаңа және жаңа 

жақтарын ашады. Бұл оқушыларды қабылдаудың ең тән ерекшелігі - оның 

кіші саралануы, онда ұқсас объектілерді қабылдау кезінде дәлсіздіктер мен 

саралауда қателер жасайды. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың 

қабылдауының келесі ерекшелігі - оның оқушының іс-әрекетімен тығыз 

байланысы. Психикалық дамудың осы деңгейінде қабылдау баланың 

практикалық қызметімен байланысты. Бала үшін затты қабылдау-бұл онымен 

бірдеңе істеу, онда бірдеңені өзгерту, қандай да бір әрекет жасау, оны алу, 

ұстау. Оқушылардың өзіндік ерекшелігі-қабылдау сезімінің айқын көрінісі. 
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Оқыту барысында қабылдау қайта құрылады, ол дамудың неғұрлым 

жоғары сатысына көтеріледі,мақсатты және басқарылатын қызметтің 

сипатын қабылдайды. Оқыту барысында қабылдау тереңдей түседі, неғұрлым 

талданады, сараланады, ұйымдастырылған бақылау сипатын қабылдайды. 

Кіші мектеп жасындағы жадының жас ерекшеліктері оқытудың 

ықпалымен дамиды. Сөздік-логикалық, мағыналық есте сақтаудың рөлі мен 

үлес салмағы күшейтіледі және өз жадын саналы түрде басқару және оның 

көріністерін реттеу мүмкіндігі дамиды. Бастауыш сынып оқушыларының 

алғашқы сигнал беру жүйесінің жас ерекшелігіне байланысты сөздік-

логикалық жадыға қарағанда көрнекі-бейнелі жады дамыған. Олар 

анықтаудан, сипаттаудан, түсіндіруден гөрі нақты мәліметтерді, оқиғаларды, 

бет-әлпетті, заттарды, фактілерді жақсы, тез есте сақтайды және берік 

сақтайды.  Кіші оқушылар есте сақтау материалының ішінде мағыналық 

байланыстарды түсінбей, механикалық есте сақтауға бейім. Кіші мектеп 

жасындағы қиял дамуының негізгі үрдісі-бұл қиялды жетілдіру. Ол осы 

сипаттамаға, схемаға, суретке және т. б. сәйкес бұрын қабылданған немесе 

бейнелерді жасаумен байланысты. Шығармашылық қиял-жаңа бейнелерді 

жасау, түрлендірумен, өткен тәжірибе әсерлерін қайта өңдеумен, оларды 

жаңа комбинацияларға, комбинацияларға біріктірумен байланысты, сондай-

ақ дамиды [2, с. 88]. 

Қазіргі кезде қоғамда жүріп жатқан күрделі өзгерістерге байланысты, 

әрбір жас баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуы үшін, оның психикалық 

даму ерекшеліктерін ескере отырып, адамға берілген мүмкіндіктерді толық 

пайдалану қажеттілігі оқу-тәрбие үдерісінің негізгі бағыты болуы тиіс.  Осы 

кезеңде оқушы ағзасының анатомо-физиологиялық құрылысындағы мәнді 

өзгерістер қалыпты және біркелкі болады. Дене өсуімен қатар сүйек 

қаңқасының қалыптасуы да жүреді. Дененің ірі бұлшық еттері кішілеріне 

қарағанда бұрын дамиды, сондықтан да осы жастағы оқушылар үшін нәзік 

және нақты қозғалыстарды орындау қиын. Саусақ сүйектерінің қатаюы 

шамамен осы кезеңнің соңына қарай аяқталады, сондықтан балалар жазба 

жұмысынан тез шаршайды, ұқыпты жазу олар үшін қиындайды. Бастауыш 

сынып оқушыларының бұлшық еттері мен сіңірлері жылдам қатаяды, 

олардың көлемі ұлғаяды, жалпы бұлшық ет күші артады. Ірі бұлшық еттер 

майдаларынан ертерек жетіледі. Сондықтан балалар салыстырмалы түрде 

алғанда күшті де кең құлашты қимылдар жасауға көбірек қабілетті, алайда 

оларға дәлдікті талап ететін ұсақ кимылдардыорындау қиынырақ соғады. [3, 

с. 63]. 

Отбасы мен мектептің басты қорғаушы қызметі сақтала отырып, балада 

ортаның жағымсыз ықпалына қарсы тұра алу қабілеті арта түседі. Әлеуметтік 

статустың өзгеруі: оқушыға айналуы. Бұл жаста оқу іс-әрекетін меңгереді, 

психикалық функцияның еріктілігі құрылады, рефлексия туындайды, өзін-өзі 

бақылауы ерекшеленеді, ал әрекет ішкі жоспарға ара-қатынаста болуды 

бастайды.   Бастауыш мектептің оқу жұмысының әр саласына бейімделу 

балада бірден қалыптаспайды, оған біраз мерзім үйренуі керек. Егер мектеп 
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жасына дейінгі балалардың негізін әрекеті ойын болып келсе, оқуға 

кіргеннен кейін оқу іс-әрекеті шешуші рольді атқарады. Осыған орай 

баланың психикалық дамуы үлкен өзгерістерге ұшырайды. Себебі: ойынға 

қарағанда оқу талабы бала үшін қиын. Сонымен қатар, жаңа ортаға үйреніп, 

мұғаліммен, құрбыларымен қарым-қатынас жасауына психологиялық көмек 

қажет. Бастауыш мектептің оқу жұмысының әр саласына бейімделу балада 

бірден қалыптаспайды. Осыған біраз мерзім үйрену керек. Сонымен қатар 

балалардың оқуға белсенділігі сабақтарда әр түрлі. 

Қазіргі кезеңдегі бірінші сынып оқушыларының ерекшелігі – мұғаліммен 

қатынасындағы шектен тыс демократиялық стильде, қылықтарының 

ырықсыздығы, өз әрекеттерін мектеп талаптарымен сәйкестендіре алмауы. 

Мұндай ебедейсіздіктер енді оқуға келген балалардың бәріне тән, бірақ, 

мұғалімдердің байқағанындай, тіпті бірінші сыныптың ақырына бүгінгі 

оқушыларда талаптарға деген қандай да қарсылықтар бой тіктеуде. “Дұрыс”, 

“болмайды”, “жалғастыр” – деген талаптар, ересектердің тыянақты 

зорлауынан соң ғана қабылданып жатады. Мұның өзі балалармен қатынас 

кейпін өзгерту олармен  жұмсақтау адамилық  байланыстарға келу қажеттігін 

туындатып тұрған жоқ па?  Бүгінгі бірінші сынып оқушысы, мұғалімдер 

айғақтағандай, бұдан он жыл бұрынғы өз қатарларынан көптеген мінез 

бітістерімен ажыратылады. Қоғамның әлеуметтік қарама – қарсылықтары 

асқынған, балалыққа симайтын теледидар жойқыны жаулаған  имандылық 

пен инабаттылықтың кеміген, бұғаусыз еркіндік шарпыған кезең 

жағдайларында өскен бала бұл үдерістер астарында жатқан жақсы мен 

жамандықтың бәрін талғаусыз өз бойна сіңіреді. Шектен тыс түсініксіз және 

қажеті жоқ ақпараттармен бойын да, ойын да толтырған бала әлбетте жете 

дамыған,осыдан өз сезімдерін білдіруде үлкен еркіндікке құштар келеді. 

Адамдар арасында елеулі жік пайда болды. Ал балалар мұны көріп те, түсініп 

те жүр. Мектеп енді олардың ұлғая түскен талаптарын қанағаттандыруды 

елеулі қиыншылықтарға тап болуда. Тәрбие осы өзгерістер ізімен үлгеріп, өз  

міндеттерін қайта қарастыру қажет. Кіші мектеп жасындағы балалар 

биологиялық тұрғыдан екінші даму кезеңіне  өтеді: бой өсуі бәсеңдейді, 

салмағы қосыла бастайды, денесі сүйектенеді, бірақ үдеріс мұнымен 

аяқталмайды. Бұлшық еттер жүйесі қарқынды дамуда болады. Осыдан майда 

нәзік қимылдарды орындау қабілеттері пайда болып, бала тез жазу 

дағдыларына жетеді. Бала ағзасының барлық ұлпалары даму жағдайында 

болады.  

Кіші мектеп жасында жүйке жүйесі жетіліп барады, бас миы үлкен 

жарым шарларының қызметтері қарқынды дамып, даралана бастайды, ми 

қабығының талдау және біріктіру қызметтері күшейе түседі. Кіші мектеп  

жасындағы баланың бас миы салмақ жағынан үлкендердің миымен теңдесіп, 

орта есппен 1400г дейін ұлғаяды. Баланың психикасы шапшаң дами 

бастайды, қозу және тежелу үдерістерінің арақатынастары өзгереді. Тежелу 

үдерісі күшейе түседі, бірақ қозу үдерісі әлі де болса басымдау, осыдан – 
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кіші мектеп оқушысының тұрақты шыдамдылығы кем, сабырлылық оған әлі 

тән емес. Сезім ағзаларының дәлдік қызметі көтеріледі [4, с. 111]. 

Балалардың ойлау қабілеті олардың тілімен дамиды. Қазіргі күндегі 

үшінші сынып оқушыларының сөздік қоры 3500-4000 сөзді құрайды. 

Мектептік оқудың ықпалы тек қана бала сөздік қорының ұлғайуынан 

көрінбейді, ең алдымен сол игерілген сөздерді ауызша және жазбаша ой 

білдіруде пайдалана алу ептілігінен байқалады. Балалардың даралық 

ерекшеліктерін ескеру - өте маңызды, тартымды және қажетті бола тұрса да, 

сыныпта 20-30 оқушыны оқытып, тәрбиелеп жатқан бір мұғалімге өте қиын. 

Мұғалім қызметі өте ауыр. Балалар әр қилы, бірі жолдасын өкпелетіп,өз 

қылығына қиналады, істегенінің қателік болғанын сезінеді.Ал екінші 

бала,тіпті де қылығына ұялмайды, тек жазадан қорқады. Ал үшінші біреуі өз 

қылығын ақтап, жазаның әділетсіз екенін дәлелдеп, бағады. Әр балада оны 

басқалардан ерекшелейтін даралық болады.Мұндай даралық оқушылардың 

түйсігінде,қабылдауында, ойлауында, есінде, қиялында, қызығуларында, 

икемділігінде, қабілеттерінде, темпераментінде, мінезінде көрінеді. Даралық 

ерекшеліктер тұлға дамуына ықпал жасайды.                  

Бастауыш мектеп оқушыларының психикалық және педагогикалық 

өзіндік мынандай ерекшеліктері бар: жүйке жүйесі жетіліп, дамиды. 

Психикасы жедел дамиды. Танымдық іс-әрекеті тікелей оқумен байланысты. 

Зейіні ырықсыз, тұрақтылығы кем, шектелген. Ойлауы бастапқыда көңіл 

шарпуы (эмоция) мен бейнелі негізде, кейін дерексіз – логикалық кейіпке 

келе бастайды, тіл дамуымен бірге жүреді. Кіші мектеп жасы ізгілік, 

адамгершілік сапаларды баулуға ең қолайлы кезең. Ой – көңіл дүниесі 

сырттай әрекет – қылығынан анық көрінеді. Бала еңбегін ойын үдерісімен 

байланыстыра ұйымдастырған ұтымды [5, с. 123]. 

Көптеген балаларға мектепке бейімделу қиынға соғады, Бала өзі шеше 

алмайтын көптеген мәселелермен кездеседі. Нәтижесінде балада мектеп 

неврозы пайда болуы мүмкін. Мектеп неврозын ерте диагностикалау, 

коррекциялау және профилактика жасау көкейтесті және маңызды мәселе 

болып табылады. Сол үшін арнайы мектеп психологына  бастауыш сынып 

оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамыту жаттығулары мен ойындарын  

ұсыныс ретінде қарастырғанды жөн көрдік [6, с 19]. 

Бұл жағдайды диагностикалауда психолог ең алдымен психологиялық 

қорғаныстың әр түрлі формаларымен кездеседі. Психологиялық қорғаныс 

бейсаналы деңгейде қалыптасқандықтан, бұл жағдайдың механизмдерін 

жобалау әдістемелерінің  көмегімен зерттеуге  болады.  Мамандардың 

пікірлері бойынша психокоррекциялық жаттығулары мен ойындар баланың 

мінез-құлқына әсер ету үшін құрастырылады. Коррекция дегеніміз мінез-

құлықтың тиімсіз стилін біршама өнімді мінез-құлыққа «ауыстыру», сондай-

ақ, балаға болып жатқанның мағынасын түсіндіру [7, с 160].  

Сонымен қатар, бұл бағдарлама балалардың өзін - өзі тануға, өзіндік 

бағалаушылықты жоғарылатуға, жеке тұлға арасындағы қарым – қатынас 

мотивтерін дамытуға, өз күштеріне сенімділігін дамытуға, және де өзара іс - 
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әрекет пен құлығында өзін жақсы қалыптастыруға бейімділікті жоғарылатуға 

бағытталған. Бұл, баланы, күнделікті алдында тұратын міндеттерді шешуге, 

өзара іс - әрекетке белсенді кірісуге мүмкіндік беретін құралдармен 

қамтамасыз ету үшін қажет. Бастауыш сынып жасы мұндай жұмысқа лайық 

кезең болып табылады, өйткені мотивациялық ойлау жүйесі әлі 

қалыптаспаған және топтық психотерапияда құрылымдар үшін мүмкіншілік, 

жақсы өзгерістерге ашық.  Сабақтар әлеуметтік психологиялық тренинг 

принципі бойынша еркін орналасып, қозғалуға болатын сынып кабинетінде 

жүргізілуі қажет. Жаттығулар аптасына екі реттен өткен тиімдірек болады. 

Әр балаға өзін көрсету, ашық  болу және қателіктерден қорықпау мүмкіндігі 

қамтамасыз етіледі. Бастауыш сынып балаларымен бағдарламаны 

жүргізгенде арнайы материалдарды қажет етпейді: тек қана сурет салу және 

жазу үшін дәптерлер, түрлі – түсті қаламдар. Жұмыс ойын әрекеттері, топтың 

дискуссия әдісі «құлықты шынықтыру» проективті әдісі және 

психодиагностика элементтері көмегімен жүзеге асырылады [8, с. 212]. 

Сондықтан, бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін 

дамыту жаттығулары мен ойындары  сабақтарының негізгі мақсаты 

балалардың шығармашылығын, өз-өзіне деген сенімін және қабілетін 

арттыру болғандықтан сабақта баланың белсенділігін, өз бетімен жұмыс 

істеуіне жағдай жасалғаны дұрыс. Сабақ соңында педагог балалардың 

жұмыстарын түгелдей тақтаға іліп, талқылайды. Талқылау міндетті түрде әр 

сабақ соңында жүргізіліп отыруы тиіс. Сонда бала өз ойын ашық айтуды, әр 

түрлі әдіс - тәсілдерді қолдана білу жолдарын игереді. Нәтиже тапсырмамен 

байланысты болуы қажет. Талқылау балалардың белсенді араласуымен 

өткені дұрыс. 
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 БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ 

  

Педагогтар мен зерттеушілердің айтуынша, көптеген балалар мектептің 

бірінші сыныбына дайын емес болып келеді. Осыған байланысты іс жүзінде 

білім беру жүйесінде балалардың мектепке психологиялық дайындығын 

анықтау және қалыптастыруға көмек көрсетуге сұраныс бар. Баланың оқуға 

дайындық мәселесі әрқашан психологтар мен педагогтардың назарын 

аударды. Оқу тәжірибесінде бірінші сынып оқушылары жүйелі оқыту 

жағдайларына бейімделумен, оқу материалын меңгерумен, пәннің қажетті 

деңгейін және т.б. ұстаумен байланысты елеулі қиындықтарға тап болады. 

Бұл баланың мектепке дайындығын қамтамасыз етудің қазіргі формалары 

жеткіліксіз тиімді екендігін көрсетеді, бұл оны бастауыш мектепте оқуға 

дайындайтын балаға арнайы көмек көрсету жүйесі талап етіледі. Балалардың 

мектепте оқуға дайындығы мәселесі бойынша Л.А. Венгердің зерттеу 

жұмыстары теориялық үлкен маңызға ие, зерттеулер бойынша мектеп 

жасына дейінгі балаларда "мектеп сапасы" таза түрінде бола алмайды, 

өйткені олар кез келген психикалық процестер сияқты қажетті қызмет 

барысында қалыптасады. Демек, мектеп жасына тән өмір мен қызметтің 

ерекше жағдайларын бұзбай қалыптаса алмайды [1, с.64]. 

Басқа авторлар (Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова) баланың қоршаған 

ортамен қарым-қатынас жүйесін қарастырады және баланың қоршаған 

ортамен қарым-қатынасының әртүрлі түрлерін дамытуға байланысты 

мектепке психологиялық дайындық көрсеткіштерін бөледі. Мұндай жағдайда 

балалардың мектепке психологиялық дайындығының негізгі жақтары 

мыналар болып табылады: ересектермен қарым-қатынаста еркін болу; 

құрдастарымен қарым-қатынаста еркін болу; өзіне барабар қалыптасқан 

қарым-қатынас [2, с.95]. 

Баланың мектепке дайындығының негізгі компоненттері: мотивациялық 

компонент, зияткерлік компонент, ерікті компонент, коммуникативтік 

компонент, сөйлеу компоненті, физиологиялық компонент. Егер әрбір 

компонентті тұжырымдайтын болсақ: мотивациялық компонент оқу 

қызметіне қоғамдық маңызы бар іс ретінде қарым-қатынасты және білім 

алуға ұмтылуды көздейді. Бұл себептердің пайда болуының алғышарты-

балалардың мектепке түсуге және білім алушылықты дамытуға деген жалпы 

ықыласы. Интеллектуалды компонент танымдық үдерістердің жеткілікті 

жоғары даму деңгейіне жетуді болжайды (дифференциалды қабылдау, ерікті 

зейінді зейінді есте сақтау, көрнекі-бейнелі ойлау, логикалық ойлауды 

меңгерудің алғашқы қадамдары). Еріктік компонент баланың үлгіге сәйкес 

әрекет ете білуі және эталон ретінде онымен салыстыру арқылы бақылауды 

жүзеге асыруы (үлгі басқа адамның іс-әрекеті түрінде немесе ереже түрінде 
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берілуі мүмкін). Коммуникативтік компонент-ересектермен еркін-контекстік 

қарым-қатынастың болуы және құрдастарымен кооперативтік-жарыс. Тілдік 

компонент тілдің грамматикасы мен лексикасын меңгеруді, сөйлеудің саналы 

дәрежесінің белгілі бір деңгейін, сөйлеу формалары (сыртқы - ішкі, 

диалогтық - монологтық) мен функцияларының (қарым-қатынас, жинақтау, 

жоспарлау, бағалау және т.б.) қалыптасуын көздейді. Физиологиялық 

компонент-өзіне-өзі қызмет көрсету дағдылары, жалпы моториканың 

жағдайы, дене дайындығының деңгейі, денсаулық жағдайы, дұрыс дене 

бітімі, дене бітімі [3, с.123]. 

Мектепке дайындық ұғымы баланың барлық қорытынды интегративті 

қасиеттерін қамтиды. Мектепке даярлық барысында психологтың рөлі 

барлық компоненттерін дамытуда маңызды. 

Психолог баланың балабақшадан мектепке өту кезеңінде білім беру 

ортасын моделдеу мен құрудан тұратын белсенді, озыңқы позицияға ие 

болуы тиіс. Психологтың бұл ұстанымы әр баланың әлуетін барынша және 

тез жандандыруға, оның психологиялық және физикалық денсаулығын 

сақтауға бағытталған. Қажетті құраушы ретінде дербестік пен белсенділіктің 

күрделі нысандарын мақсатты түрде қалыптастыру бойынша арнайы 

жұмысты ұйымдастыруды талап етеді, онсыз қазіргі қоғамда талап етілетін 

кемелдікке, жеке адамның бейімделуіне қол жеткізу мүмкін емес. Жұмысты 

психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру арқылы, яғни баланың оқу-

тәрбие процесіне бірқалыпты кіруін қамтамасыз ететін қасиеттерді 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін жұмыс жүйесін құруға болады. 

Психологиялық сүйемелдеудің мәні баланың үйлесімді психикалық және 

физикалық дамуына, оның даралығын сақтауға, өзгеріп жатқан әлеуметтік 

жағдайға "ауыртпалықсыз" бейімделуді қамтамасыз етуге және қоршаған 

ортамен белсенді өзара іс-қимыл жасауға дайындығын тәрбиелеуге 

жәрдемдесуден тұрады. 

 Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларға білім беру – білім беру 

жүйесін дамытудың басым бағыттарының бірі. Балалардың мектепке сәтті 

дайындалуының маңызды шарты, оның басты мақсаты педагогтар мен ата-

аналардың өзара іс-қимылы, балалардың толыққанды жалпы дамуын 

қамтамасыз ету үшін олардың арасында сындарлы серіктестік қарым-қатынас 

орнату болып табылады. Ата – аналардың психологиялық-педагогикалық 

мәдениетін арттыру да үлкен маңызға ие, өйткені әрбір отбасы тәрбиелік 

мүмкіндіктердің барлық кешенін толық көлемде іске асыра алмайды [4, с.34]. 

Мектепке дейінгі балалардың ата-аналарымен жұмысты 

ұйымдастырудың негізгі бағыттары: балабақша психологының ата-

аналарына, болашақ бірінші сынып оқушыларына психологиялық кеңес беру, 

"Отбасы жағдайында мектеп өміріне қалай дайындалу керек", "баланың 

мектепке психологиялық дайындығы" тақырыбына дайындық тобында ата-

аналар жиналыстарын өткізу. 

Мектепте оқуға психологиялық дайындық, ең алдымен, мектепте оқуға 

дайын емес балаларды анықтау үшін, олармен мектеп үлгермеушілігінің 
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және дезадаптацияның алдын алуға бағытталған дамыту жұмыстарын 

жүргізу мақсатында анықталады. 

Көмекті қажет ететін балалармен дамыту жұмысын дамыту топтарында 

жүргізген жөн. Бұл топтарда балалардың психикасын дамытушы 

бағдарламасы жүзеге асырылады. Балаларды санауға, жазуға, оқуға үйретуге 

арнайы міндет қойылмайды. Басты міндет - баланың психологиялық дамуын 

мектепке дайындық деңгейіне жеткізу. Даму тобындағы негізгі екпін 

баланың мотивациялық дамуына, атап айтқанда танымдық қызығушылықты 

және оқу уәждемесін дамытуға бөлінеді. Ересек адамның міндеті алдымен 

баладан бір нәрсеге үйренуді ояту, содан кейін жоғары психологиялық 

функцияларды дамыту бойынша жұмысты бастау [5, с.81]. 

Мектеп алдындағы дайындықты ұйымдастыру - баланы қоршаған барлық 

ересектердің міндеті. Осы кезеңде мектепке дейінгі білім беру мекемесінің 

ата-аналары мен педагогтары болашақ бірінші сынып оқушысын тәрбиелеуге 

бағытталған өз күштерін біріктіруі маңызды. Өзінің педагогикалық 

қызметінде ересектердің психологтың кеңестері мен ұсынымдарына сүйенуі 

өте маңызды [6, с.64]. 

Бүгінгі күнде психология ғылымына құрмет, оның заңдарының 

маңыздылығын түсіну және оларды басшылыққа ала отырып өмір сүруге 

ұмтылу - адамның кез келген жаңа өмірлік жағдайларға табысты 

бейімделуінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан 

психологтың балалармен атқарылатын жан-жақты жұмыстары - баланы 

мектепке дайындау жүйесіндегі міндетті элемент болып табылады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современное положение казахстанского общества, его интеграция в 

мировое образовательное пространство требуют повышения 

конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем 

обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста 

экономики и соответствия реалиям времени системы образования 

Республики Казахстан. 

Мировой опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал, и, 

в частности, в образование, начиная с раннего детства до зрелого возраста, 

способствуют существенным отдачам для экономики и общества. Поэтому в 

настоящее время происходит активное реформирование системы 

образования в Республике Казахстан [1, 3]. Одним из главных направлений 

реформирования является обновление содержания образования.  

Так, типовые учебные программы начального образования взяли 

направленность на формирование личности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности. Начальное образование обеспечивает формирование 

нравственных качеств личности ребенка, его эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, положительной мотивации к учебному 

процессу, развитие его индивидуальных способностей и умений в 

познавательной деятельности [2, 3]. 

Средством активизации познавательной деятельности учащихся является 

познавательный интерес. Познавательный интерес самопроизвольно не 

возникает из потребностей, а специально формируется и развивается 

образовательным учреждениям, так как именно в это период выявляются 

задатки и способности ребенка, формируются его нравственные убеждения и 

потребности в определенных видах деятельности. 

Важно отметить, что cформированность у младшего школьника 

познавательного интереса ведет к возникновению внутренней цели 

деятельности самого ученика, превращая его в активный субъект учебной 

деятельности. И тогда время, проводимое школьником на уроке, становится 

не подготовкой к жизни, а собственно жизнью, осмысленной и значимой для 

самого ученика. 

Для того чтобы более точно осветить данную тему обратимся к 

педагогической литературе. 

С точки зрения В.А.Сластенина, познавательный интерес 

рассматривается как внутренняя движущая сила учения, проявляющаяся в 

целенаправленном состоянии учащегося, обусловленном знаниями, 

умениями, опытом творческой деятельности, характеризующаяся 



 

567 

 

потребностью в знаниях, готовностью к активному познанию как 

деятельность, приносящая удовлетворение [3, 237]. 

И.Ф.Харламов под познавательным интересом понимает эмоционально 

окрашенную потребность, прошедшую стадию мотивации и придающую 

деятельности человека увлекательный характер [4, 37]. 

По мнению Г.И.Щукиной, познавательный интерес – это избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной 

стороне и самому процессу овладения знаниями[5, 18]. Такого же взгляда на 

познавательный интерес придерживается и Н.Ф. Добрынин. 

Таким образом, интерес это — избирательное отношение к чему-либо; 

определенная направленность личности; условие познавательной 

деятельности; эмоционально окрашенное отношение к объектам или 

явлениям действительности. 

На основе анализа сущности понятия «познавательный интерес», 

Э.И.Вареницина предлагает свое понимание структуры формирования 

познавательного интереса у младших школьников. 

В соответствии с данной структурой, познавательный интерес возникает 

как потребность в познании, которая переходит в мотив, а затем – в 

познавательную направленность. 

Направленность распространяется на предмет, содержание и процесс 

познания и реализуется в знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе 

познавательной деятельности. Чем выше уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками, тем интенсивнее протекает процесс развития 

личности. С другой стороны, познавательный интерес как отношение к 

познанию (интеллектуальное, эмоциональное, волевое), совершенствуясь, 

способствует движению личности к высокому уровню ее целостного 

развития. 

Формирование познавательных интересов учащихся может происходить 

по двум основным каналам: с одной стороны, через содержание учебных 

предметов, а с другой – путем определенной организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Первое, что является предметом познавательного интереса для 

школьников, - это новые знания о мире. Поэтому глубоко продуманный 

отбор содержания типовых программ и учебного материала являются 

важнейшей частью формирования интереса к учению. 

Необходимым условием для развития у учащихся интереса к содержанию 

обучения и к учебной деятельности в целом является возможность проявить 

умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы 

обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся [6, 103]. 

Среди наиболее распространённых методов и приёмов развития 

познавательного интереса выделяют следующие: создание ситуаций успеха, 

проектный метод, использование ИКТ, игровой метод, метод создания 

эмоционально-нравственной ситуации и др. Обобщая методы, изучаемые 

различными учёными-практиками, стоит отметить, что для развития 
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познавательного интереса необходимо организовать следующие условия: 

самостоятельное выполнение задачи ребёнком, организация поиска решения 

задачи, проходящего через преодолимые трудности и приводящего к 

положительному результату; поощрение учителем промежуточных действий 

и создание ситуаций успеха. 

Выбор методов, средств, технологий обучения в начальной школе должен 

опираться на требования к качеству современного образования, 

направленного на освоение предметных знаний; умение применять эти 

знания на практике; овладение междисциплинарными и коммуникативными 

умениями; овладение умениями работать с информацией, представленной в 

различном виде; сотрудничать и работать в группах, учиться и 

самосовершенствоваться, решать проблемы и др.; овладение 

информационными технологиями и их использование при решении 

различных задач. 

Большинство педагогов убеждены, что если в начальной школе 

складываются устойчивые познавательные интересы, то они оказывают в 

целом решающее влияние на ход дальнейшего обучения ребенка. Устойчивое 

позитивное отношение младших школьников к учению и познанию во 

многом определяется успешным развитием и качеством содержания самой 

учебной деятельности, обеспечивающей переход от познавательной 

потребности к развитию познавательных интересов. Эти интересы 

выражаются в стремлении ребенка проявлять интеллектуальную активность, 

преодолевать возникающие в процессе познания трудности. 

Таким образом, занимательные средства способствуют повышению 

эмоционального тонуса познавательной деятельности учащихся и могут 

служить исходным моментом в развитии познавательных интересов. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН 

ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ 

ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Қазіргі уақытта бүкіл тарихи, мәдени, адамгершілік, рухани 

құндылықтарымыз жаңа заман тұрғысынан бағаланып жатыр. Сонымен 

қатар, мол мәдениетіміз, салтымыз, дәстүріміз, тіліміз, ұлттық намысымыз, 

тарихи жанымыз, табиғи ортамыз, ұлттық мемлекеттілігіміз бекіп, 

жаңғырып, дамып келе жатырған кезеңде халықтың мұрасын мектептің оқу-

тәрбие жұмысында пайдалану міндеті де тұр. Қазіргі кезеңде педагогикалық 

әдебиеттерде жалпы алғанда халық тәрбиесі, халық педагогикасы, 

этнопедагогика ұғымдарының анықтамалары беріледі.  

Қазақ этнопедагогикасы–педагогика ғылымының құрамдас бөлігі, онда 

мынандай орын алып отыр: педагогика–жалпы, оның заңдары 

этнопедагогика өрісіне де әсер етеді. Этнопедагогика–ерекше, ол 

педагогикада барлық этникалық топтарға, этнос формаларына тән, этникалық 

топтарға, этнос формаларға тән, этникалық ерекше астарларын бөліп 

шығарады. Қазақ этнопедагогикасы–дара, жеке тұлға. Қазақ 

этнопедагогикасының өзінің методологиялық негізі бар. Оның мәнін, 

ерекшелігін және қайталанбайтындығын педагогиканың методологиясы, 

этнос теориясы, этнопсихологиялық, мәдениет теориясы белгілейді, әсер 

етеді. 

Менің зерттеу жұмысымның негізгі өзектілігі халық педагогикасын 

мектептің оқу процесінде–адамгершілік пен патриоттық тәрбие ісінде 

пайдалану болып табылады. Зерттеу барысында мектептің оқыту үрдірісінде 

халық педагогикасын аз пайдаланатындығы байқалды. Халық педагогикасын 

және этнопедагогикалық ой-пікірлер мен дамуы туралы мына 

зерттеушілердің еңбектерінде Волков Г.Н., Рудьт. А., Христова Е.Л., 

Измаилов А.Е., Гашимов.А.Ш., Ушинский К.Д., Жұмабаев М., Виноградов 

Г.С., Жарықбаев Қ.Б., Табылдиев Ә., Ұзақбаева С.А., Наурызбай Ж.Ж., 

Кәмәлашұлы Б., Калиев С., және т.б. 

Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б., осы алдыңғы қатарлы ғылыми 

еңбектер тәжірибе пайдалану кажет [1, б. 82-83] . 

Оған қоса Кожахметова К.Ж.[2, 316.с] этнопедагогикалық зерттеулер 

мектептің оқу-тәрбие процесіне қазақ этнопедагогикаының материалдарын  

мынандай бағытта енгізуге болатынын көрсетіп отыр:  

1. Мектептің тәрбиелік жүйесі арқылы қазақ этнопедагогикасын 

қолданатын мектептердің тәрбиелік жүйесі былай ерекшеленіп отыр:  

- Сол мектептің тәрбиелік жүйесін ерекшелендіріп отырған мектептің 
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кіші «концепциясының» болуы; 

- Мектеп жарғысы, оқушылардың мінез-құлқы мәдениетін реттейтін 

ережелердің, нормалар жүйесінің болуы; 

- Ана тілінде оқытуға ерекше назар аударылады, орыс тілін ана тілін 

меңгергеннен кейін оқытады, шет тілін ана тілі негізінде оқытады; 

- «Қазақтың ұлттық өнері, қолөнері», т.б. 

«Әдеп», «Әдеп әліппесі», «Халық тағылымы», «Ауыз әдебиеті», «Діни-

адамгершілік тәрбие» т.б. арнайы пәндерді енгізу; 

2. «Отбасы мектебі», «Әкелер мектебі», «Әжелер мектебі» т.б. жүзеге 

асырылатын ата-аналардан бастап, министрлікке дейінгі қауым оқушы 

жастардың бойына сіңіруге бірлесе отырып еңбек етіп тер төксе, оның текке 

кетпейтіні, нәтижесінің жастар бойынан көрініс беретіні сөзсіз.  

Бірақ, елі де болса бүгінгі күнде балалар ата-баба дәстүрін, ұлттық әдет 

ғұрыпты, халқының тарихи мен рухани байлығын, ана тілін, дінін жете 

білмей отыр. Сондықтан қазіргі қоғамның жаңарту жағдайы болашақ 

ұрпақты тәрбиелеуде тұтас педагогикалық процессінің саласында халықтық 

педагогиканың озық идеялары мен тәжірибесін қолдануды талап етеді. 

Бүгінгі мектеп оқушылары жоғары мәдениетті ой-өрісі кең, мамандығын 

еркін таңдай алатын білімді болумен қатар өз халқының, өз ұлтының 

ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ата-баба мұрасын, салт-дәстүрін, әдет-

ғұрып, тарихы мен әдебиетін, өнерін, адамгершілік иманлдылықты 

дәріптейтін қарым-қатынас, мінез-құлық қасиеттерді бойына 

қалыптастырады. Міне осындай шын мәніндегі асыл қаситеттер болашақ жас 

адамның бойында қалыптастыру оқу-тәрбие жұмысының өзара дәйектілікпен 

ұштасып жататын алуан түрлі саласына тәуелді. Соңғы жылдары тәжірибеде 

айқындала бастаған ғылыми-зерттеу жұмыстары мен жалпы білім беретін 

мектептерде және жоғары оқу орындарында дәстүрлі жұмыстар мен қатар 

дәстүрлі емес жұмыстар жүргізіліп, жастар мен оқушылардың бос 

уақыттарын мазмұнды, салалы, іздемпаздық пен жаңалыққа, іскерлікке, 

шығармашылыққа бағытталған іс-әрекеттерге халықтық педагогиканың 

идеяларын пайдалану көрініс таба бастады [3, б. 8]. 

Батыр ағамыз Бауыржан Момышұлы айтқандай: «Әрбір үйде отбасы 

реликвиясының борышы болған жөн. Бұрындары жасаған ерліктерді 

сыйламай, қадірлемей тұрып, жаңа ерлікке шақыру бекершілік». Сондықтан 

жас ұрпақта ата-баба дәстүрі рухында тәрбиелей отырып, оларды 

адамгершілікке, инабаттылыққа баулыған абзал. Ол үшін әрбір отбасында 

қалыптасқан тұрмыс-салт, дәстүрі жүйелді тәртіптің болуы тиіс. 

      Тұрмыс–салт әуендерімен айтылатын бесік жыры баланы психологиялық 

дамуына халықтық тәрбиені калыптастырып, бөбекті жұбату үшін және оған 

тілек айту үшін ғана шығарылған емес. Ең әуелі ырғағы бесіктің тербелесіне 

сәйкес келетін сабырлы екпінде айтылатын қоңыржай әуен бөбектің сезім 

мүшелері арқылы оған сүйкімді, сүйсінерлік әсер етіп, жан–жүйесін 

жадыратады, яғни ұнамды, ұнасымды әсермен баланың жұбатып, ұлттық 

сана сезімнің және ұлттық құндылықтар баланың бойына ұлттық тәрбиені 
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сіңіреді. Екіншіден, баланың келешегіне үміт артып, тілек айта отырып, оны 

жұбатушы ана болашақтың шамшырағы мен нұрсәулесінен қуат алғандай 

әсерленеді. Үшіншіден, ата–ана жатқа айтқан тілектерді тілі шыққан 

балдырғандар да жаттап, әрі тілі дамиды, әрі сол сөздермен тәлім алады[4, б. 

13]. 

     Тұсау кесу-әдет–ғұрыптық, ырым–рәсімдік қуаныш мәжілісінде 

айтылатын жыр. Көбінесе, бір жасқа толып, еркін жүре бастаған балбөбектің 

басқан қадамы құтты болып, одан әрі жамандық көрмей жақсы жүріп кетуіне 

тілек білдіріп, оның ата–анасы қуанышқа ортақ жақын адамдарды жинайды 

да, сыйлы адамға балбөбектің тұсауын кестіреді. Баланың тұсауы ала жіппен 

немесе қойдың тоқ ішегімен байланады да, тұсау кескен соң тұсау кесушіге 

сый – сыяпат көрсетіліп, сыйлық беріледі. Жағдайы келіп, жақсылыққа жайы 

мол әке–шеше бұл рәсімді кішігірім той–томалаққа айналдырып, баланың 

тұсауын жарыстан озып келген ең жүйрік азаматқа кестіреп, адами 

қасиеттерді жасұрпақ бойына қалыптастырып, адамгершілік, имандылық, 

әдептілікке тәрбиеленген. 

     Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланың ана тілін 

ардақтау, сөз қадірін білу сезімі қалыптасып, ой – қиялы дамиды, тәлім 

алады. 

     Санамақтарды халық негізінен, жас балаға сан үйрету мақсатымен 

шығарған. Санамақтар әрі дүние танытады, әрі баланың қисынды ойлауы мен 

математикалық ойлау қабілетін дамытады. Санамақтардың түрлері көп, оның 

үстіне жаңадан қосыла береді. 

     Мәтелдер, негізінен, тұжырым тұспалы өлеңде сыңар тармақты, қара сөзде 

нұсқалы сөз ретінде айтылады. “Өлең – сөздің патшасы”, “Қызым, саған 

айтам, келінім, сен тыңда”, т.б. Мәтелдер де тура мағынада “Қадіріңді 

білгенге жұмса” деп және ауыспалы мағынада “Тікен гүлін қорғайды” деп 

айтылады. 

     Мазақтаманың негізгі мақсаты–баланың мінін көрсетіп, сынау, оны 

тәрбиелеу. Ал балалардың бірін–бірі мазақтауы кезінде орынсыз 

пайдаланып, бір–бірінің арына тиіп, ызаландырып жасытуы мүмкін. Ондайда 

оларға үлкендік, саликалық кеңес керек[5, б. 43]. 

     Қазақтың халық педагогикасында ойын өлеңдері қызықты ойындардың 

эстетикалық әсерін арттырып, балалардың өлең – жырға деген ықыласын, 

бейімділігін арттырады. Отбасында ойын өлеңдерін, әсіресе, айтыс ойын 

өлеңдерін балаға оқытып, не жатқа айтқызып, олардың тәрбиелік мәнін 

пайдалана білу – ата – ананың борышы. Ойын баласы, ойын өлеңдерін 

өздерінше де ықыластана жаттап алады, тек олардың ойын сабақтап, үлгі 

көрсетуді үлкендер ұмытпау керек [6, б. 21-22]. 

     Шешендік сөздер–ел құралып, халық қалыптаса бастағаннан бері 

халықтың өнеге тұтып, өмір тәжірибесіне пайдаланып келе жатқан, билер 

мен хандардың, ақындар мен шешендердің, ел ағасы болған 

данышпандардың, жастайынан жалындап өскен өткір ойшылардың аузынан 

шыққан дуалы, өнегелі, қисынды, қасиетті сөздер. 
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     Жырдың үлгі - өнеге, өсиет, насихат ретінде айтылатын түрі – терме деп 

аталынады. Термеде жырау өмір тәжірибесінен алынған философиялық ой – 

шешімдерін айтады: адамгершілік қарым–қатынасты, өмірдің философиялық 

мәнін түсінуді, адамгершілік пен әділетті, әсемдік пен әуезділікті 

уағыздайды. 

       Термеші адамгершілік пен зұлымдықты, әділеттілік пен әділетсіздікті, 

жаман мінез бен жақсы мінезді салыстыра жырлап, тыңдаушыны 

адамгершілікке, достыққа, бірлікке, еңбекке, өнерпаздыққа тәрбиелейді. 

Терме жырлардың, оның әуенінің авторы белгілі болады. Термені жаттап 

алып, халыққа таратушы өнерпаз – термеші деп аталады. Соңғы уақытта 

аудандық, ауылдық мектептерде термешілер сыныбы ашылып, термешілер 

мектебі ұйымдастырылды. Терме–жастарды өнерге баулудың, 

адамгершілікке тәрбиелеудің қуатты құралы. Өйткені, тәрбие – ата – ананың 

негізгі борышы, күнделікті іс - әрекеті, абыройы, ары[7, б. 56]. 

     Халық өз ұрпағының ұлағатты, білгір, батыл, батыр, ойшыл, еңбекқор, 

өнерпаз болып өсуі үшін, оған үлгі - өнеге етіп аңыз әңгімелерді де бардан 

құрап, сары алтындай сақтап келеді. Аңыз әңгімелер келешек ұрпақтың 

наным – сенімін, арман - қиялын арттырады. Аңыз әңгімелерді айту - әсерлі, 

тыңдау – ықыласты болса, оның тәрбиелік мақсат – мүддесі өтеледі. 

Сәулеттік өнер де әулеттік дәстүрге айналған халық педагогикасының бір 

саласы болып табылады.  

     Халық педагогикасының тәрбиелік қуатты құралы – жыр. Жырдың (өлең, 

тақпақ, айтыс, дастан, арнау, т.б.) түрлері халық тұрмысына сай шығарылған. 

Қазақ халқы өзінің тұрмыс–тіршілігіне, әдет–ғұрпына, салт–санасына 

байланысты тұрмыс – салт жырларын шығарып, жер өрнектерін өмір өзегіне 

пайдаланып, сол арқылы жастарды ұлттық әдет–ғұрып, дәстүрлерін 

қастерлеуге тәрбиелеп келеді. Қазақтың халық педагогикасындағы аса бай 

мұра – батырлық жырлар Батырлық жырларды тыңдаушы жақсылық пен 

жамандықты, мейірмандық пен зұлымдықты көз алдына елестетіп, 

шығармадағы ой–мақсатты жылы сезініп, ой - өрісін дамытады, 

шығармадағы қызықты оқиғалар, отты сөздер, өнегелі іс - әрекеттер 

тыңдаушыны неғұрлым көп білуге құштарландырады. Қазақ халқы өзінің 

ерлігімен кең – байтақ мекенін қорғап қалды. Ертедегі қас сақтардың, ғұндар, 

қыпшақтардың еріліктері, ел қорғаудағы жанқияларлық батырлықтары - 

қазіргі ұрпақтарға да мақтаныш. Сол мақтаныш болып отырған жеңісті 

оқиғалар адамгершілікке байланысты: ел қорғау, достық, бірлікке 

байланысты. Ертедегі ерлердің ғана емес, бүкіл халықтың Отан қорғау, 

достасу, бейбітшілік мақсаттарындағы тәрбиелер әлі де құнды. Әр уақытта 

адамгершілікке бастап, адамгершілік мұратқа жетуге өз дәрежесінде 

ықпалын тигізіп отырады. Батырлық жырлар осындай тәрбиелік әсер етумен 

қатар, өткен замандардан мәлімет береді, жаңа заманның артықшылығын 

кадірлеуге себепші болады, оймен бірге тілді де дамытады, халықтың тұрмыс 

– салтын, ой – арманнын айқындайды, жеке адамдардың өзін - өзі 

тәрбиелеуіне, мінез – құлықтарының қалыптасуына себепші болады. 
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      Ертегі–тәрбие құралы, халық шығармасы, халық мұрасы. Ертегі ғасырлар 

бойы сақталып ұрпақтан–ұрпаққа ауысып, біздің дәуірімізге жеткен 

К.Д.Ушинскийдің сөзімен айтқанда ертегі оқушыны халық қазынасына 

ендіреді, халық рухымен араластырады. Осы ертегіні балаларға жеткізу, 

насихаттау алғаш мектепте ана тілі сабағынан басталады. Адамгершілік 

тәрбиесі адамдардың рухани арқауы сол себептіде біз педагогтар сол рухани 

байлықты балаға тарту етуге, тер төгуге парыздармыз. Өйткені адам баласы 

қоғамда өзінің жақсы адамгершілік қасиетімен, қайырымдылығымен, 

адалдығымен ардақталады. Адамгершілік тәрбиесіне педагогикалық ережесі 

болғанымен оларды орын-орынмен қолдану мұғалімнің шеберлігіне 

байланысты. Қазақ ертегілері мейірімділікке, адалдыққа, әділеттілікке, еңбек 

сүйгіштікке, тазалыққа, достыққа, ерлікке, әсемдікке, әдептілікке үйретеді. 

Жамандықтан, қулықтан, өтіріктен, зұлымдықтан аулақ болуға тәрбиелейді. 

Әрдайым татулық, бірлік, ынтымақ жеңетінін көрсетеді. 

      Орыс педагогы А.В.Сухомлинский: «Ертегі-халық мәдениетінің рухани 

байлығы, оны тану арқылы бала туған халқын жүрегімен танып біледі»,-деп 

орынды айтқан. Демек, ертегінің қай түрін алсақта, онда халықтың 

отансүйгіштік, елін, жерін сүюге, отбасының, бауырларының амандығын, 

арман-тілектеріне негізділген патриоттық сезімі жатыр[8, б. 43]. 

      Ертегілер арқылы оқушылардың адамгершілік және эстетикалық тәлім - 

тәрбиесінің дамуына ықпал жасалады. Баланы мұратқа, жеңіске, жетістікке 

жету жолында белсенділікке, әрекетілікке үйретеді. Өмірде кездесетін 

жайттардың яғни жақсылық пен жамандықтың, мейрімділік пен  

қатыгездіктің, шындық пен өтіріктің, әділеттілік пен әділетсіздіктің, 

еңбекқорлық пен жалқаулықтың ара жігін ажыратып, түсіне білуге, бағалай 

алуға жол ашады. Ертегі сюжетіне қатысты түрлі-түсті суреттерді пайдалану 

арқылы әңгімелесу баланың танымдылық әрекетіне қозғау салады[9, б.43]. 

Ертегі балалардың өзінің көркемдігіне, әсемдігімен, тартымдылығымен 

баурап, олардың қиялын ұштап, қиындықты жеңуге, қиналған кезде ақылмен 

шешімді әрекетке баруға, зерек, тапқыр болуға итермелейді. Айналадағы 

әсемдікті түсіне, қызықтай, қабылдай білуге үйретеді. Сонда ғана бала 

балғын  талдан биік бәйтерекке айналады [10, б. 43]. 

      Қазақ халқының көрнекті азаматтары Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, 

М.Дулатов, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, және т.б. өздерінің 

педагогтік ағартушылық еңбектерінде халықтың рухани мұрасының 

өміршеңдігін көрегендікпен түйсіне отырып ұсынуда, оны тәрбие құралы деп 

санап, оған дидактика тұрғысынан мән бергендіктерін атап айтқан жөн. 

Оқушыларды адалдыққа, кішіпейлділікке, ақындылыққа, шыншылдыққа 

үйрете отырып, адам бойындағы жаман қасиеттерден аулақ болуға, адами 

қасиеттерді бойына сіңіре білуге тәрбиелеу. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Шығармашылыққа деген қажеттілік - күрделі рухани қажеттілік. Әзірге 

ол барлық адамдарда бірдей деуге болмайды. Ал қоғамда болып жатқан 

жаңару процестері әр адамнан күнделікті шығармашылық қайтарымды талап 

етіп отыр. 

Шығармашылық - бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың бір сөзбен 

айтқанда, тіршіліктің көзі, табиғат, қоғам құбылыстарында жеке адамның 

ақыл - санасында, іс-әрекетінде, ішкі жан-дүниесінде шығармашылықтың 

табиғи процестері үздіксіз жүріп жатады[1]. Бұл процесс белгілі бір жүйемен 

дамиды. Ішкі шығармашылық процестерді табиғат өзі басқарады. Ал сыртқы 

факторларды басқару, реттеу жеке адамның ой-санасына, айналысатын ісіне 

байланысты. 

Шығармашылық - өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-әрекеттің 

түрі болғандықтан, тек адамға ғана тән. 

Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе 

бермейді деп қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің 

мүндай дережесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда, кез келген 

баланы көтеруге болатындығы жайлы көп айтуда[2]. 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

қалыптастыруда мұғалімнің ролі ерекше. Сол себепті алдымен мұғалімдерге 

арнап, бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың  теориялық негіздерін меңгерту мақсатында арнайы курс 

бағдарламасын әзірледік. 

«Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

негіздері» арнайы курстың мақсаты бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық қабілетін дамытудың теориясы, ұғымдық аппараты, ғылыми 

және әдіснамалық қағидалары туралы ұғым-түсініктерін қалыптастыру, 

практикалық және әдістемелік жолдарын меңгерту.  

Арнайы курстың міндеттері:  

- бастауыш сынып оқушыларының  шығармашылық қабілетін 

дамытудың әлеуметтік-педагогикалық мәнін ашып көрсету; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

әдістемесінің әдіснамалық-теориялық негіздерін меңгерту; 

- қазіргі мектептің басымдылықты бағыты ретіндегі бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытудың заманауи 

тұжырымдамаларымен таныстыру; 

- «шығармашылық»,  «қабілет», «шығармашылық қабілет», 

«шығармашылық қабілетті дамыту» ұғымдарына сипаттама беру; 
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- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерінің рөлін көрсету; 

Элективтік курс бағдарламасын меңгеру нәтижесінде  бастауыш сынып 

мұғалімдері: 

білуі тиіс: 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың бағытындағы педагогикалық-психологиялық 

тұжырымдамалардың даму тенденцияларын; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың  бүгінгі жағдайын; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың формалары мен әдіс-құралдарын; 

- бастауыш сынып оқушыларының анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктерін; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың технологияларын; 

іскерліктерінің қалыптасуы тиіс: 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың формалары және әдістерін тиімділікпен таңдай алуы; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуда 

ата-аналармен жұмысы жүргізу жолдарын; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

жұмыстарын жобалау, жоспарлау және өткізу; 

- ата-аналармен тиімді ынтымақтастық формаларын таңдау; 

дағдыларының қалыптасуы тиіс: 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

қалыптасқандығын диагностикалау әдістемесін меңгеру; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың технологияларын пайдалану; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

мақсатындағы  ата-аналармен тиімді ынтымақтастық формаларын таңдау; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың тиімділігін зерттеу және оны әдістемелік қамтамасыздандыру. 

Элективтік курс бағдарламасын зерделеу нәтижесінде келесі 

құзыреттіліктер қалыптасады: 

- бастауыш сынып мұғалімдерінің оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамытудағы кәсіби әрекетінің әлеуметтік маңыздылығын санамен 

пайымдауы және жағымды мотивациясының болуы; 

- бастауыш сынып мұғалімдерінің оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту бағытындағы ортасын құруға және ұйымдастыруға 

даярлығы. 

«Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

негіздері» арнайы курсының бағдарламасы 15 сағат- лекцияларға, 15 сағат- 

практикалық сабақтарға жоспарланған. 
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Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мақсатында оқу жоспарының вариативті бөлігі бойынша «Математикалық 

логика» сабағын ендірдік. Соның қысқаша мазмұнына төменде тоқталамыз. 

Курс бағдарламасы түсініктемеден, логикалық тапсырмалардан және 

әдебиеттер тұрады.  

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда математика пәнінің 

алатын орны орасан қор. Осыған орай біз оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту мақсатында бастауыш сынып оқушыларына арнап, 

«Математикалық логика» факультативтік сабағын ендірдік.  

Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында 

жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда 

оқылатын бүкіл пәннің іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар 

білім алуға талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық 

белсенділік, жеке бастың адами қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. 

Сонымен қатар, осы кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене 

күші де дами бастайды. Осы жасқа лайықты мазмұн мен оны оқытудың 

әдісін саралау, бала жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту 

мәселесін ғылыми жолға қою оңай мәселе емес. 

Бастауыш баласы үшін жаңа рөл - оқушы, жаңа әрекет - оқу болса, осы 

мәселелерге олардың шаршамай, жалықпай, қызығушылықпен араласып 

кетуіне, маңайы мен қарым-қатынасының күшеюіне жағдай жасау 

мұғалімнің шеберлігін және осы жастағы оқушының психологиялық 

ерекшелігін жете білуін керек етеді. 

Бастауыш сыныптардағы математикалық сауаттылық оқыту 

материалының мазмұны кіші жастағы оқушылардың математикалық 

дайындығына, білім, білік және дағдылар деңгейіне қойылатын талаптардың 

өзгеруімен байланысты дәстүрлі модельге елеулі түзетулер енгізген жаңа 

мектеп бағдарламасымен анықталады. Ал функционалдық сауаттылық пәндік 

сауаттылыққа қарағанда кіші ұғым, немесе оның саласы болып есептелінеді. 

Осыған орай функционалдық математикалық сауаттылық дегеніміз - пәнде 

игерген білімді іс-әрекетте, тұрмыс- тіршілікте қолдана білуі. 

Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш сынып 

оқушылары үшін сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың 

қызығушылықтарымен пәндік, функционалдық сауаттылығын дамытуға 

болады. Мысалы: математикалық үйірмелерде сабақтан тыс уақытта тек 

математикалық сауатты оқу мен жазуға, ұғымдарды дұрыс қолданып дұрыс 

ажыратуға көңіл бөліп, тұрмыс тіршілікке қажет экономикалық есептерді 

шығаруға жаттықтыруда маңызы зор.  

Математика пәнін игеру барысында оқушыларды математика 

ұғымдарын оқумен бірге өзінің ойын жеткізе білуге, оқыған математикалық 

ұғымдарды дұрыс тани біліп, қолдана алуға баулудың маңызды айрықша 

екендігі белгілі. Математикалық ұғымдарды біліп қана қоймай, оның қолдану 

ерекшеліктерін ұғуға, оларды іс- тәжірибеде қолдана алуға үйрету қажеттігі 

туындайды.  Өз заманының озық ойлы, кең өрісті, жаңашыл азаматы болу 
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үшін үнемі оқу, іздену, үйренумен қатар шешім тауып, түйінді ой – пікір 

білдіре білу де қажет. Міне осы мақсаттарды жүзеге асыру барысында 

жинақталған материалдарды баспаға ұсынуды жөн көрдік. Жинақталған 

материалдар бірнеше жылғы ұзақ еңбектің жемісі және олар Қазақстан және 

шетелдік авторлар еңбектерінен алынды.  

«Математикалық логика» факультативтік сабақ оқушылардың 

математика пәніне деген қызығушылықтарын арттырады, шығармашылық 

қабілеттерін шыңдайды, танымдық белсенділіктерін көтереді.  

Мектеп бағдарламасында оқушылардың қисынды логикалық ойлауына 

аз көңіл бөлінеді. Берілген тапсырмаларды орындаудың жолдарын талдауға 

уақыт та жетпей қалады. Ол тапсырмаларды белгілі бір жүйе, заңдылық 

арқылы талдай отырып шешуге үйретсек, алға қойған мақсатқа да жететініміз 

сөзсіз. Осы мақсатта және оқушылардың қызығушылығын арттырып, мектеп 

бағдарламасын жақсы меңгеруіне көмектесетін жинақ әзірлеуді жөн көрдім.   

«Математикалық логика» факультативтік курс мазмұнына  енген 

материалдар оқушылардың математика пәнінен игерген білім, білік және 

дағдыларын ісжүзілік тұрғыда пайдалана алу, танымдық іс - әрекет пен 

өздігінен білім алу және еңбекке бейімделуін, шешім табуды меңгеру сияқты 

іс - әрекеттерді көздейді. Бұл бағдарлама осы жастағы балаларды оқыту-

тәрбиелеу және дамыту тұрғысынан қойылатын талаптарға сәйкес, олардың 

жас ерекшеліктері мен мүмкіндік өрісіне сай. 

Әрбір сабақта қызықты тапсырмалар, әзіл есептер де кездеседі. Ол 

тапсырмалардың шешімін табуда мағынасына ой жіберіп, түсініп оқу керек. 

Бұл арқылы оқушылардың сөйлеу дағдыларын да қалыптасып, дамиды. 

Логикалық ойлауды дамытуға арналған жаттығулар оқушының 

күнделікті өмірімен тығыз байланысты, қоршаған ортадан алынуы нәтижелі 

болады. Сол себепті өздері ойнайтын «Тетрис» сияқты ойын түрінде берілген 

тапсырмалардың болуы оқушылардың қызығушылықтарын арттырады.  

Сонымен бірге, сабақ барысында оқушының жеке бас қасиеттері дамып, 

біртіндеп қалыптасатынын байқадық. Сондықтан осы дәптерде өмір 

дағдыларына байланысты жаттығулар, мысалдар, есептер де қамтылды. Осы 

бағытта жұмбақтар, ребустар арқылы баланың тілін дамыту, математикалық 

ұғымын, білімін кеңейтуге болатынын білдік.  

Кейбір  материалдардың шешімін табу оқушыларға қиындықтар келтіруі 

де мүмкін. Бұл тапсырмалар дарынды деп саналатын оқушыларға арналған. 

Ол тапсырмаларды сіздің оқушыңыз бірден шеше алмаса, ренжімеңіз: ойлана 

отырып, сол тапсырманың шешуін табатыны сөзсіз. Тапсырма қиын болған 

сайын жетістікке жетудегі қуаныш балаға шаттық сыйлайды.  

Қорыта айтқанда, оқушы мектепте алған білімін өмірде еркін 

пайдаланып, ер жеткенде өмірде өз орнын табатын білімді, тәрбиелі, 

мамандығын жетік білетін ізгілікті жеке тұлға болуына жас кезінен көңіл 

бөлу керек. Оған осы дәптердегі тапсырмалардың көмегі тиері сөзсіз.  
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ АРНАЙЫ 

ҚҰЗЫРЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің арнайы құзырларын 

қалыптастыру мәселесі әртүрлі ұстанымдар тұрғысынан зерттелген, бұл өз 

кезегінде «білім берудегі құзыреттілік  тұғыр», «құзыреттілік», «кәсіби 

құзыреттілік» және «арнайы құзырлар», «болашақ бастауыш сынып 

мұғалімінің арнайы құзырлары» сияқты негізгі ұғымдарды ашу қажеттілігін 

туындатады. Ғылыми әдебиеттерде осы ұғымдарға берілген көптеген 

пайымдаулар бар. Құзыреттілік  тұғырдың негізгі ұғымдары «құзыреттілік» 

және «құзырлық» ұғымдары болып табылады. Құзыреттілік (лат. competens-

тиісті, қабілетті) - кәсіби сауатты пікір, бағалау, пікір айтуға мүмкіндік 

беретін білім мен іскерлікті меңгеру. 

Құзыреттілік тұғыр білім беру практикасына МЖМБС-ны енгізу және 

жоғары кәсіби білім берудің екі деңгейлі жүйесіне көшу арқылы кәсіптік 

білім беруде басымдыққа ие болуда.  Қазіргі уақытта теориялық тұрғыда 

құзыреттілік тұғыр жеткілікті түрде толық әзірленген, алайда кәсіби білім 

беру практикасы оның көптеген  қағидалары әлі де болса жете 

ескерілмегендігін көрсетеді. 

Құзыреттілікке бағытталған білім беруге көшу нормативті түрде 

бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 

«Болон декларациясына сәйкес білім беру нәтижесіне құзыреттілік тұғыр 

айқындаушы болып табылады, бұл еңбек нарығында мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға ықпал етуі тиіс» [1]. 

Білім берудегі құзыреттілік тұғыр - білім алу, өзін-өзі анықтау (өзін-өзі 

басқару), өзін-өзі белсендендіру, әлеуметтендіру және даралылықты дамыту 

мақсатына басым бағдарлауды көздейтін білім беру векторларын шамалайды. 

Бұл мақсатқа жетудің инструменталды құралдары ретінде жаңа метабіліммен 

қаруландырушы құзыреттілік, құзыреттілік және метасапа сияқты жаңа 

конструкторлар әрекет етеді. 

  Қазіргі күні құзыреттілік  тұғырдың таралуының бірқатар 

алғышарттарын зерттеушілер шетелдік және қазақстандық білім беру 

теориясы мен практикасында ерекшелеп отыр. Осы уақытқа дейін білім 

берудегі құзыреттілік тұғыр тиісті проблематиканың жарияланымдарының 

ұлғаюына қарамастан, жеткілікті зерттелмеген және теориялық тұрғыдан 

пысықталмағанған күрделі және қарама-қайшылыққа толы тақырып болып 

қалу үстінде. Осыған байланысты құзыреттілік тұғырға қатысты негізгі 

ұғымдарының жалпы қабылданған анықтамаларының болмауы, оның 

бастапқы қалыптасу кезеңінің аяқталмауына байланысты осы тұғырдың 

дамуының толыққанды тарихи-педагогикалық талдауының мүмкін еместігін 

байқауға болады.  
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Құзыреттілік білім беру («білім берудегі құзыреттілік тұғыр») - күрделі 

және қарама-қайшы тақырып, ол қазіргі таңда тиісті проблематиканың 

жарияланымдарының ұлғаюына қарамастан жеткілікті зерттелмеген. 

Ұғымның өзі АҚШ-та көрнекті мұғалімдердің жұмыс тәжірибесін талдап, 

тұжырымдамалық негізді әзірлеудің көптеген әрекеттерінің нәтижесін 

зерттеу барысында пайда болды. Осылайша, құзыреттілік білім беру 

теориясы үздік тәжірибеден туындайтын практикаға негізделген. 

Құзыреттілік тұғыр дәстүрлі практикалық бағыты бар педагогикалық 

білім беруде неғұрлым сұранысқа ие болып отырғандығын атап өтеміз. Бұл 

біз әзірлеген бастауыш сынып мұғалімдерінің арнайы құзырларын 

қалыптастыру моделінің тұжырымдамалық негізі ретінде осы  тұғырды 

қолдануға мүмкіндік бере алады.  

Құзыреттілік тұғырдың негізгі кілттік ұғымдарының әр түрлі қырларын 

сипаттай отырып, Ресей және шетелдік ғалымдар келесіше пайымдаулар 

жасайды: 

- құзыреттілік-белгілі бір әлеуметтік-кәсіби мәртебедегі адамдардың 

білімі, іскерлігі мен тәжірибесінің өздері орындайтын міндеттер мен 

шешілетін мәселелердің нақты күрделілік деңгейіне сәйкес келу өлшемі;  

- құзыреттілік нақты экономикалық тиімділікке (кәсіби іс-әрекеттің 

нәтижесі) қол жеткізу қабілетін қамтамасыз ететін қызметкердің жеке 

қасиеттерін қамтиды; 

- «құзыреттілік» термині маманның тек қана кәсіби білімі мен іскерлігін 

сипаттайтын оған жақын «біліктілік» терминінен ерекшеленеді; 

- «құзыреттілік-бұл маманның кәсіби сауатты пайымдауларын, 

бағалаулары мен пікірлерін айтуға мүмкіндік беретін білімді, іскерлікті және 

дағдыларды игеруі»; 

- құзыреттілік-білім мен білімділікті іс-әрекеттермен байланыстырушы, 

яғни нақты жағдайдағы икемділікті жұмылдыра алатын білім алудың ерекше 

нәтижесі; 

- құзыреттілік іс-әрекеттің субъективті жаңа формаларын, түрлерін, 

функцияларын меңгеруде (иеленуде) көрініс табады;  

- құзыреттілік-бұл мамандарға жаңа технологиялар мен рөлдерді 

меңгеру және алгоримденбеген іс-әрекеттерді орындау және осыған 

байланысты  олар қоғамда қарқынды дамып келе жатқан технологияларды 

меңгеру қажеттігінен туындайтын білім беру нәтижесі ретінде белгісіздік 

жағдайында әрекет ету қабілеті болып табылады [2]; 

Ғалымдардың пікірі бойынша құзыретті маманның білікті  маманнан 

айырмашылығы, алғашқылардың белгілі бір білім, білік, дағды деңгейі ғана 

емес, оларды жұмыста жүзеге асыруға қабілеттілігінде.  Құзыреттілік 

индивидтің өзінің кәсіби қызметін сапалы жүзеге асыруға ішкі 

мотивациясының, кәсіби құндылықтардың болуын және өз кәсібіне 

құндылық ретінде көзқарасын болжайды. Құзыретті маман өз мамандығының 

пәнінен тыс шығуға қабілетті, ол өзін-өзі дамытудың шығармашылық 

әлеуетіне ие. Демек, құзыреттілік-осы қоғамдастық үшін маңызды 
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міндеттердің белгілі бір шеңберін шешуге бағытталған іс-әрекеттердің 

тиімділігін бағалау нәтижесінде берілетін жеке мінездеме [3]. 

Кәсіптік-педагогикалық құзыреттілік құрамында болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерінің арнайы құзырлары нақты мазмұнға ие, өздерінің іс-

әрекетін табыстылықпен орындауға мүмкіндік беретін білімнің, қабілеттер 

мен біліктілерінің  интеграцияланған үйлесімін қамтиды.  

Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзырларының құрылымын 

анықтау оны білім берудің жаңа мазмұнын және жаңа оқу жоспарларын, 

бағдарламаларды, оқулықтарды жазу кезінде пайдалануға, сондай-ақ XXI 

ғасырда жұмыс істейтін болашақ мұғалімдерді даярлау бойынша 

инновациялық технологияларды әзірлеу кезінде оған сүйенуге, сондай-ақ жас 

маманның бейімделу кезеңін қысқартуға мүмкіндік туады. 

Сонымен, біздер «білім берудегі құзыреттілік  тұғыр», «құзыреттілік», 

«кәсіби құзыреттілік» және «арнайы құзырлар», «болашақ бастауыш сынып 

мұғалімінің арнайы құзырлары» сияқты негізгі ұғымдарын талдай келе,  

оларды философияда әлемнің объективті байланыстарын білдіретін және оны 

тану процесін сипаттайтын,  диалектика тұрғысынан пайымдауға мүмкіндік 

беретін ойлаудың жалпы ұғымдары ретіндегі «жалпы»,  «ерекше» және 

«жалқы»  категориялары  тұрғысынан пайымдауға талпыныс жасадық. 

Философия ғылымында жалпы дегеніміз-өмір шындығының, барлық 

құбылыстарына бірдей тән келетін қасиеттер мен белгілер. «Жалпы» санаты, 

ол жеке және ерекшеде көрініс табады. Ерекше- құрамындағы жекелердің 

өзара байланысымен, қарым-катынасымен сипатталатың, жана сапаға ие 

күрделі жүйе. Жеке-ерекшенің даму зандылықтарына бағына отырып, өзіндіқ 

дербестік сақтайтын оның ажырамас құрамдас жағы.  

Сайып келгенде, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің арнайы 

құзырларын қалыптастыру проблемасын пайымдаудағы жалпы білім 

берудегі құзыреттілік тұғырдың мазмұнында көрінеді; мемлекеттік білім 

беру саясатының принциптерін және мектеп білім беруді басқару 

принциптерін іске асыруда; осы саланы басқару органдарын құру мен жұмыс 

істеуінің ұйымдастырушылық нысандары мен тәсілдерінде ерекше көрініс 

табады; жеке- заманауи білім беру жүйесінде болып жатқан инновациялық 

үдерістермен түсіндірілетін жеке мектеп білім беруді басқарудың бірегей 

тәжірибесінде көрініс табады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУГЕ 

ҮЙРЕТУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

Қазiргi кезеңде бастауыш мектепте қазақ тiлiн оқыту үшiн жаңа буын 

оқулықтары, оқыту кешендерi, дидактикалық материалдар мен әдiстемелiк 

нұсқаулар шыға бастады. Ғалымдар, әдiскерлер бастауыш мектепте қазақ 

тiлiн сапалы оқыту, оқыту үрдiсiнде жаңа әдiстер мен технологияларды 

қолдану мәселелеріне ерекше назар аудара бастады. Бүгiнгi таңдағы осындай 

өзектi мәселелердiң бiрi - оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру, шәкiрттерге бiлiмдi теориялық тұрғыдан ғана меңгертпей, 

олардың осы бiлiмдi тiлдiк қатынаста еркiн пайдалануға, дұрыс  сөйлеуге 

үйрету. Бастауыш мектепте қазақ тiлiн оқытуға арналған ғылыми 

жұмыстарда оқушылардың тiлiн дамыту, олардың байланыстырып сөйлеу 

дағдылары мен бiлiктерiн қалыптастыру туралы пiкiрлер айтылғанымен осы 

күнге дейін балалардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жолдары 

ғылыми зерттеуге алынып, белгілі бiр әдiстемелiк жүйеге түсiрiлмеген. Біздің 

зерттеуіміз осы мәселені арнайы ғылыми  тұрғыдан алғашқы қарастырған 

жұмыс. 

Сөз мәдениеті -  әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, 

тілдік амал-тәсілдерді айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана 

білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік таныту. 

Тіл мәдениеті – тіл білімінің әдеби тілінің нормасы мен оның дамуын, 

сөйлеу тілімен қарым-қатынасын зерттейді.  

Мәдениет – адамдардың рухани және материалдық, білімдарлық пен 

сезімталдық қасиеттер аңғарылатын белгілерінің жиынтығы[1].Бастауыш 

мектепке арналған еңбектерде «тiл ширату», «тiл жетiлдiру», «тiл ұстарту», 

«тiл дамыту», «байланыстырып сөйлеу дағдысы» секiлдi  терминдер 

ұшырасады. Осы терминдердiң мағынасын алғаш рет айқындап, олардың 

өзiндiк ерекшелiктерiн белгiлеген ғалым – профессор С. Рахметова. С. 

Рахметова терминдердiң әрқайсысына мынадай түсiнiк берген: «... 

еңбегiмiзде, тiл дамыту» терминiн қолданып отырмыз, өйткенi «тiл ширату» 

балалардың бiлетiн пассив сөздерiн активтендiру мақсатын көздесе, «тiл 

жетiлдiру» (усовершенствование) көбiне баланың тiлiн түзету мағынасында 

қолданылады. Ал «сөз байлығын арттыру» - сөздiкке ғана қатысты. Бiздiң 

ойымызша, «тiл дамыту» терминi осылардың барлығын қамтиды. Демек, 

оқушылардың тiлiн ширатуға, олардың тiлiн жетiлдiруге, шәкiрттердi 

байланыстырып сөйлеуге үйретуге арналған жұмыстардың барлығы 

балалардың тiлiн дамыту мақсатын көздейдi.Сондықтан, «байланыстырып 

сөйлеу» мен «сөйлеу дағдысын қалыптастыру» терминдерiнiң өзiндiк 

өзгешелiктерi бар екенiне назар аударған жөн. Оқушыларды байланыстырып 

сөйлеуге үйрету жұмыстары көбiнесе шығарма және мазмұндама, яғни 
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оқушылардың мәтiн түзу дағдысын қалыптастыруға арналған болса, 

оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру жұмыстарына 

«сөйлеудегi, жазудағы тiл жұмсаудың өнегелi үлгiлерi, сауаттылық, айқын 

ойлылық, iзеттiлiкке». үйрететiн жұмыстар жатқызылды. Оқушылардың 

ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жұмыстарының тiл дамытумен 

ара-қатынасы жоқ деген ой тууы ағаттық. Қайта оқушылардың  сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру жұмыстарының негiзiнде тiл дамытудың негiзгi 

заңдылықтары мен ұстанымтерi тұрады. 

Сондықтан оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру 

дегенiмiз – шәкiрттердiң бiр-бiрiмен күнделiктi пiкiрлесуi ғана емес, олардың 

тiлдiк қатысым барысында өз ойын анық, дұрыс және түсiнiктi жеткiзуге, 

сөйлер сөзiнiң тiлдiк нормаларын сақтап,  iзеттi сөйлеуге үйрету. 

Оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға арналған 

алғашқы іргелі еңбектерге  А.Байтұрсынұлы, Ғ.Бегалиев, Ә.Сәдуақасов, 

Р.Әмiров, К.Бозжанова, С.Рахметова т.б. ғалым-әдiскерлердiң жұмыстарын 

атауға болады[2]. 

 Қазақ халқының прогрестiк   ағартушысы Ы.Алтынсарин  - қазақ тiлiн 

оқыту әдiстемесiнiң алғашқы туындылары «Қазақ хрестоматиясы» және 

«Мактубатының» авторы. Бүкiл ғұмырын халық санасын көтеруге, қара 

халықтың баласын оқытуға арнаған ағартушы қазақ жерiне жаңа үлгiдегi 

мектептер керек екенiн заманынан бұрын түсiнген. Ы.Алтынсариннiң 

«Мектеп-қазақтарға бiлiм берудiң басты құралы. Бiздiң барлық үмiтiмiз, 

қазақ халқының келешегi осында, тек осы мектептерде ғана», – деуi, оның 

қазақ халқының болашағын оқу-ағарту iстерiмен байланыстырғанын 

көрсетедi. Кейiнгi өмiр ағартушы ғалымның пiкiрi орынды екенiн дәлелдедi. 

Ғалымның еңбектерiнде оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыруға тiкелей практикалық маңызы бар тәсiлдер не әдiстер 

көрсетiлмегенiмен, оқушылардың сөздiк қорын молайтуға және тілін, 

танымын жетiлдiруге арналған өлеңдерi, әңгiмелерi мен ертегiлерi 

баршылық. Бұл жерде ағартушы-педагогтiң «Кел, балалар, оқылық», «Өнер 

бiлiм бар жұрттар», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Әке мен бала», 

«Талаптың пайдасы» т.б еңбектерiнен шәкiрттердiң жеке басын, олардың 

мәдениетiн қалыптастыруды мақсат еткенiн көруге болады. 

Бастауыш мектептегi қазақ тiлiн оқыту әдiстемесiнде 

А.Байтұрсынұлының орны ерекше. А.Байтұрсынұлының мектептегi оқу 

ағарту мәселелерiне арналған «Қай әдiс жақсы?». «... Жалқылау  

(айрырыңқы) әдiс», «Жалқылаулы, жалпылаулы әдiс». «Бастауыш мектеп», 

«Тiл-құрал», «Оқу құралы» т.б. оқулықтары мен мақалаларында айтылған 

пiкiрлерi мен көзқарастары бүгiнгi күнге дейiн өз құнын жоймаған. 

Ғалымның еңбектерiнде оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыруға ерекше ден қойылып, бастауыш мектеп мұғалiмдерiне 

тәжiрибе жүзiнде түсiндiрiлген. 

Педагог ғалым бірқатар еңберінде бастауыш мектеп оқушыларының 

ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға назар аударған. 
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А.Байтұрсынұлының «Тіл жұмсар» кітабында оқушылардың ауызша сөйлеу 

дағдыларын жүйелі жүргізу үлгілерін ұсынады.Оқушыларға мақсатты түрде 

сұраулар беріп, сол сұрауларға жауап алған. Аталған еңбектегі «Сұрау», 

«Жауап жазу», «Сөз туғызу», «Құрастыру» сияқты жұмыс түрлерін кезегімен 

бере отырып, А.Байтұрсынұлы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын, 

сөздік қорларын жетілдіруді мақсат тұтқан[3].  

А.Байтұрсынұлы - қазақ елiнiң болашағына, тұрмыс-ахуалына жаны 

күйзелген алаш жұртының бiртуар азаматы. Ғалымның бастауыш мектеп 

жайында, оқыту туралы айтқан пiкiрлерi бүгiнгi күнде айрықша мәнге ие. 

Себебi, ғалым, керексiз нәрселердi үйретiп, балалардың өмiрiн босқа өткiзбес 

үшiн, үйретерге тиiстi бiлiмдi кем үйретпес үшiн, балалардың күшi 

жетпейтiндi өте алысқа сүйреп кетпес үшiн, бастауыш мектепке үйрететiн 

бiлiмiн алдын-ала жоспарлап, оқушылардың тұлғалық қабiлеттерiне сай 

жасалуы қажеттiгiн атап көрсеткен.Сөйтiп, А.Байтұрсынұлының  бастауыш 

мектепке арналған оқулықтарында қазақ тiлiн оқыту әдiстемесiндегi 

дыбыстық жүйемен оқытудың әдісі,  оқушылардың жас ерекшелiктерiн 

ескере отырып, тiлдiк материалдарды жүйелеп беру жолдары, қазақ тiлiн 

оқытудың мақсаттары мен мiндеттерi, бастауыш мектепте қазақ тiлiн 

оқытудың мазмұны жан- жақты   ашылған.  

А.Байтұрсынұлы бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу 

дағдыларын  белгілі бір тақырыпқа сөздер беріп, оларды балалардың 

күнделікті тілдік қатынаста қолданылуын қадағалау арқылықалыптастыруға 

болатындығын дұрыс аңғарған отырған. Мұны, келесі «Оқу құралы» 

еңбегінен анық көруімізге болады:  

1. Үй саймандары: Шаңырақ, уық, кереге, есік, босаға т.б. 

2. Ыдыс-аяқ: қазан, тегене, шара, табақ, тостаған және т.б.  

3. Тамақ сусындар: нан, ет, кеспе, тары, сөк, құймақ, қазы, қарта, жая, 

шұжық, бөртпе, құрт, ірімшік, жент, малта, сары май, тоқ май, еріткен май, 

торта, қаймақ, бал, бауырсақ, жалпақ нан, қуырдақ, сорпа, көже, қатық, 

айран, сүт, қымыз, саумал, шай, қант, шалап, уыз. 

4. Дене мүшелері: бас, мойын, кеуде, қол, аяқ, көз, мұрын, ауыз, маңдай, 

иек, тіл, тіс, көкірек, өкпе, бауыр, жүрек, қолқа, қарын, талақ, өт, ішек, 

ұлтабар,бүйен, сан, сан, жанбас, сирақ, бақай, тобық, иық, білек, саусақ, 

бармақ. 

5. Киімдер: Шапан,ішік, тон, шекпен, күрте, бешпент, тымақ, құлақшын, 

бөрік, тақия, жаулық, орамал, камзол, кимешек, сәукеле, шалбар, көйлек, 

ыстан, етік, мәс, кебіс, байпақ, шұлғау, шәркей. 

6.Туысқан-туған іліктес: ата, баба, әке, ана, әже, шеше, аға, іні, апа,, 

қарындас, жеңге, келін, қайын ата, қайын ене, қайын аға, қайын іні, қайын 

бике, балдыз, жезде, абысын, күйеу, бажа, сіңлі. 

7. Түйе : бура, атан,  нар, қоспақ, інген, құнанша, буыршын, тайлақ, бота. 

8. Жылқы: айғыр, ат, құлын, байтал, тай, құнан, дөнен, бесті, бие, 

дөнежін, құнажын, сәурік, құлық, бедеу, қысыр. 
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9.Сиыр: бұқа, өгіз, құнан өгіз, дөнен өгіз, тайынша, бұзау, дөнежін, 

құнажын, қашар, баспақ, торпақ, қысыр. 

10. Қой: қошқар, азбан, саулық, тұсақ, ісек, бойдақ, тоқты, марқа, қозы. 

11. Ешкі: теке, серке, серкеш, туша, шыбыш, ылақ.  

Осындай тақырыптарға керекті сөздер бере отырып, ғұлама ғалым 

олардың сөздерді саналымеңгеруге арнайы жаттығу жұмыстарын да берген. 

Ғалым оқушылардың ауызша сөйлеуге жаттығу арқылы дағдыландыруға 

болатынын көрсетеді[4]. 

Адам сөйлейді, түйе боздайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңірейді, қой 

маңырайды, ит үреді, ұлиды, қыңсылайды, мысық мияулайды. 

Мыналардың ішінен артығын алып  шығарып тастап қалғандарына 

жалпы ат қойыңдар:   

1. ит, сиыр,  мысық, бұғы, жылқы, түйе 

2. сиыр, қой, бұғы, жылқы, түйе. 

Демек, А.Байтұрсынұлы оқушылардың тілін дамытуға, олардың білімін 

жетілдіруде алдымен олардың ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіру 

жұмыстарын жүргізуді тиімді санаған. 

Ғ.Бегалиев - бастауыш мектепте қазақ тiлiн оқытудың әдiстерi мен 

тәсiлдерiн саралаған ғалым. Ол оқушылардың сөйлеу дағдыларын түрлi 

жаттығулар мен тапсырмалар арқылы қалыптастыру жолдарын атаған. 

Ғалым оқушылардың сөздiк қорын байыту жолдарын ғана емес, сонымен 

қатар олардың ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру 

жолдарын да қарастырған.  

Оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жолдарын осындай 

үлгiде жүргiзiлетiнiн санамалап көрсеткен Ғ. Бегалиевтiң еңбегi мектепке 

келген балалардың сөйлеу тiлiн ауызша да, жазбаша да дамытып, олардың  

дағдылары мен икемдiлiктерiн қалыптастыру жолдарын анықтағанымен 

құнды. Бұны оның: «Пысықтау жұмысы нашар ұйымдастырылады да, 

оқушылар бар оқығандарын ұмытып қалады, бұрын оқыған тақырыптар мен 

жаңа тақырыптар арасында ешбiр байланыс болмайды.Сондықтан да 

оқушылардың бiлiмi жүйелi, тиянақты болып шықпайды. Оқушылар бүгiн 

оқығанын ертең ұмыта берсе не болмақ? Оқушылар әрбiр оқыған, үйренген 

сөз үлгiсiн, емле ережесiн ойланып тұрмай-ақ, iске асыра алатын дәрежеге 

жетуi керек. Дағды, машық деп осыны айтамыз. Пысықтау бұл жөнiнде 

маңызды орын алады», – деген пiкiрi дәлелдейдi. 

Сонымен қатар, ғалымның пiкiрi бойынша  грамматика мен емле  

сабақтарында, балалар ана тiлiнiң заңдарын меңгере отырып, сөздердi сөйлем 

iшiне кiргiзiп, бiр-бiрiмен байланыстыруға үйренедi. Оқушылар сөйлемнiң 

түрлерiмен, сөз өзгерту, сөз тудыру тәсiлдерiмен таныса отырып, оларды 

өздерiнiң ауызша сөйлеу тiлдерi мен жазбаша сөйлеу  тiлдерiнде дұрыс 

пайдалануға үйренедi.  

Оқушылардың ауызша сөйлеу тiлi бiрiншi жылдары жазбаша тiлден 

бұрынырақ жүредi: балалар мектепке келгенде, азды-көптi дамыған ауызша 



 

587 

 

сөйлеу тiлiмен келедi, бiрақ ол кезде олар жазбаша тiлдi әлi бiлмейтiн 

болады. 

Балалардың сөйлеу тiлi мен жазу тiлiн дамыту мақсатын көздеп 

жүргiзiлетiн арнаулы жаттығулардың негiзгi түрлерiне ауызша және 

жазбаша, мазмұндама мен шығармалар жатады», - деп, ауызша сөйлеу 

жаттығуларын былайша бөледi: 

1. Балалардың оқыған немесе тыңдаған әңгiмесiнiң мазмұнын кейiннен 

толық етiп, қайта айтып беру мақсатымен қойылған сұрақтарға жауап 

бергiзу. Мұғалiм балалардың берген жауаптарын жинақтай отырып, қайта 

айтып берудiң тәртiбiн белгiлейдi. Балалар жеке-жеке сұрақтар бойынша 

әңгiменi немесе ертегiнi қайталап айтып шыққаннан кейiн, ендi түгел айтып 

шығуға кiрiседi. 

2. Әңгiменiң желiсiн көрсететiн суреттердi пайдаланып, мазмұнын қайта 

айтып беру. Балалар суреттердi қарап шығып, мұғалiмнiң көмегiмен сол 

суреттер бойынша әңгiменiң тәртiбiн белгiлейдi. 

3. Балалардың өздерiнiң суреттердi салуға болатындығын айта отырып, 

  4.Балалардың өздерiнiң суреттердi салуға болатындығын айта отырып, 

балалар сол әңгiменiң тұтас мазмұнының жеке-жеке негiзгi мәлiметтерiн 

көрсетедi. 

 5. Балалардың оқып шыққан не тыңдаған әңгiмелердiң мазмұны 

бойынша олардың жасаған не мұғалiм жасап берген жоспарға қарап, 

әңгiменiң мазмұнын айту.Бұл ауызша жаттығулар болашақ жазбаша 

мазмұндамалардың негiзi болып табылады»  

 Ғ. Бегалиевтің тұжырымдаған пікірі профессор Қ.Жұбановтың «Оқушы 

қанша пысық, тиянақты болмасын өз ойындағысын ауызша бiлдiргендегiдей 

етiп жазуша бiлдiре алмайды, ауызша тиянақты түрде мазмұндай алғаны 

жазуға келгенде, ауызекi айтқандағысындай еркiн мазмұндай алмайды» деген 

пікірінің жалғасы іспеттес[5]. 

 Қорыта айтқанда Ғ. Бегалиевтің бастауыш мектеп мәселесіне жазылған 

еңбектерінде  оқушылардың ауызша сөйлеу тiлiн қалыптастыру және 

жетiлдiру үшiн арнайы ұйымдастырылған тапсырмалардың 

көмектесетiндiктерi айтылған. Мұндай тапсырма түрлерiн бiз өз 

жұмысымызда кеңiнен пайдаландық. Ғалым еңбектерiнiң әдiстемелiк 

құндылығы- бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыруға арналған кешендi жұмыстар жүйесiн ұсынғандығы.   
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Байкенжина Д.С., Ботабекова А.К. 

 М. Жұмабаев атындағы №39 КММ гимназия   

бастауыш сынып мұғалімдері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Бүгінгі таңда білім беру мазмұнын жаңарту өте маңызды өзгерістердің 

сатысында тұр. Білім беру мазмұнын жаңарту-сапалы білім, жарқын 

болашаққа негіздеп, бірқатар жетістіктер формуласын ұсынған үлгі және оқу-

тәрбиелік үрдісті жан-жақты жаңа әдіс-тәсілдермен ұштастыру болып 

табылады. Әлемдік білім беру жүйесінің көшінен қалмай, дамудың басым 

бағыттарын негізге ала отырып, өркениетке аяқ басу білім беру мазмұнына 

жаңа талаптарды алға тартуда. Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңарулар, ең 

алдымен, жастардың мәдени, эмоционалдық, зияткерлік, әлеуметтік және 

рухани жағынан даму мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталуда. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама.Аталған білім беру бағдарламасы туралы 

түсінгенім мен ұғынғаным мол. Жаңартылған білім беру жүйесі 

құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама екендігіне көз жеткіздік. 

Аталмыш бағдарламада оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін 

өмірде қажетке асыра алатындығына  сенуге болады. 

Елімізде білім беру саясаты мен тәжірибеге ықпал ететін келесі маңызды 

салаларда айтарлықтай өзгерістер орын алды: 
-экономика; -адамдардың өзін өзі басқаруы; -қарым-қатынас көлемі 

және жылдамдығы; -еңбек нарығының құрылымы; -шекарамыздың 

ашықтығы; -еліміздің азаматтарына ашылған мүмкіндіктер кеңістігі; -оқыту 

мен үйретудің анағұрлым нәтижелі тәсілдерінің анықталуы. 
Білім беру жүйесіне өзгеріс енгізуге қажетті факторларды айтатын 

болсам, ол: 
-әлем стандартына сай білім беру; 
-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу; 
-табысты өмір сүру дағдаларын қалыптастыру; 
-әлем азаматын тәрбиелеу; 
-тәжірибелік дағдыларды дамыту; 
-функционалдық сауаттылықты арттыру; 
-мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасы мақсаты мен міндеттерін 

айқындады. Айта кететін болсам, бағдарламаның мақсаты: 
-бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасын жаңарту 

және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің 

педагогикалық шеберлігін жетілдіру. 

Бағдарламаның міндеттері: 
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- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының құрылымымен, ондағы материалдардың күрделілігінің өсу 

ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен таныстыру; 
- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық тәсілдерді түсінуін және 

қолдана білуін қамтамасыз ету; 
- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды 

бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 
- мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында 

бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын 

іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 
Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Сондай-ақ, «Бастауыш сынып пәндері бойынша критериалды 

бағалау және оқытуды жоспарлау» тарауында бағалау және жоспарлау әдіс-

тәсілдері анағұрлым толық қарастырылған. Сонымен қатар педагогиканың 

түрлі аспектілері қарастырылған: қарым-қатынас жасау дағдылары 

(мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым және жазылым, дәлелдеу), 

белсенді оқу, зерттеуге негізделген оқу. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының басты ерекшеліктері мынада: 

- Пән мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі 

- Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 

- бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру 

мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі 

- оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді 

жоспарлар арқылы ұйымдастыру; 

- оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани 

қасиеттерін қалыптастыру; 

- білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты 

ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық 

мақсат қою; 

- бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына 

сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 

- оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне 

белсенді қатысу) 

Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сыныптың білім беру 

бағдарламасы спираль тәріздес құрылымға негізделген. Оқушылар бастауыш 

сыныпта оқу бағдарламасы аясында игерілетін негізгі дағдыларға мезгіл-

мезгіл қайта оралып отырады. Мысалы, оқу бағдарламаларындағы кейбір оқу 

мақсаттары оқушылардың шынайы өмірде кездесетін проблемаларды 

анықтап, оларды зерттеуін талап етеді. Оқушы сыныптан сыныпқа ауысуына 

қарай бұл проблемалар күрделене түседі. Проблемаларды шешу тәсілі 

негізінен дүниетану мен жаратылыстану пәндерінде қамтылған және 
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математика бойынша оқу бағдарламасының негізгі тәсілдерінің бірі болып 

табылады: проблемаларды шешу қабілеті сандар, алгебра, геометрия, әсіресе 

математикалық модельдеу бөлімдерінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Проблемаларды шешуге арналған жаттығулар оқушыларға таныс емес 

мәселелерді қамту арқылы олардың қызығушылығын оятып, оларды 

жаңалық ашуға және өз тұжырымдарын жасауға ынталандыруы тиіс. Олар 

оқушылардың дайын стандартты жолдарды пайдаланбай, мәселенің шешімін 

іздеп, оны өз бетінше табуға ұмтылуды және заңдылықтарды зерделеуін 

қажет етеді, сол арқылы белсенді оқуына ықпал етеді. 

Қазіргі зaман ғылым мeн тeхниканың ғaрыштап дaмыған кeзі. Әлeм 

елдeрінің араcында жахaндану үрдіcі жүріп жaтыр. Оcы тұcта Қазaқстанда 

жахaндану үрдісінeн көш қaлмауы қaжет. Жиырмa бірінші ғаcыр ғылым мeн 

білімнің шaрықтап биіккe cамғаған ғаcыры. Оcы ғаcырда білімнің шыңынa 

жeткен, кeремет жeтістіктерге қoл жeткізіп, дaмыған eлдер көш бастaп 

кeледі. Қaзақ eлі өзінің қaншалықты дeңгейде eкенін дүниe жүзіне 

мoйындату үшін кeмеңгер баcшылығымен, бoлашақ жаcтарының 

білімділігімeн, мeмлекеттің мықты сaясатымен, шeкарамыздың 

бeріктілігімен мaқтана aламыз. Ең aлдымен мeмлекеттің бoлашағы жаcтар 

болcа, cол жаcтардың бoлашағы біліммeн өлшeнбек. Оcы тұcта мұғaлімге 

жүктелeр міндeт те cалмақты. Жaхандану заманындa жaңа көзқaрас, жaңаша 

бaғыт өтe қaжет. Жaңа мұғaлім-жаңaша oйлап, жaңа көзқарaс қaлыптастыру 

қажeт. Оқушығa шынaйы білім мeн тәрбиe қатар бeре oтырып, aқпараттық 

тeхнологияларды мeңгеруі тиіc. 
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«№ 31 ЖББОМ» КММ, Теміртау қаласы 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  

ҒЫЛЫМИ-ТEOPИЯЛЫҚ НEГIЗДEPI 

 

«Ұpпaқ тәpбиeci – aдaмзaт бaлacының acыл мұpaты. XXI ғacыpдa құpyшы 

icкep, өмipгe икeмдeлгeн, жaн – жaқты мәдeниeттi жeкe тұлғaны тәpбиeлey 

кepeк» [1] - дeп Eлбacы Н.Ә Нaзapбaeв xaлқымыздың aлдынa жayaпты мiндeт 

қoйып oтыp.  

Қoғaмның дaмyынa бaйлaныcты тұлғaғa қoйылaтын тaлaптapдa oқy, 

жaзy, caнaй бiлy қaбiлeттepiнeн гөpi бeлгiлi бip қoғaмдa өмip cүpyгe қaжeттi 

бiлiм мeн бiлiктepдiң жиынтығын игepy, яғни зерттеушілік құзіреттілікке 

жeтy дeгeн cипaттa ұғынылaды. Қaзipгi әлeмдeгi, eлiмiздeгi өpic aлып 

oтыpғaн түpлi бaғыттaғы дaмyлapдың әcepiнeн қoғaмның aдaмғa қoятын 

тaлaптapының өзгepyi нәтижeciндe құзіреттілік ұғымы кeң тapaлa бacтaды. 

В.В.Дaвыдoв: «Бacтayыш мeктeптe зерттеушілік қaбiлeттiлiктepi oқy 

әpeкeтiндe көpiнeдi, дaмy өнiмi - oқyғa құштapлық, ынтaлылық» [2] — дeйдi. 

Oқyшылapдың зерттеушілік қaбiлeтi пpaктикaлық әpeкeттepi, iздeнiмпaздығы 

apқылы дaмиды. Зерттушілік дeгeнiмiз – aдaмның өмip шындығындa өзiн-өзi 

тaнyғa ұмтылyы, iздeнyi. Өмipдe дұpыc жoл тaбy үшiн aдaм дұpыc oй түйiп, 

өздiгiнeн caпaлы, дәлeлдi шeшiмдep қaбылдaй бiлyгe үйpeнyi кepeк. Aдaм 

бoйындaғы қaбiлeттepiн дaмытып, oлapдың өшyiнe жoл бepмey, aдaмның 

pyxaни күшiн нығaйтып, өзiн — өзi тaнyынa көмeктeceдi. Oқyшының өз 

бoлмыcын тaнyғa көмeктeciп, қaбiлeтiн oятy, жaңa pyxaни күш бepy бiлiмнiң 

eң мaңызды мaқcaты бoлып тaбылaды 

Ғалымдар зерттеушілік қызметтің келесі түрлерін ерекше қарастырады: 

танымдық, танымдық-зерттеушілік, оқу-зерттеушілік, ғылыми-зерттеушілік, 

кәсіби-ғылыми-зерттеушілік [3]. Қазіргі уақытта оқушылардың зерттеушілік 

қызметін ұйымдастыру мәселесіне қызығушылықтың арта түскені байқалады 

(А.Г Иодко, И.А. Зимняя, Г.В. Макотрова, А.В.Леонтович, А.И.Савенков, 

Г.И.Щукина және т.б.). 

Оқу-зерттеушілік қызметтің аса маңызды сипаттарын қарастырып 

көрейік: уәжділік, мәнділік, мақсаттылық, белсенділік, саналылық. Қызметтің 

сипаттамаларының бірі - уәжділік. В.В.Давыдов уәж болмаса қызмет те 

болмайды деп атап көрсетеді [2]. Қызмет өзінің бағытын, яғни мәнін 

анықтайды. Қызметтің мәнділігі оның негізгі сипаттарының бірі болып 

табылады. Мәні бойынша қызметтің түрін, атауын анықтайды, мысалы, 

педагогикалық, оқу, зерттеушулік және т.с.с. 

Қызметтің басқа да сипаттары – мақсаттылық және саналылық, 

С.Л.Рубинштейн айтқандай, «...ойлау кезінде қызметтің нәтижесін алдын ала 

сезіп қоюды және оны белгілі бір құралдардың көмегімен іске асыруды 

сипаттайды» [4]. Мақсаттылық қызметтің саналылығын білдіреді. Кез келген 
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басқа да қызметтер сияқты, зерттеушілік қызметті талдау үшін, ең 

маңыздысы – субъектінің мақсатты белсенділігінің мәні болып табылатын 

мазмұнды тану туралы қағида болып табылады. Осылайша, біз зерттеушілік 

қызмет мақсаттылығының есебін жүргізу қажеттілігін оның сипаты ретінде 

атап көрсетеміз. 

Қызметтің тағы бір маңызды сипаты – белсенділік, өйткені ол танымдық 

қызметті жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады, субъектінің дамуына ықпал 

етеді. Белсенділікті бірқатар басқа ұғымдармен қатар қарастыруға да болады: 

психикалық белсенділік – ой белсенділігі – интеллектуалдық белсенділік – 

танымдық – шығармашылық.  

«Шығармашылық» ұғымына психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерде көптеген анықтамалар берілген. Педагогикалық сөздіктерде 

шығармашылық қызмет адамның немесе ұжымның қызметінің бір түрі деп 

көрсетіледі, яғни сапалы тұрғыдан жаңа, бұдан бұрын ешқашан болмаған 

құбылыс; оның пайда болуын ынталандыратын – әдеттегі қалыптасқан 

тәсілдер арқылы шешу мүмкін болмайтын проблемалық жағдай [5]. Бұл 

анықтама зерттеушілік қызмет пен шығармашылық қызметтің арасындағы 

ортақ сипаттарды көруге мүмкіндік береді, яғни проблеманың, 

гипотезалардың, нәтиженің – жаңа өнімнің болуы. 

«Креативтілік» ұғымы әрқилы түсіндіріледі. Оны К.Тейлор, М.Ферсон 

«шығармашылық» ұғымымен біртектес деп қарастырған. Дж.Гилфорд, 

П.Торренс, Н.Роджерс, С.И.Макшанов сияқты ғалымдар креативтілікті ішкі 

әлеует және шығармашылық қызметке қабілеттілік деп қарастырады. 

Оқушыларды ізденушілік қызметке тарту қажет, сонда ғана оқушылар 

берілген тапсырмаларды зерттеушілік элементтерін пайдалана отырып 

дербес орындайды, гипотезалар құрайды, идеялар айтады, ізденеді, зерттеу 

жолдарын таңдайды – яғни шығармашылық тұрғыдан ойланады [6]. 

Осылайша, зерттеушілік мінез-құлық пен креативтіліктің арасында оң және 

тығыз байланыс бар екенін, және олардың шынайы танымдық қызметте 

біртұтастылықты құрайтынын байқаймыз.  

«Құзыpeттiлiк» ұғымы түpлi кoнтeкcтe қoлдaнылaды. Aлғaш peт AҚШ-

тa 1970 жылдapы өндipic пeн кәciпopын caлacындa қoлдaнылa бacтaды. 

Aтaлғaн ұғым бұл caлaлapдaғы тaбыcты мaмaндapдың caпaлapын 

caнықтayмeн бaйлaныcты бoлды. 1992 жылы Eypoпa Кeңeciнiң «Eypoпaдaғы 

opтa бiлiм» жoбacындa «құзыpeттiлiк» ұғымы пaйдaлaнылды. 

Бiлiм бepyдiң Eypaзиялық қopының cөздiгiндe құзыpeттiлiк үш мaғынaғa 

иe: 

1. Бip нәpceнi жaқcы нeмece тиiмдi жacay қaбiлeтi. 

2. Жұмыcқa қaбылдay кeзiндeгi тaлaптapғa caй бoлy. 

3. Epeкшe eңбeк фyнкцияcын aтқapy қaбiлeтi. 

Xaлықapaлық eңбeк ұйымы жoғapы oқy opнынaн кeйiнгi бiлiм aлy мeн 

бacқapмa кaдpлapының бiлiктiлiгiн apттыpyдaн өтeтiн мaмaндapдың 

бiлiктiлiк тaлaптapының қaтapынa «бacты құзыpeттiлiктep» ұғымын eнгiзeдi. 

Бiлiм бepyдiң нәтижeci peтiндeгi құзыpeттiлiктi ғaлымдap (A.Xyтopcкoй, 
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М.Ж.Жaдpинa, Н.Н.Нұpaxмeтoв, Ж.Т.Дәyлeтбeкoвa) бeлгiлi бip пәнгe 

қaтыcты oқyшының игepгeн ic-әpeкeт тәciлдepiнiң жиынтығы peтiндe 

aнықтaды. Coндықтaн қaзipгi кeзeңдe Қaзaқcтaндaғы бiлiм бepyдe жaңa 

нәтижeгe жeтyдiң бacым бaғыттapының бipi peтiндe бiлiмдiлiк бaғыттaн 

oқyшылapдың бoйындa құзыpeттepдi қaлыптacтыpy бaғытынa өтy мәceлeci 

қapacтыpылyдa [7]. 

Құзыpeттiлiк бaғыт – мeжeлeгeн мaқcaттapғa жeтy үшiн oқyшының iшкi 

(бiлiм, бiлiк, дaғды, құндылық, пcиxoлoгиялық epeкшeлiктep жәнe т.б.) жәнe 

cыpтқы (aқпapaттық, aдaми, мaтepиaлдық жәнe т.б.) pecypcтapды тиiмдi 

ұйымдacтыpyдaғы дaйындығының қaлыптacyын көздeйдi. Мeктeптe 

бepiлeтiн бiлiм, eндiгi жepдe, нeгiзгi мaқcaтқa жeтyдiң құpaлы бoлyы кepeк 

дeп тұжыpымдaлды. Дәcтүpлi мeктeптe бiлiм бaлaның бiлiмдi бoлyы үшiн 

ғaнa бepiлiп, coл бepiлгeн бiлiмнiң бoлaшaқтa бaлa өмipiнe қaншaлықты 

қaжeт eкeндiгi қapacтыpылмaды. Пeдaгoгикaлық мaқcaт нәтижeciндe бaлa 

түciнiктepдi, мәлiмeттepдi, epeжeлepдi, зaңдылықтapды, бiлiктiлiктepдi жәнe 

т.б. мeңгepyi тиic, aл мұғaлiм coл бiлiмдi мeңгepтyi тиic бoлды. Eгep oқy 

нәтижeci құзыpeттiлiк дeп aнықтaлca, oндa пәндi мeңгepтyдeн күтiлeтiн 

нәтижeлep oқyшының өмipлiк дaғдылapымeн caбaқтacтыpылyы қaжeт бoлып 

caнaлaды. 

Құзыpeттiлiк – icтi бiлiп ic-әpeкeт aтқapyғa қaбiлeттiлiктi бiлдipeтiн 

жaлпы бaлaмa ұғым. Әдeттe, бeлгiлi бip әлeyмeттiк-кәciби лayaзымы бap 

aдaмдapғa қaтыcты қoлдaнылaды, oның opындaйтын мiндeттepi мeн шeшeтiн 

күpдeлi мәceлeлepiнiң нaқты дeңгeйiнe caй бiлiм мeн icкepлiгiнiң cәйкecтi 

мөлшepiн aнықтaйды. 

Құзіреттілік – тұлғaның пәндiк бiлiм, бiлiк, дaғдылapын әлeyмeттiк-

қoғaмдық opтaдa кeз кeлгeн жaғдaятқa cәйкec epкiн қoлдaнa aлy 

мүмкiндiктepiнiң қaлыптacқaн жүйeci. Құзіреттілік – жeкe тұлғaның 

әлeyмeттiк, мәдeни, caяcи жәнe экoнoмикaлық қызмeттepгe бeлceнe apaлacyы 

жәнe өмip бoйы бiлiм aлyынa ықпaл eтeтiн бaзaлық фaктopы, яғни бүгiнгi 

жaһaндaнy дәyipiндeгi зaмaн aғымынa қapaй iлece oтыpып, мeңгepгeн бiлiмдi 

тұpмыc тipшiлiктe қoлдaнa aлyы мeн жeтiлдipe oтыpyы. 

Құзыpeттiлiк – oқyшы ic-әpeкeтiнiң caпacынaн көpiнeтiн бiлiм нәтижeci. 

Құзыpeттiлiк ұғымы «бiлiм», «бiлiк» жәнe «дaғды» cияқты ұғымдapды 

қaмтиды. Құзыpeттiлiк – бұл aлынғaн бiлiмдep мeн бiлiктepдi ic-жүзiндe, 

күндeлiктi өмipдe қaндaй дa бip пpaктикaлық жәнe тeopиялық мәceлeлepдi 

шeшyгe қoлдaнa aлy қaбiлeттiлiгi. 

Нeгiзгi құзыpeттiлiктep түpiндeгi күтiлeтiн нәтижeлep: oқyшылapды өз 

бeтiншe тaлдayғa, өз қызмeтiнe мaқcaт қoюғa, жocпapлayғa, жинaқтayғa, 

қopытындылayғa, caлыcтыpa дәлeлдeyгe, cыни тұpғыдaн шeшiм қaбылдayғa,  

өзiн-өзi бaғaлayғa, өзiн-өзi peттeyгe, өзiн-өзi түciнyгe, өз әpeкeтiнiң әлciз жәнe 

күштi жaқтapын көpceтe бiлyгe, нeнi мeңгepгeнiн,нeнi мeңгepмeгeнiн 

aнықтayғa, өз бiлiмiн өзгepмeлi жaғдaйлapдa қoлдaнa бiлyгe үйpeтy. 

Құзыpeттiлiктep: 

- зерттеушілік (пpoблeмaны шeшy қaбiлeтi); 
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- aқпapaттық (өз бeтiншe aқпapaт көздepi apқылы үнeмi бiлiмiн көтepiп 

oтыpyы, coл apқылы тaнымдық қaбiлeтiн ұштay); 

- кoммyникaтивтiк (үш тiлдe: қaзaқ, opыc, aғылшын (шeт) ayызшa, 

жaзбaшa қapым-қaтынac жacay);   

- әлeyмeттiк (қoғaмдa, өзi өмip cүpгeн opтaдa ic-әpeкeт жacaй aлy 

қaбiлeтi); 

- тұлғaлық (өзiн жeкe тұлғa peтiндe қaлыптacтыpyғa қaжeттi бiлiм, бiлiк, 

дaғдылapды игepy, бoлaшaқ өзi тaңдaғaн кәciбiн өзi aнықтay, oның 

қиыншылығы мeн күpдeлiлiгiнe төзiмдi бoлy); 

- aзaмaттық (қaзaқ xaлқының caлт-дәcтүpi, тapиxы, мәдeниeтi, дiлi, 

тiлiн тepeң мeңгepiп, Қaзaқcтaнның өciп-өpкeндeyi жoлындaғы aзaмaттық 

пapызын түciнyi); 

- тexнoлoгиялық (әp aзaмaт өз мaмндығынa қapaй aқпapaттық 

тexнoлoгиялapды, caндық тexнoлoгияны, бiлiм бepy тexнoлoгиялapын 

cayaтты пaйдaлaнyы) [8]. 

Мeктeп oқyшыcы әpбip бiлiм бepy дeңгeйiн aяқтaғaннaн кeйiн eнгiзгeн 

нeгiзгi құзыpeттiлiктepдi: кoммyникaтивтiк құзыpeттiлiк, aқпapaттық 

құзыpeттiлiк, пpoблeмaлapдың шeшiмiн тaбy, яғни зерттеушілік 

құзыpeттiлiгiн игepyi тиic. 

Кoммyникaтивтiк құзыpeттiлiк – aдaмдap мeн өзapa әpeкeт пeн қapым-

қaтынac тәciлдepiн бiлyдi, түpлi әлeyмeттiк тoптapдa жұмыc icтey 

дaғдылapын, қoғaмдaғы түpлi әлeyмeттiк pөлдepдi opындayды, өмipдeгi 

нaқты жaғдaйлapдa шeшiм қaбылдay үшiн бaйлaныcтың түpлi oбъeктiлepiн 

қoлдaнa aлy бiлiгiн, мeмлeкeттiк тiл peтiндe қaзaқ тiлiндe, xaлықapaлық 

қaтынacтa шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылapы бoлyын қapacтыpaды. 

Aқпapaттық құзыpeттiлiк – бaғдapлaй бiлy, өз бeтiншe iздeй бiлy, тaлдaй, 

тaңдaй бiлy, өзгepтe бiлy, caқтaй бiлy, бiлiм мeн aқпapaтты aқпapaттық 

тexнoлoгиялap мeн тexникaлық oбъeктiлepдiң көмeгiмeн жeткiзyдi жүзeгe 

acыpa бiлy жәнe тaлқылay (интepпpeтaциялay) бiлiгi. 

Пpoблeмaны шeшe бiлy құзыpeттiлiгi, немесе зерттушілік құзіреттілігі - 

әp түpлi жaғдaйдaғы пpoблeмaлapды aнықтayғa, жayaпты шeшiм қaбылдayғa, 

өз шeшiмiнiң нәтижeciн бaғaлayғa, өз қызмeтiнe мaқcaт қoюғa, oны icкe 

acыpy үшiн қaжeттi жaғдaйды aнықтayғa, oндaғы жeтicтiктepгe жeтy 

пpoцecтepiн жocпapлayғa жәнe ұйымдacтыpyғa, өзiндiк бaғaлay мeн 

қopытынды жacayғa мүмкiндiк тyғызaды.Бiлiм aлyшы ocы aтaлғaн нeгiзгi 

құзыpeттiлiктepмeн қaтap пәндiк құзыpeттiлiктepдi (әp пәннiң мaзмұны 

apқылы) мeңгepyi тиic [9]. 

Ocындaй caпaлapғa нeмece құзыpeттiлiктepгe үйpeтy қaжeттiлiгi 

қoғaмның қaжeттiлiгiнeн тyындaп oтыp. Coндықтaн oқытyдaғы құзыpeттiлiк 

тұpғы aдaмның түpлi пән ayмaғындa мoл aқпapaтқa иe бoлып, oның көлeмiн 

apттыpyмeн eмec, aдaмдapғa тaныc eмec жaғдaяттapдa өз бeтiмeн мәceлeлepдi 

шeшe бiлyгe көмeктecy бoлып тaбылaды. 

Қaзipгiдeй пәндiк бiлiмгe ғaнa нeгiздeлiп oтыpғaн oқy үдepiciндe 

бaлaның жaлпы дүниeтaнымының қaлыптacyы, өмipтaнымдық 
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дaғдылapының жeтiлдipiлyi, бiлiмнiң күтiлeтiн нәтижeгe бaғыттaлyы 

қoғaмдық-гyмaнитapлық пәндepдiң жaңapғaн мaқcaт-мiндeттepiнeн бacтaп 

oқытyдың әдicтeмeлiк жүйeciнiң әp бөлiгiнiң (бiлiм мaзмұны, oқытy түpлepi, 

oқытy әдicтepi, бiлiм нәтижeлepi) түбeгeйлi өзгepтiлy дeңгeйiнe қaтыcты 

eкeнi cөзciз. Мeктeптiк бiлiм бepy жүйeciн жaңa yaқыт тaлaбынa opaй 

жeтiлдipy бiлiм бepy жүйeciн өзiмiздiң ұлттық бoлмыcымызғa, нeгiзгe 

aлынғaн ұcтaнымдapымызғa caй құpyды қaжeт eтeдi. 

Ocығaн opaй мeктeптeгi бepiлeтiн бiлiмдi шынaйы өмipмeн ұштacтыpып, 

бacтayыш мeктeптi бiтipyшi түлeктepдi үлкeн өмipгe дaйындay қaжeттiгi 

тyындaйды. Coндықтaн бacтayыш мeктeп oқyшылapының мeңгepyi тиic 

бiлiм, бiлiк, дaғдылapының жиынтығы peтiндe, яғни oқытyдың түпкi 

нәтижeci peтiндe oқyшылapдың бoйындa қaлыптacaтын құзыpeттiлiктep 

aлынaды. 
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ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАР НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Егеменді еліміз даму жолына қарай бет бұрып, республикамызда этно-

мәдени білім беру ісі қолға алынып жатқан кезде білім үйлерін ұлттық 

негізде қайта түрлендіруге байланысты ойландырар мәселелер баршылық. 

Соның бірі бастауыш сынып оқушыларын ұлттық рухпен сусындатуға 

ерекше мән беру. Бұл орайда, халық ауыз әдебиетінің міндеті орасан зор. 

Адамның тілі мен ойлауы тығыз байланысты. Бұл байланыстың мәні 

мұнда: адамның бүкіл танымдық әрекеті, қарым-қатынасы олардың біріккен 

практикалық қызметі негізінде жетіледі, дамиды, қалыптасады. 

Сонымен тіл ойды жүзеге асырудың барынша тығыз, өмірлік формасы 

болып табылады. Тіл шындықты нақ солай қалпында танып-білуге және 

адамдардың өзара қарым- қатынасына бөгет жасамайтыны былай тұрсын, 

қайта ол, керісінше, осындай танып-білуі мен түсінісудің күшті құралы 

болып қызмет етеді. Тіл дегеніміз – практика мен білімді жинақтап 

таратудың аса маңызды әдісі, күрес пен қоғам дамуының айбынды құралы. 

Адамзат мәдениетінің бүкіл тарихы мынаны дәлелдейді: табиғатта болып 

жататын сан алуан заттар, қасиеттер, процестер туралы, бір сөзбен айтқанда 

адамның ішкі және сыртқы дүниесінің құбылыстары туралы ойдаудың ең 

нәзік деген белгілері тілде өзінің дұрыс, нақты бейнесін табады. Ойлау өзінің 

заңдары мен формалары жағынан жалпы адамзаттық болса, ал тіл өзінің 

лексикасы мен грамматикалық құрылымы жағынан ұлттық, халықтық нәрсе 

болып табылады. 

Халық ауыз әдебиетін тәрбиеде қолданудың мақсаты – баланы жақсы 

мінез-құлықтан, жақсы қасиеттерден үлгі алуға үйрету, тәрбиелеу, жаман 

мінез-құлықтан, жаман қасиеттерден жиіркендіру, жиіркенуге баулу, 

байланыстырып сөйлеуге үйрету. Егер бұл мақсат орындалса, көркем 

шығарма өз қызметін атқарды деп есептеледі. Осы нәтижеге жеткізе білген 

тәрбиеші еңбегінің ақталғаны. Ал тәрбие балада өзгермей сақталады деп 

ойлауға болмайтыны белгілі. Алайда, ертегідегі торға түскен торғайды аяп 

бала жылайды, жазықсыз жәбірмен күшікті аяйды, әдемі тотыға қызығады, 

адамды дәудің жеңбеуін тілейді, түлкінің алдауына түскен ешкі үшін өкінеді, 

әділетсіздік көрген адам үшін бала қынжылады, осы сияқты балада көркем 

шығарма әсерінен қалыптасқан адами сезімдер із-түссіз жойылмайды. 

Өйткені олар балабақшадан дамытылады. Олай болса, көркем шығарманың 

тәрбиелік мәні күшті екені даусыз. Бірақ көркем шығарманың қызметі 

мұнымен бітпейді. Көркем шығарма тіліміздің грамматикалық тұлғаларын 
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дұрыс қолданудың нақты үлгісі, сол тамаша үлгі арқылы байланыстырып 

сөйлеуге үйренуге де, үйретуге де болады. Жаңа заман сабағы дәстүрлі тақта 

мен бор арқылы емес, электрондық құралдардың көмегімен, интерактивті 

тақтамен оқушылардың белсенділіктерін арттыра отырып өткізіледі. Өз 

тәжірибемде интерактивті тақтаны қолдана отырып «Білімпаздар сайысы» 

атты сыныптан тыс шара өткіздім. Мультимедиялық мәтін жазылған бейне 

материалдар, слайд, суреттер, сызбалар, кестелер қолдандым. Оқушылар 

күнделікті жүз рет сөзбен айтқан ұғымдарды бір рет көру арқылы естеріңде 

сақтайды. Бастауыш сынып оқушыларының ауызекі сөйлеу тіл байлықтарын 

ақпараттық қатынастық технология арқылы дамыту оқушының өзіндік білім 

алу іс-әрекетін компьютерлік бағдарламалық және техникалық 

жабдықтардың көмегімен іске асырылады. 

Ауызекі сөйлеу әдісінің бірі –  диалог арқылы дамыту. Диалог құру үшін 

белгілі бір тақырыпты оқуға байланысты оқушының сөздік қорын дамыту, 

жаңа сөздер үйретіп, мағынасын ұқтыра отырып, оларды жасайтын 

формаларды меңгертіп, сөйлем құрауға үйрету, сөз бен сөзді 

байланыстыруға, ауызша ойларын жүйелі айтуға, әңгімелеуге жаттықтыру 

керек. Сонда оқушы диалог құру кезінде сауатты сөйлеуге, қазақ тілінің 

грамматикасын ескере отырып, диалогты дұрыс құруға тырысады.Ауызекі 

сөйлесу оқушының тілін дамытады. Сондай-ақ, балалардың атасының 

әңгімесінен «жұмбақ деген ат алақанды жұмудан шыққан, яғни қолдың ішіне 

бір нәрсені жасырып, жұмып тұрып, соны тап дегеннен шыққан. Жұмбақ 

жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге 

теңеп, тұспалмен сипаттап айтамыз» дегенді, ал «жаңылтпаштың өзі сөзбен 

жаңылту немесе сөзден жаңылу» дегеннен шыққан. Сондықтан бірнеше 

ұйқас сөзді қайта-қайта шапшаң айтқанда, тіл тұтығып, сөз сынып, 

мағынасы, өзгеріп кетсе, оны жаңылтпаш дейміз. Жаңылтпаш - ел ішінде 

ескіден сақталып келе жатқан халық шығармасы екендігін, мақал мен 

мәтелдің айырмашылығын (мақалда қорытынды, тұжырымды түйін болады. 

Дәлелдеу мен қорытынды пікір бірдей келіп отырады. Мысалы: «Ердің атын 

еңбек шығарады» деген мақал, өйткені мұнда еңбек еткен адам ер атанатыны 

жайлы ой анық айтылып тұр.) Аңыздың ертегіден айырмашылығы (халықтың 

тарихында болған, қоғам өмірінде елеулі қызмет атқарған тарихи 

адамдардың ісін бейнелеу негізде туған) біледі және берілген теориялық 

мәліметтерді оқушылар құр жаттап немесе оқып қоймай, мәтіндер негізінде 

талдап, дәлелдеп, ойларын жинақтап, қорытындылайды. 4 - сынып 

оқушылары шығарманың тақырыбы және идеясы, теңеу, эпитет, кейіптеу, 

портрет, монолог, диалог, т.б. теориялық мәселелер жөнінде жаңадан немесе 

толықтырылған мәліметтер алады. Мысалы: Теңеулер ( белгісіздеу нәрсені 

белгілі бір нәрсеге, белгісіз бір сипатты белгілі сипатқа балап, өрнектеп, 

ашығырақ көрсету үшін қолданылатын бейнелі сөз): Сұлудың көзіндей көл 

жаудырған (I. Жансүгіров. «Көкшетау»): Мұздай суың атқылап (М.Мақатаев 

«Қайран, Қарасазым ай»): Аспанды майда түтілген жібек жүндей үлбіреп, 

торқа бұлт шымылдықтаған (Б.Соқпақбаев. «Компос»), т.б. мысалдар арқылы 
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оқушы теңеудің көбінде -дай,- дей,- тай,- тей жұрнақтары арқылы 

жасалатынына көз жетеді. Айқындау (Бір нәрсені көптен айырып, көзге 

көбірек түсерлік етіп айту үшін, яғни құбылыстың, заттың айрықша сипатын, 

сапасын анықтайтын бейнелі сөз): асқар-асқар таулар, айдын шалқар көлдер. 

( Ы. Алтынсарин. « Қара батыр»): Қия, қүз, жақпар сарай (I. Жансүгіров. 

«Көкшетау»): қалың жылқы, кең сай (М.Әуезов. «Бүлдірген тере барғанда», 

Көлбеген көлдер, шөлдеген белдер, өр таулар, қып-қызыл құм, жап-жасыл (Қ 

Жүмағалиев.» Туған өлкем») т.б мысалдар шығармадағы жазушының тілінің 

шұрайлылығына, ажарлылығына оқушының көзін жеткізіп, айқындау сөзге 

ерекше рең, өң беріп өрнектейтін бейнелі сөз екенін ұғынуға көмектеседі. 

Мұғалім мұндай көркем сөздерді оқушыға білгізіп қана қоймай, оларды 

баланың ойын жеткізу үшін қолдануына баса назар аударып отырады. Бұл 

жұмыста әрбір бөлім соңындағы кейіпкерлер (Зерделі мен Талапбек) қандай 

әдемі сөздер үйренгенін айтатын тұстарды шебер пайдалануға болады. Егер 

оқушылар «Туған жер келбеті» бөлім бойынша оқыту процесінде жүргізілген 

жұмыс түрлерінде (сурет бойынша әңгіме құрау, шығарма жазу мәтінді 

әңгімелеу, өлеңді қара сөзбен әңгімелеу, т.б) Талапбек пен Зерделі білетін 

сөздерді: кең дала, алтын бесік, туған жер, көк орман, көркем тоғай, көк 

жасыл шалғын, асау бұлақ, самал жел, қаһарлы қыс, сылдырап аққан бұлақ, 

айдын көл, жұпар иіс, құс төресі, кермиық дала, хош иіс, салқын сыз, дымқыл 

тұман, т.б пайдалана алатындай дағдыларды игерсе, оқушылардың тіл 

байлықтары дамиды. 

Халық ертегілерінің ішінде балалар арасына кең тараған, яғни сүйіп 

тыңдайтындары - хайуанаттар жайында ертегілер. Ондай ертегі 

кейіпкерлерінің өмір сүру жолындағы, қарым-қатынастар жасаудағы айла-

тәсілдері балаларға ой салады. Бұл ертегілер баланың санасын оятып, мақсат-

мұратына жетуге үйретеді. Бұл жөнінде М.Әуезов: «Ертегілер жас баланың 

ой-санасын оятып, қиялының шарықтап өсуіне әсер етеді»,- деп көрсеткен. 

Хайуанаттар жайындағы ертегілердің қай түрін алсақ та, баланың ұғымына 

сай, түсінуіне жеңіл, күлкілі, көңілді қызықты болып айтылады. Ертегілерде 

балаларға ой салатын екі сипат бар. Олар: Ертегі кейіпкерлерінің мінез 

өзгешеліктерін, сырт көріністерін, күн көрінісін байқайды. Есту, тыңдау 

арқылы олар енді тікелей білуге, зерттеуге құштарланады. Екіншіден 

хайуанаттар жайындағы ертегілер арқылы оны мысал ете отырып, адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты, олардың мінез-құлқын салыстыра отырып, 

байқайды. Ондай ертегілердің қатарына «Түлкі мен қоян», «Түлкі мен 

бөдене», «Күшік пен мысық» «Түлкі мен тауық», т.б жатады. Ертегі 

кейіпкерлері арқылы балалар қиын қыстау кезінде асып-саспауға, не нәрсені 

болса да, ақылға салып шешуге үйренеді. Ертегі баланы парасаттылық пен 

тапқырлыққа баулиды. Ертегі мазмұнында айлалы ағзаның қолына түсіп, 

мерт болудан сақтандырудың жолдары көрсетіледі. Мұнда балаларға үлгі, 

өнеге боларлық терең ойлар айтылады. Ертегі оқиғасындағы әр алуан 

кейіпкерлердің іс-әрекеттері, ол кейіпкерлердің тапқырлық іскерлік, 

айлакерлік іс-әрекеттері: аңқаулық мінездер балаларды таң-тамаша 
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қалдырып, сүйсіндіреді. Ертегілердің осындай ерекшеліктері балалардың 

талғамын күшейтіп, сөйлеу мәдениетін, байланыстырып сөйлеуін дамытып, 

өз ойын жүйелі жеткізе білуге үйретеді.  

Әрине, қазіргі кезде әдеби жанрдағы мектепке арналған оқулықтардың 

авторы жазған әдістемелік нұсқауларда мақал-мәтел, жұмбақ, 

жаңылтпаштарда оқытудың әдіс тәсілдері ұсынылып, олардың оқу 

процесінде қолданылып жүргені анық. Алайда, жас ұрпақты халықтың 

педагогика үлгісінде тәрбиелей оқытуды өмірдің өзі талап етіп отырған 

жағдайда бұл мәселені жан-жақты ашып зерттеу өзекті мәселе. Тіл 

дамытудың қайнар бұлағы баланың өзін қоршаған ортасы, басынан өтіп 

жатқан оқиғалар. Тіл ұрпақ тәрбиесінің пәрменді құралы, рухани байлықтың 

баға жетпес құдыреті, қуатты қайнар көзі. Халықтың өткен ұрпағы қазіргі 

және келешек ұрпақ арасындағы тарихи жалғастықты жүзеге асыратын 

бірден-бір сенім құралы. Осы тұрғыда балалар фольклорының тіл дамытуда 

орны өте маңызды.  Қазақ балалар фольклорындағы мазмұны терең, тілі бай, 

тақырыбы әр алуан, оқиғасы қызғылықты болып келетін халық ауыз 

әдебиетінің бір түрі- ертегілер. Ол ата- бабаларымыздың ұзақ жылдар бойы 

жинаған асыл қазынасы, ең көне түрі болса да, осы күнге дейін өскелең 

ұрпақты жан-жақты тәрбиелеуде маңызын жоймаған. 

Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда үзбей жүргізілетін және 

тіл дамытуға мүмкіндік беретін балалар фольклорының бірі - жаңылтпаштар. 

Ол баланың тіліне, оның әрбір сөздеріне тартымды қылықтарына күле 

отырып, оларды дұрыс сөйлеуге бағыттайды. Баланы халық жас кезінен 

бастап дұрыс сөйлеуге үйретеді. Қазақ халқы баланың тілін ұстарту үшін 

оған сөз үйретіп, дүниетанымын дамыту мақсатында жаңылтпаштар ойлап 

шығарған. Сәбидің тілі шығып алғашқы сөздерді айта бастағанда кейбір 

дыбыстарды айта алмай қиналады. Тілін мүкістендірмей, мүдірмей сөйлеу 

үшін қиналып айтатын дыбыстарды және сол кездесетін сөздерді жиі-жиі 

айтқызып, жаңылмай айтуға жаттықтырған жөн. Сонда ғана бала өз ойын 

толық, жүйелі жеткізе алатын болады.   

Қорыта айтқанда халықтың тілі, оның салт –дәстүрі өмірлік қазынасы 

болып табылады. Халық ауыз әдебиеті, көркем шығармалар жиынтығы салт – 

дәстүрдің негізі деп айтқым келеді. 

 

Әдебиеттер: 

1  Мемлекет басшысының «Болашаққа бетбұрыс: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы. - Астана, 2017 //http://www.akorda.kz 2018.12.04. ҚР Президенті  
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мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – 

Астана, 2012 // http://www.akorda.kz 10.01.2016. 

3 Жұмабаев М. Педагогика (баланы тәрбия қылу жолдары). – Алматы: 

Рауан, 1992. – 112 б 

Мүсірепов Ғ. Күнделік. – Алматы: Ана тілі, 1997.- 46 б.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  

УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одной из важнейших проблем современного общества является 

формирование личности творческой, активной, социально ответственной, 

обладающей хорошо развитым интеллектом, критическим мышлением, 

способной жить в меняющихся социальных и экономических условиях. 

Перед школой стоит задача подготовить конкурентоспособного выпускника 

школы, имеющего возможность свободно ориентироваться в современных 

изменяющихся условиях, продолжить образование, добиваться успеха в своей 

будущей деятельности. 

В Послании Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия» Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» [1], Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» [2], Государственной программе развития 

образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы [3] подчеркивается 

необходимость создания условий для становления и развития личности на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 

техники.  

Учебный процесс в начальной школе реализуется в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом начального образования 

исходя из требований которого, начальное образование должно обеспечивать 

условия для всестороннего развития детей, заложить основы для 

формирования личности, способной найти свое достойное место в обществе, 

для повышения качества обучения и воспитания, развития умений применять 

полученные знания для решения задач прикладного характера [4].  

Содержание обновленных учебных программ по учебным предметам 

отличается тем, что направлены на формирование предметных знаний, 

умений и навыков широкого спектра: функциональное и творческое 

применение знаний, критическое мышление, проведение проектных и 

исследовательских работ, использование информационно-

коммуникационных технологий и др.  

Содержание образовательной области «Естествознание» представлено 

предметом «Естествознание», обеспечивающим элементарный уровень 

научных знаний в рамках системы «Человек – Природа» [5]. Учебный 

предмет направлен на разъяснение многообразия и сложности окружающего 

мира, а также взаимосвязь природных явлений и процессов; причин 

некоторых природных явлений и процессов, происходящих в живой и 

неживой природе; важности естественнонаучных знаний для многих видов 
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деятельности человека; различных объектов и явлений окружающего мира, и 

связи полученных знаний с повседневной жизнью через разнообразную 

практическую и исследовательскую деятельность. В начальной школе 

обучающиеся получают первоначальные представления из содержания 

курсов всех естественнонаучных предметов основной школы – «Биология», 

«Физика», «География» и «Химия». [5]. 

Цель учебной программы по предмету «Естествознание» в начальной 

школе – формирование основ знаний о современной естественнонаучной 

картине мира и развитие исследовательских умении и навыков учащихся [6].  

В начальной школе возникают трудности в определении 

принадлежности предмета не только к живой и неживой природе, но и к 

природе вообще. Рассмотрим базовое содержание учебного предмета 

«Естествознание», включающее пять разделов и подразделы, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Разделы и подразделы предмета «Естествознание» 

 
№ Разделы  Подразделы  

1 Я - исследователь 1.1. Роль науки и исследователей 

1.2. Методы познания природы 

2 Живая природа  2.1. Растения 

2.2. Животные 

2.3. Человек 

3 Вещества и их свойства 3.1. Типы веществ 

3.2. Воздух 

3.3. Вода 

3.4. Природные ресурсы 

4 Земля и космос 4.1 Земля 

4.2. Космос 

4.3 Пространство и время 

5 Физика природы 5.1. Силы и движение  

5.2 Свет 

5.3. Звук 

5.4.Тепло 

5.5 Электричество 

5.6. Магнетизм 

 

Кроме того, при организации образовательного процесса важно 

ориентироваться на сквозные темы, которые служат для осуществления 

межпредметной связи и темы являются интегрирующим компонентом 

учебных предметов.  

Принцип спиральности характерен для всех учебных программ по 

предметам начальной школы. Он предусматривает изучение темы повторно 

через определенные промежутки времени, причем сложность темы 

возрастает с каждым повторением и рассматривается в контексте с 
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предыдущей информации; знания, умения и навыки обучающихся 

постепенно расширяются по глубине, объему и сложности. 

Рассмотрим, как принцип спиральности осуществляется в разделе 

«Живая природа» (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Базовое содержание раздела «Живая природа» для 1-4 классов уровня 

начального образования 

 
Живая 

природа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Подраздел 

Растения 

Растения и их 

разнообразие, 

основные части 

растений, уход и 

условия для 

жизни растений. 

Условия произрастания 

растений, сезонные 

изменения у растений, 

функции основных 

частей растений, среда 

обитания и способы 

приспособлений групп 

растений, группы 

растений (на примере 

растений своей 

местности), уход за 

почвой, бережное 

отношение к растениям 

Понятие о процессе 

фотосинтеза, 

приспособление растений 

различным условиям 

окружающей среды; 

природные сообщества 

своего региона, влияние 

человеческой 

деятельности на 

многообразие растений, 

роль растений в природе и 

жизни людей, редкие и 

исчезающие виды 

растений и значение 

Красной книги в их 

сохранении. 

Растения в пищевой цепи; 

жизненный цикл 

растений; образование 

семян в результате 

опыления, способы 

распространения семян, 

высшие и низшие 

растения, способы 

защиты растений. 

Животные Дикие и 

домашние 

животные, уход и 

польза от 

домашних 

животных, 

адаптация 

животных к смене 

времен года. 

Группы животных 

(насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие); 

приспособление 

животных к среде 

обитания, размножение 

животных, 

яйцекладущие и 

живородящие 

животные, защита 

животных 

Животные, позвоночные и 

беспозвоночные, 

животные по среде 

обитания, типы 

взаимоотношений 

животных в природе, 

взаимосвязь между 

растениями и животными, 

изменение численности от 

изменений условий среды 

обитания, деятельность 

человека, приводящая к 

снижению численности 

животных. 

Животные своей 

местности, жизненный 

цикл насекомых, 

особенности питания 

животных, травоядные и 

хищные животные, 

симбиотические 

отношения, структура 

пищевой цепи, модели 

пищевых цепей в 

зависимости от среды 

обитания, животные, 

находящиеся на грани 

исчезновения, Красная 

книга Казахстана, цели 

создания заповедников и 

парков, национальные 

парки и заповедники 

Казахстана. 

 

Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 5 

Человек Человек, части 

тела человека, 

этапы жизни 

человека, 

потребности 

человека, 

необходимые для 

его роста и 

развития  

(питание, отдых). 

Функции опорно-

двигательной системы 

человека; сокращение 

мышц в движении, 

правильная осанка, 

зубы и уход за ними, 

личная гигиена, ее роль 

в сохранении здоровья. 

Внутренние органы 

человека, система 

пищеварения, ее роль в 

жизнедеятельности 

человека, дыхательная 

система и ее органы, роль 

дыхания в организме 

человека, кровеносная 

система и ее роль в 

организме человека, сердце, 

пульс, защита организма 

человека от болезней и 

инфекций. 

Человек, выделительная 

система и ее роль в 

организме человека, 

нервная система, ее роль 

в организме человека. 
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Таким образом, на уроках естествознания обучающиеся получают 

знания об объектах живой природы, о представителях разных групп растений 

(травы, деревья, кустарники) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), их существенных признаках 

(питание, дыхание, раздражимость, движение, размножение, выделение, 

рост), взаимосвязи растений и животных, о природных сообществах, 

осознают себя частью живой природы, узнают о науках, изучающих 

организм человека, закономерностях в природе и обществе. Кроме того, 

младшие школьники дифференцируют объекты живой и неживой природы 

(Рисунок 1), выделяют их отличительные признаки, распределяют объекты в 

группы по общим признакам, находят взаимосвязи живой и неживой 

природы. 

 

 
 

Рисунок 1. Объекты живой и неживой природы 

Обучающиеся, рассматривая неживую природу, получают знания о воде, 

воздухе, их свойствах, источниках загрязнения; о полезных ископаемых (мел, 

соль, известь, глина, нефть, гранит, уголь) и их месторождениях; рельефе 

(поверхности Земли); Земле как планете Солнечной системы; о составе 

(песок, глина, остатки растений и животных, вода, воздух), видах и свойствах 

почвы, которая рассматривается в классификационной схеме – между живой 

и неживой природой; о причинно-следственных связях между компонентами 

природы. 

Таким образом, учитель, раскрывая на уроках естествознания 

многообразие окружающего мира живой и неживой природы формирует в 

сознании обучающихся собственную картину мира, помогающую ему 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 
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На современном этапе естественнонаучные знания приобретают особую 

значимость поскольку воздействие людей на природу осуществляется в 

поистине планетарном масштабе. Необходимость формирования знаний о 

живой и неживой природе основана на современных экологических 

проблемах, социально-экономических потребностях человека. В младшем 

школьном возрасте важно заложить фундамент мировоззрения, правильного 

отношения к окружающему миру, понимание законов природы и осознание 

последствий неправильного отношения к ней.  
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М. Жұмабаев атындағы №39 КММ гимназия 

бастауыш сынып мұғалімдері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Бүгінгі заман талабы – жан-жақты дамыған, өзіндік мені қалыптасқан 

тұлға тәрбиелеу. Оқушы тұлға болып қалыптасуы үшін оның бойында түрлі 

жағдаяттағы проблеманы анықтауға, өзіндік тұжырым жасай білуге, өзіндік 

бағалауға, сыни ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, логикалық 

операцияларды қолдана отырып дәлелдеуге, жалпы алғанда жеке адамның 

құзыреттіліктері қалыптасуы қажет. [6] 

Бүгінгі оқушының білім сапасын критериалды бағалау жүйесі арқылы 

жетілдіруге болатынына күнделікті оқу үдерісінде қолдануымыздан көз 

жеткізуге болады. Мектептің білім мазмұны – әрқашан талқылауды қажет 

ететін дүние, өйткені әр адамның мектепке қатысы бар. Ата-аналар 

қоғамдастығының, педагог бірлестіктерінің және басқа да әлеуметтік 

топтардың мүдделері қарастырылады. Білім мазмұнын және оқыту тәсілдерін 

таңдау мәселесі, яғни баланы мектепке неге және қалай оқытуды анықтау 

мәселесі үнемі біздің алдымызда кесе-көлденең тұрады. Белгілі бір кезеңде 

бұл мәселе шешілгендей болғанымен, жаңа кезеңде қайта қарастыруды талап 

етеді. Олай болатын себебі, адамдардың өмір сүру жағдайы да, қоғам да, 

тиісінше, білімді адамға деген талаптар да үнемі өзгеріп отырады. 

Жаңарған білім мазмұнының нәтижесі мыналардан көрінуі тиіс: Оқыту 

жетістіктерінің өнімді сипат алуы, оқу процесінің әр сабақта білім алу үшін 

оқушылар өздері белсенді қызмет етуімен сипатталуы. Мұғалім 

оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастырушы болады. 

Қазақстандық мектептер үшін жаңа әрі тың әдіс болып келетін 

критериалды бағалау жүйесі білім алушылардың дамуына, оқуға деген 

қызығушылығын арттыруға және ынталандыруға бағытталған. 

Болашақ білім ошағы – бұл «ақпараттық ғасыр ордасы».Оның негізі – өз 

бетінше жетіле алуға қабілетті,жалпы және кәсіби мәдениетті меңгерген 

кәсіби білікті,бәсекеге қабілетті және ынталы маман. 

Жаңа ақпараттық технологияллар,мультимедиялық өнімдер – оқытудың 

сапасын көтеруге жауапты,білімді,жаңа шешімдер таба алатын,қажетті 

білімді тез және тиімді қолдага алатын жаңа тұлғаны тәрбиелеудің – бірден 

бір жолы. 

Мультимедия түсінігін тар мағынада дыбысты шығаратын (дыбыс 

картасы арқылы) және лазерлік компакт дисктермен (CD – ROM) жұмыс 

істейтін аппараттарды айтады. 

Әрбір оқытушы өзінің педагогикалық қызметін жоғары деңгейде көрсету 

үшін мультимедиялық технологияларды пайдалана білумен қатар,сол аталған 
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технологияларды тікелей оқыту процесінде қолданудың қажетіліктерін 

анықтай білуі керек. 

Бірінші қажеттілік –дәстүрлі оқыту әдісінде тәжірибелік дәлелдеулерді 

жүзеге асырылуы мүмкін емес заңдылықтар мен 

теорияларды,ұғымдарды,макро және микроәлем жөніндегі түсініктерді, 

пәнаралық байланыс сипатындағы күрделі оқу материалдарын оқыту үшін 

студенттер мен оқушыларда қажетті білімдер жүйесінің болуы. 

Екінші қажеттілік –студенттер мен оқушыларда репродуктивті дағдының 

қалыптасуы.Мұндай қажеттілік оқу экспериментін жобалау,мазмұнына 

қатысты мәліметтерді жинақтау,жүйелеу,жіктеу,талдау секілді іс-әрекеттер 

кезінде байқалады. 

Үшінші қажеттілік– студенттерде,оқушыларда шығармашылық 

(креативтілік) дағдының қалыптасуы.Бұл қажеттілік күрделі экономикалық 

есептерді шешу,зертханалық эксперименттерді жүргізу,объектіні 

модельдеу,қандай да бір процестің өтуіне әсер етуші факторларды анықтау 

кезінде байқалады. 

Төртінші қажеттілік –студенттер мен оқушыларда белгілі бір тұлғалық 

сапаның қалыптасуы.Бұл қажеттілік әлеуметтік мәселелерді шешу арқылы 

жас жеткіншектерді адамгершілікке,ізгілікке тәрбиелеу кезінде көрініс 

береді.Жастарда тұлғалық сапаның болуы оның қоғам алдында 

жауапкершілігін күшейтеді. 

Осы аталған қажеттіліктерге байланысты мультимедиялық 

технологияларды пайдалану оқытудың мазмұнын өзгертіп,формасын жаңаша 

қалыптастыруға негіз болады. 

Мультимедиялық технологияларды білім беруде қолдану мынадай 

педагогикалық мақсаттарға бағытталған: 

1. Ақпараттық қоғамда студенттің,оқушының тұлғалық іс-әрекетін 

дамыту: 

- Жеке тұлғаның ойлау деңгейін жоғарылату,оның бойында білім қорын 

қалыптастыру мақсатында психологиялық- педагогикалық әрекеттер 

қарқынын арттыру; 

- Қабылдау, есте сақтау секілді іс-әрекеттерді жүзеге асыру іскерлігін 

қалыптастыру және дамыту; 

- Имитациялау,модельдеу процестерін ұйымдастыру негізінде студенттер 

мен оқушылардың экспериментті –зерттеушілік қызметтерді орындау 

деңгейін қалыптастыру 

2. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі оқыту процесінің барлық деңгейін 

жандандыру: 

- Мультимедиялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану есебінен 

оқыту процесінің тиімділігін,сапасын арттыру; 

- Түрлі пәндік ортада ақпарат өңдеу құралдарын пайдалану арқылы 

пәнаралық байланысты тереңдету; 

- Мультимедиа-ресурстарды тиімді пайдалану негізінде ашық білім беру 

идеясын дамыту; 
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Қазіргі таңда өзіндік іс-әрекетті қалыптастыруда мультимедиялық 

технологиялар: 

- Макро және микро әлемдегі күрделі құбылыстар мен процестерді 

модельдеу арқылы оқытуды жүзеге асыру; 

- Әртүрлі физикалық,химиялық биологиялық,әлеуметтік т.б.өте жылдам 

немесе жай өтетін құбылыстарды кез –келген уақытта оқып үйренуге 

мүмкіндік беру мәселелерін шешуге бағытталуы керек. 

Осы ұстаным бойынша мультимедиялық технологиялық оқыту 

процесінде тиімді пайдаланудың мынадай алғышарттарын анықтауға болады: 

дидактикалық, психологиялық – педагогикалық,экономикалық, 

эргономикалық, техникалық. 

1. Дидактикалық шарттар: сабақтың мазмұн мен формасына байланысты 

мультимедиялық технологияларды мүмкіндіктеріне қарай алдын ала 

дайындаудың,кешендеудің перспективалы жоспарын жасау; Оқу 

материалдарына әдістемелік талдау жасау. 

«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық 

технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру 

өте қажет» деп, Елбасы атап керсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында 

ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін 

арттырудың маңызы зор. Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім 

беруде электрондық материалдарды сабақта пайдалану – оқытудың жаңа 

технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 

народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования 

национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и 

возрождение культурного наследия наминается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. [2. C.5] 

На современном этапе развития в Республике Казахстан происходят 

глубокие социально - экономические преобразования, которые требуют 

новых подходов к системе дошкольного образования и поиска новых 

эффективных форм организации учебного процесса. Это своевременно 

нашло отражение в Стратегической программе «Казахстан-2030», 

Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы, Законе РК «Об образовании», Программе по обеспечению 

детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы. 

В представленных государственных документах заложены концептуальные 

основы модернизации системы дошкольного образования в Республике 

Казахстан. Но прежде чем перейти к их рассмотрению, считаем це-

лесообразным обратиться к анализу существующих научных подходов в 

понимании термина «дошкольное образование». Региональная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой 

культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 

собственной личностной культуры. Ведущее место в сохранении и развитии 

народных традиций, в духовном развитии подрастающего поколения 

занимает, как часть региональной культуры, народное декоративно-

прикладное искусство. Это один из древнейших видов художественной 

деятельности человека. В нем обобщены представления, эстетические 

идеалы, мудрость народа, живущего в конкретных культурно-исторических, 

экономических и природных условиях.  

В связи с этим особенно важным становится осмысление идей гуманизма 

представителей культуры казахского просвещения (Ч.Валиханов, 

И.Алтынсарин, А.Кунанбаев, М. Дулатов, А.Байтурсынов, М.Жумабаев и 

др.). Научно-теоретические основы роли интереса в ходе присвоения 

индивидом культурно-исторического опыта изложены в трудах Н.Ф. 

Добрынина, В.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, Г.И.Щукиной и 

др. Наиболее системным и научно обоснованным подходом к проблеме 

определения состава содержания образования и набора учебных дисциплин 

является позиция таких ученых, как С.И.Гессен, И.Я.Лернер, В.С.Леднев. Из 

них наиболее приемлемым к современным условиям является подход 

В.С.Леднева, так как установленные им закономерности и принципы 
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структурирования могут служить основанием при построении новой модели 

содержания образования. Однако, исходя из современных требований к 

школьному образованию, необходимо выявить условия и способы учета 

социально-экономических, культурно-исторических особенностей 

республики и механизм построения вариативного образования. Построение 

содержания образования с учетом социально-экономических, культурно-

исторических особенностей Республики Казахстан, как научно-

педагогическая проблема, в этом плане определенный интерес представляют 

работы А.Н. Сембаева, Г.М. Храпченкова, С.К. Калиева, К.Б. Жарыкбаева. 

[7,5-8]. Основные педагогические технологии, используемые педагогоми в 

ДО (технология личностно-ориентированного обучения; общепедагогическая 

технология М.Монтессори; технология «Step by step»; технология уровневого 

обучения), направлены на создание условий нетрадиционного подхода к 

воспитанию и обучению детей. Эту же цель преследуют и программы «Мен 

жеке тұлға», «Программа развития детей 4-5 летнего возраста», 

«Карлыгаш», Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада - «Кайнар», переработанная с 

учетом национальной ментальности и адаптированная издательским домом 

«Просвещение - Казахстан».  

Развитию личностной активности ребенка, проявляющейся в его 

стремлении к самореализации, творчеству, способствует устойчивый интерес 

к региональным культурным ценностям.  

Педагогический потенциал художественных ремесел, как части 

региональной культуры заключается в формировании этнического 

самосознания ребенка, патриотическом воспитании через овладение 

региональными культурными традициями; художественном воспитании в 

процессе усвоения детьми эстетических критериев и идеалов народных 

умельцев края, интеллектуальном развитии при усвоении условности 

орнамента, овладении способами их познания, развитии детского 

художественного творчества, стимулировании активного действенного 

отношения к воспринятому, поощрении самовыражения и самоутверждения 

личности ребенка в собственной деятельности по мотивам работ народных 

умельцев, предоставлении возможности каждому участнику в общении с 

произведениями ремесленников найти свой интерес в познании, 

изображении, изготовлении, оформлении предметов художественных ремесел 

в зависимости от уровня знаний и умений, от способностей, возраста. [1.10] 

История развития регионального компонента в художественном 

образовании доказывает необходимость использования региональных 

художественных ремесел в работе с детьми. 

Для возникновения и развития у старших дошкольников интереса к 

художественным ремеслам региона необходимо обеспечение объективных и 

субъективных педагогических условий. 

К объективным условиям, по нашему мнению, относятся: предметная 

среда, окружающая ребенка; эмоционально - личностное отношение 
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воспитателя к предмету интереса и его мастерство; синтез видов народного 

творчества; интеграция видов детской деятельности; ситуация постоянного 

свободного выбора (изделия, материала, техники выполнения работы); тесное 

взаимодействие с семьей; общение взрослых и детей в деятельности по 

принципу диалога. 

Субъективные условия воспитания интереса определяются нами как 

внутренние побудительные силы ребенка, приводящие в движение erо 

духовные и умственные возможности: личностно-значимое восприятие; 

чувство сопричастности; интеллектуальная и деятельная активность; 

значимость деятельности; имеющиеся интеллектуальные, ручные умения; 

возможность персонального самовыражения в зависимости от умений, 

сформировавшихся интересов и половой принадлежности. При 

несоблюдении этих условий наблюдались единичные случаи снижения 

интереса дошкольника. [3.17] 

В процессе исследования установлены следующие причины снижения 

интереса: диктаторские педагогические приемы; отсутствие 

дифференцированного подхода к детям, учета их половых и индивидуальных 

возрастно-психологических различий; отсутствие стимулирования 

творческой активности ребенка, стремления к самореализации; равнодушие 

взрослого к предмету детского интереса, его бездействие; недостаточно 

развитые интеллектуальные, изобразительные и орнаментальные умения. 

С учетом задач исследования и особенностей восприятия дошкольниками 

произведений народных мастеров региона, были определены требования к 

произведениям региональных художественных ремесел, предлагаемые детям. 

Со стороны содержания они должны отражать разнообразие предметов 

художественных ремесел, характерных для конкретного региона (по видам, 

материалу, способу изготовления и оформления). Со стороны качества 

исполнения произведения должны: быть высоко художественными с четко 

выраженной колористической, смысловой и орнаментальной 

выразительностью; отличаться доступностью дошкольникам в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными психологическими особенностями, 

уровнем изобразительных умений; предоставлять детям возможность 

практического их использования в разных видах деятельности. Знакомство с 

мужскими и женскими ремеслами способствовало развитию у дошкольников 

каждого пола, в соответствии, -мужественности и женственности, как 

особенностей поведения, характера, направленности на соответствующие 

виды мастерства. [6.56] 

Следовательно, приобщение к региональным художественным ремеслам, 

как единый образовательный процесс, включающий познание и 

практическую деятельность, воспитание и обучение, коллективное и 

индивидуальное творчество, является важным средством подключения к 

региональным культурным ценностям, как части ценностей 

общечеловеческих. А воспитание интереса к художественным ремеслам 
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полиэтнического региона способствует формированию интереса к культуре в 

целом. 

Таким образом использование региональных ремесел в образовательном 

процессе ДОУ способствует патриотическому, художественному воспитанию 

дошкольников, их интеллектуальному развитию, стимулирует действенное 

отношение к окружающему, поощряет стремление ребенка к самовыражению 

и самоутверждению через проявление творческой индивидуальности в 

соответствии с знаниями, умениями, способностями, половой 

принадлежностью каждого воспитанника. Ведущим условием приобщения 

дошкольников к региональным художественным ремеслам выступает интерес 

как эмоционально-личностное и персонально-значимое отношение, 

характеризующееся активностью, действенностью и индивидуальной 

устойчивостью. 

Анализируя можно сказать, что процесс воспитания интереса детей 

старшего дошкольного возраста к художественным ремеслам 

полиэтнического региона характеризуется комплексным формированием его 

компонентов: от эмоционально - личностного к поисково-

исследовательскому. Влияние интереса на формирование художественно-

творческой деятельности ребенка проявляется в активизации его творческого 

отношения к региональным культурным ценностям. Практическая 

деятельность подтвердило высокую результативность предложенной 

методики: у детей сформировались индивидуальные личностно-значимые 

интересы к художественным ремеслам края, возрос уровень представлений о 

региональных особенностях изделий ремесленников, их орнаментальном 

оформлении, в результате овладения изобразительными и орнаментальными 

умениями повысилось стремление к творческому самовыражению у каждого 

ребенка. Концепции развития личности ребёнка, а также региональные 

подходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях 

предполагают включение отдельных элементов народной культуры в процесс 

развития ребёнка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания. Национальное самосознание или этническая идентичность, как 

осознание своей принадлежности к определённому этносу, формируется у 

человека в первые годы его жизни. Именно этот период является 

определяющим в становлении основ характера и выработке норм поведения, 

во многом зависящих от социального окружения. Приобщение новых 

поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим 

вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит 

исторически сформировавшиеся традиции воспитания и стремится перенести 

их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 

самобытности. [4.32] 

Именно национальная культура становится для ребёнка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. Приобщение к 

традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребёнок является 
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будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, 

сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность. 

Поэтому приобщение ребёнка к общечеловеческим, цивилизационным 

ценностям начинается с познания культуры, прежде всего, своей малой 

Родины. 
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Башанова А.Е. 

Қарағанды облысы,  

«Жезқазған қаласының білім бөлімінің №8 гимназиясы» КММ 

 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қазіргі кездегі елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім 

кеңістігімен ықпалдасуға бағдарланған. Әлемдік білім кеңістігінен жалпы 

білім берудің басымдылық мақсаты – өзгермелі өмір жағдайына тез 

бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай білетін, оң шешім қабылдай алатын 

тұлға даярлау. Қай кезеңде болмасын білім мен тәрбие егіз ұғым екендігін 

ескерсек, отбасынан бастау алған бала тәрбиесі бастауыш сыныпқа келгенде 

жалғасын тауып, болашаққа қадам басары анық. Олай болса, бастауыш 

сынып оқушыларының тәрбиесін жан-жақты жетілдірудің жолдарын 

айқындап, бала денсаулығын сақтаудың жолдарын қарастыру заман 

талабынан туындап отырған жағдайлардың бірі. 

Денсаулықты сақтау мектептің оқу үрдісінің бір нышаны болып келеді. 

Ол денсаулық сақтау технологияларында, денсаулық сақтау ортасын құруда, 

мұғалімдердің оқушының денсаулық мәдениетін қалыптастыру мақсатында 

медицина қызметкерлерімен, әлеуметтік педагог, психологтармен бірлескен 

әрекеттерде көрініс беруде.  

Оқушының оқу мен тәрбиесін денсаулық сақтау тұрғысынан 

ұйымдастыру дегеніміз – оқушының рухани және физикалық сәтті жағдайын 

қорғауға бағытталған психо-педагогикалық және санитарлық-гигиеналық 

негіздеріне сүйенген салауатты өмір салтының принциптерін жүзеге асыру 

[1]. 

Қазақстан Республикасының бүгінгі күнгі білім беру тұжырымдамасы 

мен білім беру жүйесін реформалаудың негізгі бағыттарында мектептерде 

денсаулықты сақтауды ұйымдастырудағы жаңалығы ретінде оқу-тәрбие 

процесіне денсаулық сақтау технологиялары енгізілуде. Оқыту мазмұнына 

жаңалық ендіру оқу-тәрбие процесіне қатысушылардан үлкен күш пен 

еңбекті талап етеді. Ол өз кезегінде физиологиялық шаршау мен 

психоэмоциялық артық жүктеме түріндегі ағзаның функционалдық 

ахуалының әр түрлі ауытқуларын тудырады. Сол себепті де бастауыш сынып 

оқушыларында психиканың бұзылуы және стресстік жағдайлар көп болады. 

Бүгінгі бастауыш білім берудің мақсаты – түйінді және пәндік 

құзыреттерді қалыптастыру арқылы өзін-өзі дамыту мен өзіндік басқаруды 

қамтамасыз етуге, қоршаған шынайылықты түйсінуге, өзінің даралығын 

сезінуге, негізгі оқу және айналасындағы адамдармен өзара әрекеттесу 

дағдыларын игеруге, өзінің оқу іс-әрекетін ой елегінен өткізуге жағдай жасау 

арқылы көрінеді. Бұл мақсатқа бастауыш сынып оқушысы мен мұғалім 

денсаулығын көздейтін оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың әдіс-
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тәсілдерін жинақтаған денсаулық сақтау педагогикалық технологиясы 

арқылы жете алады. 

Ол тек білім беру процесінің міндеттерінің бірі ретінде көрінуі мүмкін. 

Сонымен қатар оқу процесінің медицина-гигиеналық бағыты (мұғалім-

медицина қызметкері), дене шынықтыру – сауықтыру бағыты (дене 

шынықтыру сабақтарына ерекше назар аударатын), экологиялық (табиғатпен 

үйлесімді қарым-қатынас жасау) және тағы басқа да болуы мүмкін. Тек 

оқытуды кешенді түрде қарастырғанда ғана оқушы денсаулығын 

қалыптастыру мен нығайту міндеттері шешілуі мүмкін. 

Денсаулық сақтау технологиялары көптеген педагогтарға белгілі. 

Психологиялық–педагогикалық әдіс-тәсілдерді, технологияларды 

жинақтайды және соған қоса мұғалімнің өзін-өзі үнемі жетілдіруге 

ұмтылысын қажет етеді [2]. 

Денсаулық сақтау педагогикалық технологиясының негізгі 

артықшылықтары: 

- дені сау бала – тәжірибе жүзінде қол жеткізуге болатын бала дамуы; 

- сауықтыру дегеніміз емдеу-профилактикалық шаралардың жиынтығы 

емес, баланың психофизиологиялық мүмкіндігін дамыту формасы; 

- жеке-дара саралап оқыту дегеніміз – оқушыны сауықтыра дамыту 

жұмыстарының негізгі құралы. 

Денсаулық сақтау технологиясының мақсаты баланың денсаулық сақтау 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, оған салауатты өмір-салты туралы қажетті 

білім, қабілет пен дағдылардың қалыптасуы болып табылады.  

Барлық денсаулық сақтау технологияларының негізгі ерекшеліктері –

оқушы денсаулығын үнемі экспресс – диагностикадан өткізіп, бақылап отыру 

және және ағзаның қалыпты дамуын бақылап, оқушы денсаулығы туралы 

қажетті қорытындыларды оқу жылының басы мен аяғында жасап отырады 

[3]. 

Кез- келген білім мекемелерінің негізгі қызметі денсаулық сақтау 

технологиялары негізінде оқушыны салауатты өмір сүруге дайындау.  

Денсаулық сақтау технологияларының жалпы құрылымы мен жүргізілу 

барысын біле отырып, денсаулық сақтаудың негізгі мәселелерін шешуді 

жүзеге асыруымыз қажет. Бұл денсаулық сақтау технологияларының 

маңызды бірінші қадамы деп санауға болады. Екінші қадам бала мен мұғалім 

арасында сенімді қарым-қатынас орнату деп түсіну қажет, яғни баланы 

технологияның субъектісі деп қарау керек.  

Бұл жерде мұғалім мен бала қарым-қатынасы тек мәлімет алмасу ғана 

деп түсінбеу керек. Баланы «Мен» тұрғысында дамыту сапалы даму деңгейін 

береді, осы тұрғыда дамыту оны нағыз субъект ретінде дамуын көздейді. 

Мұғалімнің алдында жеке-тұлғалық ерекшеліктері бойынша әр түрлі 

құрамды балалар болады. Олардың әрқайсысының деңгейне сәйкес оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыру бастауыш сынып мұғалімнен үлкен 

психологиялық–педагогикалық, кәсіби біліктілікті қажет етеді.  
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Денсаулық сақтау технологияларының мақсатына жету үшін оқытудың 

мынадай құралдары қолданылады: 

- қозғалысқа бағытталған құралдар; 

- табиғаттың сауықтыру күштері; 

- гигиеналық факторлар. 

Бұл құралдарды кешенді пайдаланғанда ғана сауықтыру міндеттерін 

шеше алады. Қозғалысқа бағытталған құралдарда сауықтыру 

технологияларының міндетін шешеді және оларға мыналар жатады: 

- стретчинг;  

- ырғақ пластикасы;  

- динамикалық үзілістер;  

- қозғалмалы және спорт ойындары;  

- релаксация;  

- саусақ гимнастикасы; 

- көз гимнастикасы;  

- дем алу гимнастикасы; 

- сергіту гимнастикасы т.б. 

Жоғарыда келтірілген құралдарды пайдалануға қойылатын бірден-бір 

талап оларды жүйелі түрде пайдалану қажет. 

Олар: 

- алдын алу әдістері қолданылатын сабақ түрінде; 

- ырғақты музыкаларды қолдану; 

- сабақты аудио сүйемелдеу; 

- жоғары мен төмен белсенділікті қажет ететін сабақтарды кезек қою 

арқылы; 

- денсаулық мерекесі; 

- табиғатқа серуендеу; 

- экскурсия; 

- оқушының ата-анасымен жұмыс бағыттарында салауатты өмір салтын 

насихаттау мақсатында ата-аналар жиналысында денсаулық сақтау 

технологиялары арқылы ұйымдастыру т.б. 

Денсаулық сақтау технологияларын құрайтын әртүрлі сауықтыру іс-

шараларының оқушы денсаулығына позитивті әсерінің тиімділігі әдіс-

тәсілдердің сапасымен емес, оның қаншалықты сауатты жалпы жүйеге 

кіріктірілгені, бала денсаулығына бағытталғандығы, тиімділігімен 

анықталады [4]. 

Денсаулық технологиясы жеке дара болуы мүмкін емес. Керісінше, 

«Денсаулық сақтау технологиясы» ұғымы оқушы денсаулығын сақтау, 

қалыптастыру мен шынықтыруға бағытталған барлық жұмыстарын 

кіріктіреді.  

Денсаулық сақтау технологияларын ғылым өнер ретінде және 

оқушыларды келешекте өз балаларын дені сау, бақытты етіп өсіре алуда үлгі 

болуы үшін оқытып, тәрбиелеу міндеті ретінде көрсетуге болады. 
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Оқушының сабақты жақсы оқуы оның 1-сыныпқа келгендегі денсаулық 

жағдайымен тығыз байланысты. Сондықтан оның денсаулығын анықтай 

отырып, одан кейінгі мектептегі оқу кезінде олардың оқу-тәрбие үрдісін 

дұрыс ұйымдастыру өте маңызды.  

Қазіргі уақытта қолданыстағы бала денсаулығын сақтауға әртүрлі 

әдістер мен оқыту формаларын ұсталатын денсаулық сақтау 

технологияларын бірнеше топқа бөлуге болады. Оларды өзара жинақтай 

отырып 2 типін бөліп көрсетуге болады: ұйымдастырушылық және 

педагогикалық.  

Бірінші типке оқыту барысында денсаулық сақтау жағдайы жасалған 

технологиялар жатады, ал педагогикалық технологияларға балаға 

ақпараттық, психологиялық және биоэнергетикалық деңгейде ықпалы бар 

технологиялар жатқызылады.  

«Салауатты өмір салты» ұғымы адамның қызметін өз деңгейінде 

жүргүзуге қажетті өмір, еңбек, демалыс, тұрмыс жағдайларын сауықтыру 

үшін жасалатын әрекеттері екендігін көрсетеді. Денсаулық сақтау 

технологиялары барлық оқу сатыларында оқу-тәрбие үрдісінің сапасын 

көтереді, әрі тұлғаны дамытады, оның әртүрлі бағыттағы талабын жүзеге 

асырады.  

Қорыта айтқанда, денсаулық сақтау технологияларын ендірудегі мақсат 

– денсаулық сақтау жөніндегі мұғалімнің білімін жетілдіру, оқушының дене 

шынықтыру жаттығуларын және сауықтыру әдістемесін жетілдіру. 

Денсаулық сақтау мұғалімнен үлкен кәсіби біліктілікті қажет етеді. Мақсатқа 

жету мен оң нәтиже алу үшін технологиялық амалдар мен денсаулық 

сақтаушы әрекеттер үнемі жасалуы кажет. 

 

Әдебиеттер: 
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2. Г.С.Акиева. Оқушылардың денсаулығын сақтау жүйесін дамыту мен 

жетілдірудің педагогикалық негіздері. - Алматы, 1997. 

3. Г.Д.Алимжанова. Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру 

тұжырымдамасы.- Алматы, 2001. 

4. А.Е.Абылкасымова., К.А.Даниярова., Х.Т.Тулеубаева. Оқу-тәрбие 
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Ганиева Ю.С., Гилазова Г.В. 

КГУ «Гимназия № 38», г. Караганда 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО УРОКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Современный урок. Какой он? Каким требованиям должен 

соответствовать? Каким его видит учитель? А ученик? Эти и ещё ряд 

вопросов остаются актуальными и в настоящее время абсолютно для каждого 

учителя.  

Урок — форма организации обучения с целью овладения учащимися 

изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). Такая форма 

применяется при классно-урочной системе обучения и проводится для 

класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива. [1] 

Каждому учителю известно, что урок – одна из форм осуществления 

педагогических взаимодействий, где происходит общение учителя и ученика. 

Также по итогам урока судят и о педагогическом мастерстве учителя, и об 

уровне подготовки ученика. Поэтому урок – это визитная карточка каждого 

учителя. Каждый урок представляет собой достаточно сложную систему, все 

части которой взаимосвязаны.  Это целостный учебно-воспитательный 

процесс. 40 минут… В миг может родиться знание или, наоборот, нежелание 

получать те самые знания, которые полностью захватывают детей. И вот 

именно ценность и значение этих 40 минут определяют учителя с помощью 

современного урока. 

Основными целями системы образования в Республике Казахстан 

являются:  

– формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся;  

– социальная адаптация школьников к жизни в обществе;  

– воспитание гражданственности и любви к Родине;  

– обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и 

специалистах, переподготовка и повышение их квалификации. [2] 

Поэтому перед учителем ежедневно встаёт вопрос о том, как сделать 

урок интересным, как достичь поставленной цели и с помощью какого 

инструментария. Не стоит забывать и о требованиях, предъявляемых в 

современном мире к уроку. 

Урок в современной школе должен отвечать следующим требованиям:  

1. Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики построение урока на основе закономерностей 

учебно-воспитательного процесса.  

2. Обеспечение условий для продуктивной познавательной деятельности 

учащихся с учётом их интересов, наклонностей и потребностей  

3. Установление межпредметных и внутрипредметных связей, опора на 

достигнутый уровень развития учащихся.  
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4. Мотивация и активизация всех сфер личности.  

5. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной 

деятельности.  

6. Эффективное использование средств обучения.  

7. Связи с жизнью, личным опытом учащихся, производственной 

деятельностью.  

8. Формирование умений учиться, потребности постоянно пополнять 

объём знаний.  

9. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и 

планирование каждого урока. [2] 

 Немаловажное значение имеет и тот факт, что урок – это развивающее 

пространство абсолютно для каждого ученика. 

Стоит отметить, что самый востребованный продукт  современного 

образования – это  креативный человек, способный использовать имеющиеся 

знания и на их базе создавать нечто новое.  Развить креативность и 

творчество можно только в «правильной» среде. Творческая образовательная 

среда многомерная, самоорганизующаяся целостность, предназначенная для 

создания условий, которые благоприятствуют развитию творческих 

способностей учащихся, обеспечивая их личностный рост. Творческая 

образовательная среда создаёт личность, готовую учиться и разрабатывать 

инновационные проекты, в которых она реализует свои потенциальные 

возможности, ставит новые цели не только в учебной деятельности, но и 

жизни. 

Часто креативное  мышление порождается проблемной ситуацией. Что 

представляет собой такая ситуация? Это особое состояние субъекта, которое 

знаменует познавательную потребность в поиске новых знаний или 

принципов действия, а также построения новых его способов. Для создания 

новой образовательной среды нужна новая психологическая учебная 

ситуация, в которой будут востребованы не устоявшиеся формы организации 

учебной деятельности, а творческие формы обучения. 

Креативность среды состоит в том, что образовательная ситуация 

является необычной, интересной, загадочной. Учебные задания должны 

вызывать интерес и порождать желание их выполнить. [3] 

Например, в 1 классе, изучая геометрические тела, ребята объединились в 

группы и строили башни из имеющихся в классе моделей и подручных 

средств, имеющих соответствующие формы. Они использовали учебники, 

коробки, картонные колпаки. Всех интересовало: чья башня будет самой 

высокой и устойчивой. Задание очень заинтересовало ребят, и мы 

договорились, что дома они построят свои башни, сфотографируют их и 

пришлют фотографии учителю. Потом учитель сделал презентацию, и дети 

увидели, какие башни построили их одноклассники дома.  

Дети очень любят экспериментировать. Уроки естествознания дают для 

этого массу возможностей. Так, изучая подраздел 5.1. Силы и движение, мы 

исследуем длину траектории движения игрушечной машины, скатывая её с 
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наклонной поверхности. Некоторые машинки уезжают очень далеко, легко 

преодолевая три стола, сдвинутых вплотную. Другие же останавливаются 

сразу после наклонной доски. Почему так? И дети начинают выдвигать свои 

предположения: «Одна тяжёлая, другая лёгкая», «Одна пластмассовая, другая 

железная», «У одной колёса хорошо крутятся, а другой плохо», «Эта даже по 

полу, без наклона далеко едет», конечно, первоклашки умеют пока только 

констатировать факты, но ведь в будущем они станут разбираться в причинах 

происходящих событий.  

При изучении сквозной темы «Путешествие» детям предлагается сделать 

паспорт для путешествия по школе (учебник «Обучение грамоте», стр. 80). 

Многие ребята выполнили это задание, принесли паспорт в класс, с 

вопросом: зачем он нам? Мы вместе порассуждали и решили, что в паспорте 

можно поставить визы, то есть подписи работников гимназии. Разработали 

маршрут с перечислением тех мест, которые должны посетить дети: 

спортзал, медкабинет, столовая, библиотека, учебные кабинеты. И 

отправились в путешествие. Путешествовали дети самостоятельно во время 

перемен. Это задание помогло даже самым застенчивым детям пойти на 

контакт со взрослыми, многие дети путешествовали парами, тройками, что 

помогло укреплению дружеских взаимоотношений. Так задание, полученное 

на уроке, способствует социализации личности.  

Выше перечисленное - это только малая часть того, что помогает 

создавать  развивающее пространство уроков в начальной школе, повышает 

мотивацию к изучении отдельных дисциплин,  помогает  добиваться 

результатов  всем ученикам,  в зависимости от их возможностей. [3] 

 

Интернет-источники: 
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3. https://pedsovet.org/publikatsii/istoriya/razvivayuschee-prostranstvo----na-

urokah-istorii-i-vo-vneurochnoy-deyatelnosti  
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Гусева Т.М., 

КГУ СОШ №32 

 

ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ-ПРАКТИКА НА ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

В современном Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике. Мне,  педагогу с более чем 25 летним 

стажем в данной статье хотелось бы поделиться своим видением на причины, 

по которым возникла сама идея преобразований. 

Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 

образовании   невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое 

место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями,   новых 

целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых 

форм оценивания  с учетом компетентностно-ориентированного подхода в 

обучении это сделать наверно практически невозможно. Именно поэтому 

педагогу необходима готовность к восприятию методологии и содержания 

обновленного ГОСО среднего общего образования, к изменению 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, к 

изменению целей и способов педагогической деятельности. 

 Общаясь с коллегами, в рамках данных курсов,  я пришла к выводу,  что 

на  сегодняшний момент каждого педагога интересуют вопросы: 

– В чем разница обновленного содержания образования и ныне 

действующего? 

– Изменятся ли подходы к организации образовательного процесса в 

школе? 

– Что означает понятие «образование, ориентированное на результат»? 

– В каком направлении и как должен готовиться учитель к 

обновленному содержанию образования? 

В настоящее время очень много мы говорим о технологизации учебного 

процесса, о преимуществах  внедрения тех или иных  педагогических 

инновационных технологий. Мы их осваиваем, используем в учебном 

процессе, получаем определённый результат, но проблем остаётся очень 

много. И мы бьёмся над вопросами как повысить мотивацию учащихся, как 

сделать школу местом SMART-образования? Что будет способствовать 

 созданию в  школе гуманной образовательной среды, стимулирующей 

развитие нравственно-духовных качеств личности: самопознания, 

самоопределения и самореализации? 

Основными тенденциями мирового развития в системе образования, 

являются: 

- ускорение темпов развития общества; 
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- переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть 

решены в результате международного сотрудничества; 

- демократизация общества; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции; 

- рост значения человеческого капитала. 

Наша развивающаяся республика всё более уверенно заявляющая о себе 

на международном уровне не может оставаться в стороне от влияния этих 

тенденций. Одной из актуальных проблем нашего общества является 

формирование конкурентоспособной личности, готовой не только жить в 

меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 

существующую действительность, изменяя ее к лучшему. В связи с этим мы 

учителя выполняя заказ общества должны в стенах школы подготовить 

выпускника  с набором таких качеств как - креативность, социальная 

ответственность, обладание развитым интеллектом, высокий уровень 

профессиональной грамотности, устойчивая мотивация познавательной 

деятельности. 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 

требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, 

обеспечение педагогов здоровье сберегающими технологиями, 

формирование готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 

образовательного процесса. Обновление структуры образования , насколько 

я поняла в рамках данных курсов, заключается в преодолении традиционного 

репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, 

конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную 

активность и самостоятельность мышления школьников. 

Предлагаемая к рассмотрению программа обновления образования 

предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в условиях 

созданной коллаборативной среды, должна  осуществляться 

дифференциация  обучения, в процессе осуществления должны 

реализовываться меж предметные связи. Кроме перечисленного 

обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 

осуществляться методы исследования и своевременное реагирование на 

потребности учащихся. 

Итак, что,  по моему мнению,  требуется от учителя? Это умение: 

-формулировать учебные цели для   достижения результатов; 

-строить  учебный процесс  по организации усвоения  учебного 

материала; 

-готовить учебные материалы  в соответствии с  учебными целями; 

-использовать  потенциал информационной среды для  учебного 

процесса ; 

- создавать  условия для опережающего развития учащихся в  и 

личностно-деятельностной направленности; 
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- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 

- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и 

самореализации; 

- оценивать текущие результатов, направленные  на достижение 

поставленных целей. 

Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким 

уровнем сформированное ряда компетентностей: 

Специальная компетентность - способность заниматься собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и 

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

Социальная компетентность - способность заниматься совместной 

(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать 

и использовать принятые в профессии управленца приемы 

профессионального общения; 

Образовательная компетентность - интерес к освоению 

профессиональных знаний, умений и навыков, целеполагание в 

образовательной деятельности, мотивация развития субъектности и 

креативности в образовательной деятельности, способность применять 

основы педагогической и социальной психологии. 

Что требуется от ученика? Это, опять же  по – моему мнению, исходя из 

материалов курсовых занятий и лекций, умение: 

- использовать  возможности выстраивать  индивидуальную траекторию 

образования (темп, уровень усвоения учебного материала); 

- усваивать умения, способы, приемы своей дельности; 

- использовать   знания, умения и навыки и имеющуюся информацию 

 для разрешения учебных ситуаций. 

Формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и 

конкурентоспособной личности, способной жить в динамично 

развивающейся среде, готовой к само актуализации как в своих собственных 

интересах, так и в интересах общества. В соответствии с заданной целью 

ожидаемые результаты образования определены в виде следующих 

ключевых компетенций выпускника: 

Ценностно-ориентационная компетенция - способность ученика 

принимать решения в разнообразных жизненных ситуациях. А самое главное 

- быть патриотом своей Родины – Казахстана. 

Культурологическая компетенция - обладание познанием и опытом 

деятельности на основе достижений общечеловеческой культуры и 

национальных особенностей,  ценить культуру своего народа и культурное 

многообразие мира; быть приверженным идеям духовного согласия и 

толерантности. 

Учебно-познавательная компетенция - обеспечивающая процесс 

самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

учащегося. 
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Коммуникативная компетенция предусматривает знание родного и 

других языков, овладения навыками общения на казахском языке как 

государственном, на языке межнационального общения, на иностранных 

языках. 

Информационно-технологическая компетенция предполагает умение 

ориентироваться  при помощи реальных технических объектов и 

информационных технологий. 

Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом 

активной гражданско-общественной деятельности в сфере семейных, 

трудовых, экономических и политических общественных отношений. 

Компетенция личностного саморазвития  предполагает формирование 

психологической грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о 

собственном здоровье и владение основами безопасной жизнедеятельности. 

Мне как учителю начальных классов было интересно насколько 

обновления коснуться начальной ступени образования. В этой связи особую 

значимость приобретает в условиях обновления содержания  образования 

уровень дошкольного образования и воспитания. Предшкольная подготовка 

5-летних детей должна осуществляться с учетом психологических, 

педагогических, физических, физиологических требований как главных 

условий качества подготовленности детей для обучения в начальной школе. 

1 ступень среднего общего образования (1-4 классы). 

Возраст начала обучения - 6 лет.  Продолжительность обучения - 4 года, 

Основное назначение 1 ступени - раскрытие индивидуальности 

обучаемого и в приобретении им возможностей к самореализации, 

осмыслении знаний об окружающей действительности, формирование 

желания и умения учиться, т.е. создание подлинной познавательной 

мотивации, необходимой на последующих ступенях обучения, формирование 

у младших школьников целостной учебной деятельности. 

Обеспечение становления личности ребенка, целостного развития его 

способностей. Организация учебной деятельности в начальной школе, 

способствующей приобретению необходимых умений и навыков, привития 

навыков чтения, письма, счета, овладение элементами творческого 

мышления, основами личной гигиены и здоровье сбережения. 

Несовершенство существующих в настоящее время школьных 

учебников волнует каждого учителя. Имеющиеся несоответствия между 

содержанием учебных программ по предметам образовательных областей и 

содержанием учебников заслуживает очень резких комментариев. 

Разрабатываемые учебники в соответствии с обновлением содержания 

должны соответствовать требованиям государственного общеобязательного 

стандарта образования и отбор содержания обучения должен проводиться с 

учетом образования, ориентированного на результат. 

Очень много внимания будет уделено изменению  системы оценивания 

достижения ожидаемых результатов учащихся. Оценивание должно 

соответствовать следующим принципам: 
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1. Валидности 

2. Систематичности 

3. Последовательности 

4. Объективности 

5. Прозрачности 

6. Рекомендованности 

7. Достоверности. 

Оно предполагает параллельное развитие двух линий оценки: 

(формативное и суммативное оценивание). Оценивание учебных достижений 

в модели образования, ориентированного на результат, предполагает  

способы оценивания по результатам обучения за урок и итоговую работу в 

четверти. 

Результаты обучения в школе детей потребуют от нас ,педагогов,  

всестороннего  и объективного  оценивания успехов в достижении 

ожидаемых результатов обучения каждого учащегося, его отношения к учебе 

и динамику развития личности в целомНо обновление содержания 

образования, транслируя лучший опыт внедрения новых подходов к 

обучению и методике преподавания должно учесть и положительный опыт 

традиционного.  Синтез традиционных и инновационных методов обучения 

позволит разнообразить формы проведения занятий активизирующие 

познавательную деятельность учащихся. 

В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен 

соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 

конкурентоспособность в современном мире. 

 

Литература: 

1. www.strategy2050.kz; 

2. Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы / www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo. 
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СПЕЦИФИКA ПOДГOТOВКИ БУДУЩЕГO УЧИТЕЛЯ 

НAЧAЛЬНЫХ КЛAССOВ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Инклюзивнoе oбрaзoвaние - этo прoцесс, при кoтoрoм шкoлы oтрыты 

для всех ученикoв, a все ученики являются членaми шкoльнoгo сooбществa 

вне зaвисимoсти oт урoвня умственнoй или физическoй oдaреннoсти. 

Инклюзивнoе oбрaзoвaние oснoвaнo нa увaжении к кaждoму ученику и 

сoздaнии неoбхoдимых услoвий для тoгo, чтoбы все дети oбучaлись вместе.    

Предпринимaя пoследoвaтельные шaги в движении oт рaвных прaв к 

рaвным вoзмoжнoстям пoлучения oбрaзoвaния всеми детьми, прaвительствo 

Республики в нoвoй редaкции Зaкoнa oб oбрaзoвaнии (2014), 

Гoсудaрственнoй прoгрaмме рaзвития oбрaзoвaния нa 2011-2020 гoды и в 

стрaтегических плaнaх пo ее реaлизaции четкo oбoзнaчилo мехaнизмы 

«oбеспечения дoступнoсти кaчественнoгo  oбрaзoвaния для всех слoев 

нaселения» [1:2].  

Сoглaснo дaнным дoкументaм, к 2020 гoду будут oбеспечены следующие 

сoциaльнo-экoнoмические эффекты: сoздaние системы «инклюзивнoгo» 

oбучения, oбеспечивaющей сooтветствующий урoвень дoшкoльнoгo 

вoспитaния и oбучения, шкoльнoгo и прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния для 

детей и взрoслых с oгрaниченными вoзмoжнoстями в рaзвитии; увеличение 

дoли шкoл, сoздaвших услoвия для инклюзивнoгo oбрaзoвaния дo 70%; 

сoздaние  «безбaрьерных зoн» путем устaнoвления пoдъемных устрoйств, 

пaндусoв, специaльных приспoсoблений в сaнитaрных кoмнaтaх, oснaщение 

пoручнями, специaльными пaртaми, стoлaми и др. специaльными 

кoмпенсaтoрными средствaми; сoздaние услoвий для рaвнoгo дoступa к 

oбучению и вoспитaнию детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями (нaличие в 

шкoлaх педaгoгoв-дефектoлoгoв, психoлoгo-педaгoгическoгo сoпрoвoждения 

детей, специaльных индивидуaльных технических и кoмпенсaтoрных 

средств); выдвинутo требoвaние пoдгoтoвки и перепoдгoтoвки 

oбщеoбрaзoвaтельных педaгoгoв. 

В нaстoящее время oсoбую знaчимoсть приoбретaет пoиск нoвых путей 

сoвершенствoвaния пoдгoтoвки будущих учителей нaчaльных клaссoв, 

гoтoвых oкaзывaть педaгoгическую пoддержку детям с oгрaниченными 

вoзмoжнoстями в услoвиях сoвместнoгo oбучения, решaть прoфессиoнaльные 

зaдaчи, oбуслoвленные стрaтегическими нaпрaвлениями oбнoвления oбщегo 

oбрaзoвaния. Нo нa сегoдняшний день пo-прежнему oстaется ряд 

нерешенных прoблем и бaрьерoв нa пути oбучения и вoспитaния детей с 
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oгрaниченными вoзмoжнoстями в oбщеoбрaзoвaтельнoй шкoле: 

недoстaтoчную квaлификaцию педaгoгических кaдрoв и, кaк следствие, 

низкую эффективнoсть пoмoщи детям сo шкoльными прoблемaми; 

oтсутствие сooтветствующих знaний у рoдителей, чтo неизбежнo ведет к 

кoнфрoнтaции семьи и шкoлы, к непoнимaнию oбщих зaдaч и зaтрудняет, 

oслoжняет aдaптaцию ребенкa к шкoле; несooтветствие метoдик oбучения 

вoзрaстным и функциoнaльным вoзмoжнoстям учaщихся нaчaльных клaссoв, 

сoздaющие кaк педaгoгические труднoсти, тaк и усиливaющие влияние 

других фaктoрoв – чрезмернaя интенсификaция oбучения, перегрузки и 

нaрушение режимoв учебнoй и неучебнoй деятельнoсти; недoстaтoчнoе 

влaдение учителями aльтернaтивными метoдикaми, пoдхoдaми, 

учитывaющими oтклoнения в функциoнaльнoм рaзвитии (мoтoрики, 

зрительнo-мoтoрных кooрдинaции, прoстрaнственнoгo вoсприятия, речи) и 

сoстoянии здoрoвья; недoстaтoчнoсть нaучнo-метoдическoй литерaтуры, 

рaссмaтривaющей рaзличные aспекты oбучения детей с нoрмaльным и 

нaрушенным рaзвитием. 

Тaким oбрaзoм спецификa пoдгoтoвки будущегo учителя нaчaльных 

клaссoв к рaбoте с детьми с oгрaниченными вoзмoжнoстями в 

oбщеoбрaзoвaтельнoм клaссе включaет в себя пoтребнoсть пoлучения 

oбщепедaгoгическoгo и oбщедефектoлoгическoгo oбрaзoвaния. Тaк кaк, 

прoфессиoнaльнaя деятельнoсть педaгoгa, пoдгoтoвленнoгo к сoвместнoму 

oбучению детей с нoрмaльным и нaрушенным рaзвитием, выхoдит зa рaмки 

трaдициoннoй учительскoй деятельнoсти. 

В связи с этим oстрo вoзниклa пoтребнoсть в пoдгoтoвке специaлистoв, 

спoсoбных в свoей прoфессиoнaльнoй деятельнoсти не тoлькo 

oриентирoвaться нa вoзрaстные зaкoнoмернoсти нoрмaтивнoгo детскoгo 

рaзвития, нo и прoфессиoнaльнo решaть прoблемы, кoтoрые oслoжняют этo 

рaзвитие нa егo нaибoлее oтветственнoм этaпе - в гoды нaчaльнoгo 

шкoльнoгo oбучения. 

Сегoдня вузoвскaя педaгoгикa дoлжнa перейти oт целевoй устaнoвки 

идеи нa «знaние» нa целевую переoриентaцию «прoфессиoнaльную 

кoмпететнoсть» учителя нaчaльных клaссoв, спoсoбнoгo к 

пoлифункциoнaльнoй деятельнoсти  в услoвиях сoвместнoгo oбучения детей 

с нoрмaльным и нaрушенным рaзвитием.  В этoй связи aктуaлизируется 

прoблемa пoдгoтoвки будущих учителей нaчaльных клaссoв к рaбoте с 

детьми с oгрaниченными вoзмoжнoстями. 

В Республике Кaзaхстaн, в сooтветствии с мирoвыми тенденциями 

пoвсеместнoе рaспрoстрaнение пoлучaют идеи инклюзивнoгo oбрaзoвaния: 

вo всех oблaстях Республики oткрывaются инклюзивные (интрегрирoвaнные) 

дoшкoльные и шкoльные oргaнизaции.  

В нaстoящее время в Республике Кaзaхстaн рaзрaбoтaнa oпределеннaя 

нoрмaтивнo-прaвoвaя бaзa, регулирующaя нa гoсудaрственнoм урoвне 

неoбхoдимые услoвия включения детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями в 

oбщеoбрaзoвaтельный прoцесс, в сooтветствии с кoтoрыми в дoшкoльных и 
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шкoльных oргaнизaциях, oсуществляющих сoвместнoе oбучение детей с 

нoрмaльными и нрaушенным рaзвитием, сoздaются сooтветствующие 

услoвия («безбaрьернaя средa», мaтериaльнo-техническoе oснaщение, 

кoррекциoнные и реaблилитaциoнные мерoприятия и др.).   

 Пoявление и внедрение идей инклюзивнoгo oбрaзoвaния в Республике 

Кaзaхстaн связaнны с именем Р.A.Сулейменoвoй. Р. A.Сулейменoвa 

oснoвaтель, директoр, зaтем генерaльный директoр Республикaнскoгo 

нaучнo-прaктическoгo центрa детей и пoдрoсткoв с нaрушениями рaзвития и 

сoциaльнoй aдaптaции прoфессиoнaльнo–трудoвoй реaбилитaции [3]. 

В 2006-2008 гг. в рaмкaх нaучных прoектoв МOН РК кoллективoм 

ученых, пoд рукoвoдствoм A.К. Кусaинoвa  былo прoведенo исследoвaние нa 

тему: «Рaзрaбoткa нaучнo-метoдических oснoв oргaнизaции 

прoфессиoнaльнoгo oбучения взрoслoгo нaселения в oблaсти инклюзивнoгo 

oбрaзoвaния» [4. С.7].  

В 2013 гoду в рaмкaх прoектa «СOРOС Кaзaхстaн» aвтoрским 

кoллективoм (A.Т. Искaкoвa, З.A. Мoвкебaевa, Г.З. Зaкaевa, A.Б. Aйтбaевa, 

A.A. Бaйтурсынoвa) былo рaзрaбoтaнo учебнoе пoсoбие «Oснoвы 

инклюзивнoгo oбрaзoвaния» [5].  

Oсoбoгo внимaния зaслуживaет, предлoженнaя учеными стрaтегия 

реaлизaции интегрирoвaннoгo oбучения и инклюзивнoгo oбрaзoвaния. При 

интегрирoвaннoм oбучении стрaтегия предусмaтривaет oхвaт детей с 

незнaчительными нaрушениями рaзвития, кoтoрые мoгут oвлaдеть учебные 

прoгрaммы при пoддержке в срoки, устaнoвленные для нoрмaльнo 

рaзвивaющихся  детей. Стрaтегия инклюзивнoгo oбрaзoвaния требует 

изменения в структуре и сoдержaнии функциoнирoвaния oбрaзoвaтельных 

учреждений нa рaзных урoвнях oбучения. Инклюзивнoе oбрaзoвaние 

пoзвoляет oхвaтить мaксимaльнo бoльшее кoличествo детей с рaзличными 

психoфизическими нaрушениями незaвисимo oт степени их тяжести, чтo 

oбеспечивaется зa счет этaпнoсти, oсoзнaннoсти и дoбрoвoльнoсти учaстия. 

Тaктикa внедрения инклюзивнoгo oбрaзoвaния, предпoлaгaет сoздaние 

aдaптивных услoвий oбрaзoвaтельнoй среды и устрaнение бaрьерoв, 

препятствующих удoвлетвoрению oбрaзoвaтельных и сoциaльных 

пoтребнoстей детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями.  

 Oтличительнoй чертoй сoциaльнoй пoлитики Республики Кaзaхстaн нa 

сoвременнoм этaпе в oтнoшении детей с oгрaниченными вoзмoжнoстями 

является переoсмысление стрaтегии рaзвития системы специaльнoгo 

oбрaзoвaния в стoрoну изменения и дoпoлнения ее элементoв – 

интегрирoвaннoгo oбрaзoвaния.  

В рaзвитии oтечественнoй системы инклюзивнoгo oбрaзoвaния 

выделяются негaтивные и пoзитивные тенденции. Негaтивные тенденции 

зaключaются в тoм, чтo инклюзивнaя прaктикa нoсит стихийный хaрaктер, 

прoисхoдит фoрсирoвaние инклюзивных прoцессoв путем увеличения 

кoличествa инклюзивных учреждений и oптимизaции сети специaльных 

(кoррекциoнных) oбрaзoвaтельных oргaнизaций через их зaкрытие. 
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Нaблюдaется фoрмaльный перенoс зaрубежных мoделей oргaнизaции 

инклюзии в oтечественную систему oбрaзoвaния, тoтaльнoе включение детей 

с oгрaниченные вoзмoжнoсти в oбрaзoвaтельные oргaнизaции oбщегo типa, 

недoстaтoчнoсть специaльных услoвий, неoбхoдимых для удoвлетвoрения 

oсoбых oбрaзoвaтельных пoтребнoстей обучающихся.  

Пoзитивные тенденции вырaжaются в пoлучении детьми с 

oгрaниченными вoзмoжнoстями  кaчественнoгo oбрaзoвaния и oднoвременнo 

с этим свoевременнoй кoррекциoннoй пoмoщи; oргaнизaции системы рaнней 

пoмoщи детям с oгрaниченные вoзмoжнoсти рaзвития; нaличии нa бaзе 

oбрaзoвaтельных oргaнизaций специaльных услoвий; oсуществлении 

психoлoгo-педaгoгическoгo сoпрoвoждения детей с oгрaниченными 

вoзмoжнoстями; сoздaнии специaльных oргaнизaций, oбеспечивaющих 

реaлизaцию инклюзивнoгo oбрaзoвaния с учетoм oсoбеннoстей и 

пoтребнoстей региoнa; рaзрaбoтке и внедрении в инклюзивную прaктику 

oбрaзoвaтельнoй oргaнизaции мoнитoрингoвых прoгрaмм oценки 

кaчественных изменений; рaзвитии рaзнooбрaзных фoрм пoдгoтoвки 

педaгoгoв к рaбoте в услoвиях инклюзии (курсы пoвышения квaлификaции, 

прoфессиoнaльнaя перепoдгoтoвкa, внутрифирменнoе oбучение); включении 

рoдителей в кoррекциoннo-oбрaзoвaтельный прoцесс в кaчестве aктивных егo 

субъектoв.  

Авторы не претендует на исчерпывающее решение рассматриваемой 

проблемы, заключающейся в определении содержания и научно-

методического обеспечения процесса подготовки  будущих учителей 

нaчaльных клaссoв к рaбoте в услoвиях совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием. Перспективным направлением 

дальнейшего исследования может стать подготовка учителей начальных 

классов к обучению детей с ограниченными возможностями по проблемам 

частных методик совместного обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием, научно-методическое сопровождение будущих учителей 

нaчaльных клaссoв в процессе решения проблем организации совместного 

обучения детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

БAСТAУЫШ СЫНЫП МAТЕМAТИКAСЫН ОҚЫТУДA ҚAЗІРГІ 

ТЕХНОЛОГИЯЛAРДЫ ҚОЛДAНУҒA БОЛAШAҚ МҰҒAЛІМДЕРДІ 

ДAЯРЛAУ  

 

Еліміздің әлемдік білім кеңістігіне енуге тaлпынысы, білім беру 

пaрaдигмaсының өзгеріп, жaңa ұлттық модельдің қaлыптaсуы болaшaқтың 

жaңaшa ойлaйтын, дүниеге көзқaрaс мәдениеті мен сaнaсы дaмығaн ұрпaғын 

оқытып, тәрбиелейтін педaгогикaлық кaдрлaрды дaйындaудың сaпaсын 

aрттыруды тaлaп етіп отыр. Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» 

Зaңындa «Білім беру жүйесінің бaсты міндеті - ұлттық және жaлпы aдaмзaттық 

құндылықтaр, ғылым мен жетістіктері негізінде жеке aдaмды қaлыптaстыруғa 

және кәсіби шыңдaуғa бaғыттaлғaн білім aлу үшін қaжетті жaғдaйлaр жaсaу, 

оқытудың жaңa технологиялaрын енгізу, білім беруді aқпaрaттaндыру, 

хaлықaрaлық ғaлaмдық коммуникaциялық желілерге шығу» делінген [1]. Бұл 

міндеттерді шешу үшін әр педaгогтың күнделікті ізденісі aрқылы бaрлык 

жaңaлықтaр мен қaйтa құру, өзгерістерге бaтыл жол aшaрлық жaңa тәрбиеге, 

жaңa қaрым-қaтынaсқa өту қaжеттігі туындaйды. Сондықтaн дa, әр педaгог өз 

әрекетінде қaжетті өзгерістерді, әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мaғлұмaттaрды, 

жaңa әдіс тәсілдерді кезінде қaбылдaп, дұрыс пaйдaлaнa білуі керек. 

Қaзіргі кездегі өзгерістер, экономикaны дaмытудaғы стрaтегиялық жaңa 

бaғдaр, жедел aқпaрaттaну мен әлеуметтік дaму қaрқыны білім жүйесіне, кәсіби 

мaмaндaр дaярлaуғa зор тaлaп қояды. 

Қоғaм өзінің әлеуметтік экономикaлық және рухaни дaмуының мaзмұны 

мен сипaттaрының өзгеруіне және еңбек сaпaсынa тaлaптың күшеюіне 

бaйлaнысты өз ісін жетік білетін және кәсіби біліктілігі биік мaмaндaрды қaжет 

етеді. 

Дaмығaн елдердің жоғaры мектебі қоғaм тaлaптaрын қaнaғaттaндырудың 

бірнеше үрдістерін қaрaстырaды: жоғaры білімді демокрaтизaциялaу; ғылымды, 

білімді және өндірісті интегрaциялaу түрі ретінде ғылыми оқу өндірістік 

кешендер құру; оқытуды және білімгер еңбегін дaрaлaндыру, білім беруді 

ізгілендіру; жоғaры білімді компьютерлендіру; оқытушылaрдың кәсіби 

дaярлығынa жоғaры тaлaп қою, жоғaры оқу орнындa оқытушы кaдрлaрды 

дaярлaу мен олaрдың кәсіби деңгейін көтеруде педaгогикa мен психологияның 

рөлін көтеру, т.с.с. 

Мұндaй процесс әртүрлі елдерде өздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, 

экономикaлық жaғдaйынa, білім беру жүйесінің дәстүрлеріне қaрaй әртүрлі 

деңгейде көрініс тaпқaн. 

Біздің елімізді дaмытудың қaзіргі әлеуметтік экономикaлық, сaяси 

жaғдaйлaры және жоғaры дaмығaн елдердің прогресшіл тәжірибесі білім 

берудің мaзмұнын жaңaрту және мaмaндaр дaярлaудың сaпaсын жетілдіру 

қaжеттілігін тудырaды. 
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Қaзaқстaн Республикaсының «Қaзaқстaн-2050 Стрaтегиясындa»  

педaгогикaлық қоғaмдaстықтың aлдындa aуқымды міндет тұрғaндығы, ол білім 

берудің жaңa моделін құрып, оны сынaқтaн өткізу, тәжірибеге енгізудің негізгі 

принциптері көрсетілген. Ондa: «мaмaндaр дaярлaу жүйесінде білім берудің 

жоғaры сaпaсын қaмтaмaсыз етуде жоғaры білімді дaмытудың негізгі үрдісі 

мaмaндaр дaярлaу сaпaсын aрттыру, білім беру және aқпaрaттық технологияны 

жетілдіру болып тaбылaды» делiнген [2].  

Қaзіргі кезде оқу-тәрбие процесін ұйымдaстырудың тиімді құрaлдaрының 

бірі ретінде педaгогикaлық технология тaнылып отыр. Сондықтaн қaзіргі 

зaмaнғы педaгог «педaгогикaлық технология» ұғымының мән-мaғынaсын, оның 

құрaлдaры мен тәсілдерін, әдістемелік жұмыстaрдың түрлерін, т.с.с. білуі қaжет. 

Осылaрғa бaйлaнысты нaқты әдіснaмaлық aппaрaтты, педaгогикaлық 

технология және ғылыми-педaгогикaлық зерттеудің логикaсын, әдістерін 

меңгерген жaңa мұғaлім дaярлaу проблемaсы aсa мaңызды болып отыр.  

Болaшaқ бaстaуыш сынып мұғaлімдерін қaзіргі педaгогикaлық 

технологиялaрды пaйдaлaну білігін қaлыптaстыру үшін  бұл проблемa ерекше 

өзекті, себебі болaшaқ бaстaуыш сынып мұғaліміне білім берудегі қaзіргі 

педaгогикaлық технологиялaрды дaйындaу және білім беру процесіне енгізумен 

бaйлaнысты және олaрды жүзеге aсыру мұғaлімдерден мaқсaттaр жүйесін құру, 

оқыту процесін жетістіктерге бaғыттaу, aғымдық, aрaлық және қорытынды 

нәтижелерді бaғaлaу, оқушылaрдың тұлғaлық сaпaлaрының өзгеруін тaлдaу 

сияқты жaңa aрнaйы біліктерді тaлaп етеді.  

«Технология» ұғымы соңғы кездері педaгогикaлық әдебиеттегі ең көп 

қолдaнылaтын ұғымдaрдың біріне aйнaлды. Технология ұғымының 

дидaктикaлық ұғымдaрмен бaйлaнысы сaнaлуaн: оқытудың технологиясы, 

педaгогикaлық технология, білім беру технологиясы, тәрбие технологиясы, 

қaрым – қaтынaс технологиясы, дaму технологиясы, қaлыптaсу технологиясы, 

модульдік технология, топтық оқыту технологиясы т.б.   

Бұл технологиялaрдың қaйсы түрі болмaсын aнықтaмaны қaжет етеді. 

Сондықтaн дa әрбір aвтор «технология дегеніміз не?» - деген сұрaққa немесе 

технологиямен бaйлaнысты жеке ұғымғa өз aнықтaмaсын беруге тырысaды. 

Нәтижеде, дәл қaзіргі кезде білім беру жүйесінде жүріп жaтырғaн процестердің 

технологиясын түсіндіретін жaлпы aнықтaмa жоқ. 

Білім беру жүйесі – бaсқaру оргaндaрынaн, түрлі типтегі және деңгейдегі 

білім беру мекемелерінен, жүйенің жұмыс істеуі және дaмуын қaмтaмaсыз 

ететін қaржы қорлaры мен мaтериaлдық объектілерден, ғылыми ортaлықтaрдaн 

тұрaтын күрделі құрылым болып тaбылaды.  Технологиялық тәсіл білім беру 

жүйесінің кез – келген сaлaсындa (бaсқaру, білім беру, қaржылaндыру, 

мониторинг т.б.) қолдaнылуы мүмкін. Сондықтaн, «білім беру технологиясы»  

деген сөз тіркесін бірыңғaй түсіндіру мүмкін емес. Көптеген aвторлaр бұл 

жaғдaйды интуиция деңгейінде түсінеді де, бұл ұғымды тек қaнa оқытушы мен 

оқушы aрaсындaғы aрнaйы ұйымдaстырылғaн процестерге ғaнa қaтысты 

қолдaнaды. Егер бұл процесті оқыту процесі деп aтaйтын болсaқ, ондa оғaн 
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технологияның осы сaлaғa aрнaлғaн жиынтығы жaтaды. Біздің 

қaрaстырaтынымыз дa технологияның осы түрі.  

«Технология» ұғымы грек тілінен енген екі сөзден тұрaды: «техне» – өнер, 

шеберлік және «логос» – білім, оқу, ғылым деген мaғынaлaрды білдіреді. 

Сондықтaн, «технология» терминін қaзaқ тіліне «өнер турaлы ғылым» немесе 

«шеберлік турaлы ғылым» деп aудaруғa болaды. Бұғaн пәндік сaлaны 

сипaттaйтын терминді қосaмыз дa кез – келген нaқты технологияның мәнін 

aйқындaймыз. 

Педагогикалық энциклопедиялық сөздікте былaй берілген [3, б. 371]: 

1. Өндірістің белгілі бір сaлaсындaғы өндірістік оперaциялaрдың, әдістер 

мен үрдістердің жиынтығы, сондaй-aқ белгілі бір істе немесе шеберлікте 

қолдaнылaтын тәсілдер. 

2. Белгілі бір өндірістік процесті іске aсырудың әдістері, мaтериaлдaр мен 

бұйымдaрды өңдеудің әдіс – тәсілдері турaлы білімдер жиынтығы. 

Осы aнықтaмaлaрдaн көрініп тұрғaнындaй, көпшіліктің сaнaсындa 

технология термині өндіріспен тығыз бaйлaныстa қaрaстырылaды. 

Aл «педaгогикaлық технология» ұғымынa aнықтaмa беруде профессор 

К.Өстеміров «Қaзіргі педaгогикaлық технологиялaр және оқыту құрaлдaры» aтты 

еңбегінде  педaгогикaлық  технологиягa берілген бірнеше aнықгaмaлaрды кaрaстырды 

[4, б,71]: 

Технология дегеніміз - белгілі бір процестерді жүзеге aсыру әдістері жaйындaғы 

білімдердің жиынтығы. 

Технология дегеніміз - оқу процесін жaндaндыру мaқсaтындa 

ұйымдaстырылғaн, белгілі бір мaқсaтқa жүмылдырылғaн, aлдын aлa ойлaстырылғaн 

ықпaл мен әсер. 

Технология дегеніміз - оқу процесін ойдaғыдaй жүзеге aсырудың мaзмүнды 

техникaсы. 

Технология дегеніміз - білім aлудың жоспaрлaнғaн нәтижелерге жету 

процесінің сипaттaмaсы. 

Технология дегеніміз - тәжірибе жүзінде орындaлaтын белгілі бір 

педaгогикaлық жүйесінің жобaсы. 

Болaшaқ мaмaндaрдың тeхнологиялық дaярлығы мaзмұны оқыту 

үдeрісіндeгі өзгeрістeрдің рeттілігі, бaғыты, зaңдылығы дәстүрлі оқыту 

әдістeмeсімeн сaлыстырғaндa бірқaтaр жeтілдірілгeн құрылымғa aлып кeлeтін 

объeктивті зaңдылықтaр нeгізіндe қaрaстырылуы тиіс. Атап айтқанда,  болaшaқ 

бaстaуыш сынып мұғaлімдeрінің мaтeмaтикaны оқытудa қaзіргі 

тeхнологиялaрды қолдaнуғa дaярлығы мaзмұнын aйқындaу оқыту 

тeхнологиясын жүзeгe aсыруғa сәйкeс мeктeп прaктикaсындa мұғaлімнің 

тeхнологиялық мәдeниeтін қалыптастыру, сондaй-aқ, болaшaқ бaстaуыш сынып 

мұғaлімдeрінің қaзіргі пeдaгогикaлық тeхнологиялaрды пaйдaлaну дaярлығы 

мaзмұнын жобaлaудың  мұғaлімнің тeхнологиялық дaярлығының қaжeттілігін 

aнықтaу; мaқсaтты aйқындaу (пәнді оқытуғa бaйлaнысты); тeхнологиялық 

дaярлықтың кeзeңдeрін түзeтін тeориялaрды, әдістeмeлік нұсқaулaрды іріктeу, 

тaңдaу; әрбір кeзeң үшін құрaлдaр кeшeнiн дaйындaу; пeдaгогикaлық үдeрісті 
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бaсқaрудың компонeнттeрі іс-әрeкeттeрінің тұтaстығын сaқтaу жәнe толық 

мәнді жұмыс жaсaуын қaмтaмaсыз eтуді қамтамасыз ете алатын пeдaгогикaлық 

шaрттaрын aнықтaу.  

Болaшaқ бaстaуыш сынып мұғaлімдeрінің тeхнологиялaрды қолдaну 

дaярлығын мaтeмaтикaны оқытуғa сәйкeс және оқытудың тeхнологиясының 

пeдaгогикaлық, психологиялық, әдiстeмeлiк, ұйымдaстырушылық 

eрeкшeлiктeрi aнықтaлды тeорияғa, әдістeмeлік нұсқaуғa нeгіздeлгeн сaбaқтaғы 

оқу мaтeриaлдaрын бaяндaу мeн іс-әрeкeттeрді ұйымдaстыру жоспaры; 

кeзeңдeрі, рeттілігі; оқытушының іс-әрeкeті; оқушының іс-әрeкeті; білім 

мeңгeрудeгі логикaлық тәсілдeр; құрaлдaр (оқытудың тeхникaлық құрaлдaры, 

пeдaгогикaлық тaпсырмaлaр, т.б.); мaқсaтқa сәйкeс нәтижe, пeдaгогикaлық  

жүйeнің жұмыс жaсaуын бaсқaру сияқты кeзeңдeр бойынша жүзеге асыру 

мүмкіндіктері бар.. 

Мақалада ұсынылып отырғaн тұжырымдар пeдaгогикaлық 

тeхнологиялaрды пaйдaлaнуғa дaярлықты қaлыптaстыруғa бaйлaнысты оқыту 

тeхнологиялaрын пaйдaлaну aрқылы оқыту үдeрісiн жeтiлдiрудiң мәсeлeлeрiн 

шeшугe бaғыттaлғaн бiр қaдaм болып тaбылaды. Сондықтaн дa, бұл мәсeлeлeрдi 

түбeгeйлi шeшудiң жолдaрын iздeстiру, зeрттeудi онaн әрi жүргiзудi тaлaп 

eтeдi. Қарастырылып отырған проблема бойынша болaшaқтa жeкeлeй пәндeрдi 

оқыту әдiстeмeсiндe оқытудың бірыңғaй тeхнологиясын пән eрeкшeлігінe сaй 

тиімді қолдaнудың жолдaрын іздeстіру; әрбiр пeдaгогикaлық мaмaндықтың 

eрeкшeлiгiнe сәйкeс болaшaқ мұғaлiмдeрдi оқытудың бірыңғaй тeхнологиясын 

пaйдaлaнуғa дaярлaу мәсeлeлeрiн зeрттeу қaжeт дeп білeміз. 
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ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕПТІҢ БІРЛЕСКЕН ІС-ӘРЕКЕТІ 

НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМ 

САПАСЫН АРТТЫРУ 

 

Отбасы барлық уақытта өсіп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін 

шешуде үлкен мүмкіндіктерге ие болған. Қазіргі заманғы отбасының өсіп 

келе жатқан ұрпақтың тәрбиесі мәселелерін шешудегі ерекшелігі – ата-

ананың білім және жалпы мәдени деңгейінің жоғары болуы. 

Балалардың отбасыдағы тәрбиесі оның белгілі бір тұрақты әлеуметтік 

институт ретінде анықталады, ол отбасы мүшелері арасындағы өзара 

қатынастардың қалыптасуы мен дамуына септігін тигізетін адамдардың 

жақындығы, туыстық қатынастар, өзара тұрмыстық өмір. Отбасы тәрбиесінің 

артықшылығы да осы қатынастарда, оны тәрбиенің ешқандай да түрі 

алмастыра алмайды. 

Отбасы - болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы 

қадамдарын жасайтын бастапқы ұя. Ол балаға моральдық қалпы туралы 

алғашқы түсініктер береді, оны еңбекке баулып, өз-өзіне қызмет ету 

дағдыларын қалыптастырады. Ата-ананың іс-әрекеті мен мінез-құлқы, өмір 

сүру салты арқылы балаға дүниетанымдық, адамгершілік, әлеуметтік-саяси 

құндылықтар беріледі. 

Отбасы тәрбиесінің қоғамдық және мемлекеттік тәрбиеге қарағанда 

артықшылығы басым. Алайда, қазіргі қоғамдық өмірде болып жатқан 

әлеуметтік, экономикалық және демографиялық өзгерістер отбасыға белгілі 

бір қиыншылықтар туғызады. 

Мектеп пен отбасының өзара қарым-қатынасы - бұл педагогтар мен ата-

аналардың бірлескен іс-әрекеті мен қарым-қатынасы. Нәтижесінде ол екі 

жақты дамиды. Демек, мектеп пен отбасының өзара іс-қимылы - олардың 

дамуының қайнар көзі мен маңызды тетігі. 

Отбасының педагогикалық қолдауының негізінде отбасының тәрбие 

әлеуетін арттыру бойынша педагогтар мен ата-аналардың бірлескен одағы 

жатыр. Ата-аналарды білім беру процесіндегі нағыз серіктес ретінде көру 

қажет: мектепті басқаруға қатысушылар, сарапшылар мен ұжымдық-

шығармашылық істерге қатысушылар. 

Осыған байланысты, мектеп ұжымының алға қоятын басты міндеттердің 

бірі: педагогтар мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты дамыту, 

балалар мен ата-аналар арасындағы адамгершілік қарым-қатынасты 

қалыптастыру болып табылады. 
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Мектепте мұғалімдердің, ата-аналардың және оқушылардың бірлескен 

қызметін ұйымдастыру формалары әртүрлі: 

Дәріс - бұл тәрбиенің қандай да бір проблемасының мәнін ашатын 

психологиялық-педагогикалық ағарту нысаны. Үздік лектор - балалардың 

мүдделерін білетін, тәрбие құбылыстарына, жағдайларға талдау жасай 

білетін мұғалім. Дәрістің қажетті шарттарының бірі-отбасылық тәрбие 

тәжірибесіне сүйену. Дәріс кезінде қарым-қатынас әдісі-еркін әңгіме, ынталы 

әңгіме, мүдделі пікірлестер диалогы. 

Конференция - балаларды тәрбиелеу туралы білімді кеңейтуді, 

тереңдетуді және бекітуді қарастыратын педагогикалық ағарту нысаны. 

Конференция ғылыми-практикалық, теориялық, оқырман, тәжірибе алмасу 

бойынша болады. Конференция жылына бір рет өткізіледі. Оларға оқушылар 

жұмыстарының көрмесі, ата-аналарға арналған кітаптар, көркемөнерпаздар 

концерттері дайындалады. Конференцияда бірлесіп талқыланатын 

тақырыптар: «Баланың отбасында құқықтары мен міндеттері», «баланы 

отбасында тәрбиелеудің стильдері мен әдістері», «Кәмелетке 

толмағандардың құқық бұзушылықтарының алдын алу», т.б. 

Педагогикалық дискуссия (диспут) — педагогикалық мәдениетті 

арттырудың ең қызықты түрлерінің бірі. Диспуттың ерекше ерекшелігі-ол 

барлық қатысушыларды қойылған мәселелерді талқылауға тартуға мүмкіндік 

береді,алынған дағдылар мен жинақталған тәжірибеге сүйене отырып, 

фактілер мен құбылыстарды жан-жақты талдай білуге мүмкіндік береді. 

Пікірталастың ең жауапты бөлігі-дауды жүргізу. Әрине, ата-аналар дауға 

қолдау көрсете алмайды, сондықтан да ата-аналармен жұмыс жасаудың бұл 

түрі сирек ұйымдастырылады 1. 

Ата-аналар кештері - ата-аналар ұжымын жақсы біріктіретін жұмыс түрі. 

Ата-аналар кештері сыныпта жылына 2-3 рет балалардың қатысуынсыз 

өткізіледі. Ата-аналар кештерінің тақырыптары әртүрлі болуы мүмкін. Ең 

бастысы, олар бір-бірін, өзін, өзінің ішкі дауысын тыңдауға және естуге 

үйрету керек. Кештердің түрлері ұсынылған тақырыптар бойынша өз пікірін 

айтуға ғана емес, сонымен қатар басқа ата-аналардың ой-пікірлерінде өзіне 

пайдалы нәрсе естуге, өзінің тәрбиелік арсеналына жаңа, қызықты нәрсе 

алуға мүмкіндік береді. 

Ашық сабақтар әдетте ата-аналарды пән бойынша жаңа 

бағдарламалармен, оқыту әдістемесімен, мұғалімнің талаптарымен 

таныстыру мақсатында ұйымдастырылады. Жарты жылда кемінде бір-екі рет 

ата-аналарға ашық сабаққа қатысуға мүмкіндік беру қажет. Бұл мектептегі 

оқу қызметінің барлық қиындықтары мен ерекшеліктерін ата-аналардың 

білмеуі мен түсінбеуі салдарынан туындаған көптеген қақтығыстарды 

болдырмауға мүмкіндік береді. 

Мектеп оқушыларының отбасымен қарым-қатынасы және 

психологиялық-педагогикалық білімді насихаттау негізгі әмбебап 

формалардың бірі сынып ата-аналар жиналысы болып табылады. Жиналыста 
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сынып өмірінің мәселелері, сынып және т.б. оқу-тәрбие жұмысының 

міндеттері талқыланады. 

 

Ата-аналармен жұмыста ата-аналар комитеттері маңызды рөл атқарады. 

Бұл ата-аналар мен педагогтарға балаларды оқыту мен тәрбиелеумен 

байланысты мәселелерді шешуге көмектесетін бастамашыл адамдар. 

Ата-аналардың ынтымақтастығына байланысты мектепке деген оң 

көзқарас қалыптасады, бұл оқушылардың дамуына және өзін-өзі дамытуға 

көмектесетін ерекше жағдай жасайды. 

Нарық қатынастарының дамуы отбасыда айтарлықтай адамгершілік 

тұрғыдан ересектердің де, балалардың да жаңа құндылық бағыттарын 

қалыптастырып, отбасы өміріне елеулі өзгерістер әкелді. Ата-ана мен 

мұғалімдердің міндеті – қоғамдық қатынастардың жаңа жүйесі ұсынып 

отырған әлеуметтік мүмкіншілікті дұрыс пайдалану. Мектеп пен отбасы 

балаларды тауар мен ақша қатынастарының мәдениетіне үйрету жұмыстарын 

ойластыру қажет. Ата-ананың маңызды міндеті балаларымен біріккен 

қызмет-әрекетке қатысып, оны бақылау, оларды баланың адалдығын, 

адамгершілігін, ұқыптылығын дамытатын қызмет көрсетудің әр түрін 

орындауға үйрету. 

Отбасының мектеппен әрекеттестігі дұрыс орнаса, онда балалардың ата 

–анасымен білім жөнінде ашық, жария қатынаста болатыны айқындалды. 

Бала сапалы білім алу үшін ата-ана мектеппен бірлікте әрекет етудің 

қажеттігін түсініп мүғаліммен қарым-қатынасын жақсартады. Яғни: 

- ата-ана мектепте өз баласымен бірігіп дайындалады, бұл ата-ананың 

баласына білім сапасын арттыруда дұрыс көмек бере алу мақсатында 

жасалады; 

- ата-ана баласына сабаққа қызықтыру, ынталандыру т.б. мақсатта 

көмектеседі; 

- ата-ана баласымен үй тапсырмасын орындау немесе мектептегіні ары 

жалғастыру, бекіту мақсатында жұмыс істеп, баласының бойына ұлттық 

құндылықтарды қалыптастырады; 

- баласымен бірге кітап оқуы және т.б. қарым-қатынасы (өзара сыйлау, 

түсінісу) әрекеттестік ұстаныммен түсінушілік негізінде іске асады. 

Мұнда отбасының оқыту материалының деңгейі туралы түсінігінің 

болуы, білуі, оқуға деген мотивін дамыту арқылы баланың сабағына 

көмектесуі, білімнің қажеттілігіне баланың көзін жеткізуі немесе қызықтыра 

білуі маңызды. Баланың сабағына отбасындағылардың көмегі өте қажет. Ол 

үшін ата-ана балаға қалай, қайтіп көмектесуді білуі керек. Сондықтан 

отбасының мүмкіндігін анықтап, мұғалім ата-анаға кеңес түрінде үйретіп 

отырады. Отбасы мен мектептің біріккен әрекеті кезінде ата-ананың шешімі 

өте қажет. Мысалы балаларының оқуы жөнінде мынадай жағдайларда ата-

ана шешім қабылдайды: 

-  ата-аналар ұжымы мектептің мақсат, міндетін анықтағанда; 

-  белгілі бір мәселені шешуде; 
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-  ынтымақтастықты ұйымдастырғанда;  

-  оқу-тәрбие процесіне байланысты шешім қабылдау кезінде қатыса 

алады, пікірін білдіреді; 

-  мектептен тыс өткізілетін іс-шараларға қатысып отыруда. 

Мектептің іс-әрекетінің тиімділігі ата-аналар шешіміне тікелей 

байланысты. Мұнда бастысы - отбасының мектепке сенімі. Мысалы: баланың 

білім деңгейін анықтағанда, ата-ананың келісіміне қарай оқушымен жеке 

жұмыс жасаудың деңгейі, әдістемесі анықталады. Сыныптан тыс 

жұмыстарға, үйірмелерге баланың қатысуы отбасындағылардың қажет деп 

шешуіне байланысты. Баланың мектептегі тәртібіне, сабаққа қатысуына 

отбасындағылар ықпал ете алады. 

Профессор К.Ж.Қожахметова отбасында қазақ халық шығармашылығын 

пайдалану туралы былай деді: «Отбасы – адам баласының дүниеге келгенінде 

есігін айқара ашып енетін үйі, өсіп ер жететін, тәрбие алатын аса қажетті, 

қасиетті алтын бесігі, әдет-ғұрып, салт-дәстүрдің халық 

шығармашылығының (поэтикалық, музыкалық, сәндік-қолданбалы) кәусар 

бұлағы. Жеке тұлғаның қалыптасып, жетілуіне отбасының осы бір құдіретті 

күшін басқа ешнәрсемен салыстыруға болмайды» [2].  

Зерттеуші ғалым Ш.Ахметовтың айтуынша, бала тәрбиесі негізінен 

басты-басты сегіз мәселені қамтиды: 

- біріншіден, тәрбие басы алдымен әдептілікке үйретуді көздейді; 

- екіншіден, мейірімді болуға тәрбиелейді; 

- үшіншіден, тіл алғыш, елгезек бол деп үйретеді; 

- төртіншіден, адалдық пен шындыққа баулуды көздейді; 

- бесіншіден, білгір бол, ұстаз бен ғалымның, көпті көрген данышпан 

қарияның сөзің тыңда, ақпа құлақ болма, құйма құлақ бол дегенді бойларына 

сіңіре береді; 

- алтыншыдан, үлкенді, ата-ананы сыйлауға үйретуді басты міндет етіп 

қояды; 

- жетіншіден, кісі айыбын бетіне баспа, - дейді халық тәрбиесі. Бұл 

кемшілікті айтпа деген сөз емес, қарып-қасерлердің табиғи кемдігін (мұрны 

пұшық, көзі қисық, аяғы ақсақ деген сияқты) көрсетпе деген сөз; 

- сегізіншіден, ел қорғаны батыр бол, халық алдында қызмет ет, бар 

өнеріңді соған жұмса дегенді үйретеді [2]. 

Қазақ отбасында осы жоғарыда көрсетілген тәрбие бағыттарының бәрі 

дерлік ескеріледі десек артық болмайды. Отбасындағы баланың ұлттық 

тәрбиесіне байланысты әр ата-ананың өзіндік ережесі қалыптасып, ұрпақтан 

ұрпаққа жалғасын тауып отыруы тиіс. Ата-ананы, үлкенді сыйлауға, 

халықтың салты мен дәстүрін қадірлеуге, ел тарихы, туған жер, ата-баба 

шежіресіне қанығуға да, бесік жырынан бастап, халық ән-күйіне сусындауға 

да бала алғашқы қадамын отбасынан бастайды 3. 

Соңғы жылдары педагогикалық әдебиеттерде «ата-аналарды тәрбиелеу» 

деген ұғым пайда болуда. Ондағы көзделген мақсат ата-аналарға бала 

тәрбиесіне қатысты педагогикалық кеңес, оқуды ұйымдастыру, соған сәйкес 
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олардың педагогикалық білімдерін жетілдіріп отыруды көздейді. 

Ғалымдардың айтуынша, әр елде, сонымен қатар отандық педагогикада 

жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесіне сай, ата-аналар балаларын 

тәрбиелеу барысында айтулы қиыншылықтарға кездеседі. Сондықтан да олар 

мұғалімдердің ақыл-кеңестерін, практикалық көмектерін аса қажет етеді. 

Олардың ұйымдастыруындағы ақыл-кеңес тек отбасы жағдайы сәтсіз ата-

аналарға ғана қажет емес, сонымен бірге отбасы тәрбиелі ата-аналарға да 

керек. Себебі, қоғамның қарқынды дамуы осы бағытта жаңа талаптар қоюда. 

Сондықтан, ата-аналарға баланың тәрбиесінде, біріншіден, педагогикалық 

білімдерді жинақтауға, екіншіден, олардың өздерінің тәрбиелі және дамуын 

міндеттейді. Егерде мектеп пен ата-аналардың тәрбиешілік өзара әрекетін 

бірлікте ұйымдастырса, бұл шешімін табатын міндеттер. Ол мектеп 

тәжірибесінде мұғалімдердің ата-аналармен кездесуін, ата-аналар 

жиналысын ұйымдастыру, ата-аналар комитетін құру, ата-аналар 

белсенділерімен жұмыс істеу, ата-аналар үшін әңгімелер мен дәрістер 

ұйымдастыру, мәслихат өткізу секілді жұмыстар барысында атқарылады.  

Ата-анаға көмектесу негізінде отбасымен жасалатын қарым-қатынастар 

төмендегіше жоспарланды: 

-  баланың сабағына көмектесу үшін ұстаздардың ата-анаға кеңесі; 

-  ата-ананың бала тәрбиесінде күрделі жағдайдан шығуына көмек 

беру; 

-  мектеп дәрігермен, психологымен және әлеуметтік педагогымен 

пікірлесу; 

-  ата-аналарға арналған арнаулы бұрыш, ата-анаға арналған 

хабарландыру тақтасы, интернет арқылы байланыс ұйымдастыру; 

-  ата-ананың баласының білімін қадағалау болмаса мектептегі тәлім-

тәрбиелік жұмыстармен танысу мақсатымен келетін күндерін белгілеу.  

Қазіргі мектепте оқу және тәрбие процесінің құрылымы мен 

мазмұнының, соған сай мұғалімдер мен оқушылардың көзқарасының, 

олардың өзара қарым-қатынасының, сабақты ұйымдастыру формалары мен 

өткізу технологиясының, көптеген оқу пәндерін оқытудағы көзқарастың 

өзгеруіне байланысты отбасының баланың сабағына жәрдемдесу мүмкіндігі 

жаңа сипатқа ие болды. Сондықтан да қазіргі заманның ағымына байланысты 

балаға ықпал етудің жаңа тәсілдерін ойластыруда мектепке ата-ананың 

көмегі өте қажет. 

 

Әдебиеттер: 

1. Колесова Л.Г. Организация взаймодействия семьи и педагогического 

коллектива в структуре деятельности заместителя директора  школы по 

учебно-воспитательной работе. – Сан-Петербург, 1999. – 137 с. 

2. Қожахметова К.Ж. Қазақ халық шығармашылығын отбасында 

тәрбиелеу. – Алматы, 1997. –36 б. 

3. Мұра // Құраст.М.Сәрсекеев. – Алматы: Жазушы, 1990. – 253 б. 



 

640 

 

Д.Б. Есмагамбетова  

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университеті 

6D010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығының 2 курс докторанты 

  

КӘСІБИ ІСКЕРЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ МАҢЫЗЫ  

 

Жоғарғы оқу орнында болашақ маман даярлау – кәсіби білім берумен 

ғана шектелмейді. Заманауи жұмыс берушілер университет түлектерінің 

теориялық кәсіби білімімен қоса кәсіби іскерлік, дағдысының болуына көңіл 

аударады. Осы және өзге де әсер етуші факторлардың әсерінен «білім», 

«іскерлік», «дағды» ұғымдары педагогика теориясында және практикасында 

жиі көтеріліп жүр. 

Кәсіби құзыреттілік кәсіби-педагогикалық іскерліктердің қалыптасу 

деңгейімен бағаланады. Бастауыш сынып педагогының негізгі операциялық 

функциялары тұрғысынан келесі кәсіби-педагогикалық іскерлік топтарын 

бөліп көрсетуге болады: 

- гностикалық іскерліктер - жаңа ақпарат алуды қарастыратын жалпы 

кәсіптік, өндірістік және психологиялық-педагогикалық білім алу 

саласындағы танымдық іскерліктер, яғни, басты, елеулі, өзіндік 

педагогикалық тәжірибені, өндіріс жаңашылдары мен 

рационализаторларының тәжірибесін жинақтау және жүйелеу үшін қажет; 

- идеологиялық іскерліктер - білім алушылар арасында саяси-тәрбие 

жұмысын жүргізуде әлеуметтік маңызы бар іскерліктер, яғни педагогикалық 

білімді насихаттау үшін қажет; 

- дидактикалық іскерліктер - оқытудың нақты мақсаттарын анықтаудың, 

оқытудың барабар түрлерін, әдістері мен құралдарын таңдаудың, 

педагогикалық жағдайларды құрастырудың, оқу-өндірістік материалды 

түсіндірудің, техникалық нысандар мен жұмыс тәсілдерін көрсетудің жалпы 

педагогикалық іскерліктері; 

- ұйымдастыру-әдістемелік іскерліктер - оқу-тәрбие процесін жүзеге 

асыру, оқу-жаттығу уәждемесін қалыптастыру, оқушылардың оқу-кәсіптік 

қызметін ұйымдастыру, педагогикалық ақталған өзара қарым-қатынасты 

орнату, ұжымды қалыптастыру, өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру 

іскерліктері; 

- коммуникативтік-режиссерлік іскерліктер-педагогикалық режиссура 

саласында перцептивті, шешендік және іскерлікті қамтитын жалпы 

педагогикалық іскерліктер; 

- болжамдық іскерліктер - оқушылардың жеке басы мен ұжымының 

диагностикасын, педагогикалық жағдайларды талдауды, педагогикалық 

қызметтің баламалы үлгілерін құруды, жеке тұлға мен ұжымның дамуын 

жобалауды, процесс пен нәтижені бақылауды қамтитын оқу-тәрбие 

процесінің табыстылығын болжаудың жалпы педагогикалық іскерліктері; 
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- рефлексивті іскерліктер-өзін-өзі тану қабілеті, кәсіби іс-әрекет пен 

кәсіби мінез-құлықты өзін-өзі бағалау, өзін-өзі белсендендіру; 

- ұйымдастырушылық-педагогикалық іскерліктер-тәрбие процесін 

жоспарлаудың жалпы педагогикалық іскерліктері, педагогикалық ықпал ету 

мен өзара әрекеттесудің оңтайлы құралдарын таңдау, өзін-өзі тәрбиелеуді 

және өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру, білім алушылар тұлғасының кәсіби 

бағыттылығын қалыптастыру; 

-  жалпы кәсіптік іскерліктер - сызбаларды, техникалық диаграммаларды 

оқу және құрастыру, есептеу-графикалық жұмыстарды толтыру, өндірістің 

экономикалық көрсеткіштерін анықтау білігі; 

- конструктивтік іскерліктер - технологиялық процестерді әзірлеудің 

және техникалық құрылғыларды құрастырудың интегративті біліктері, оқу 

және техникалық-технологиялық құжаттамаларды әзірлеуді, конструкторлық 

жұмыстарды орындауды, технологиялық карталарды, бағыттаушы тестілерді 

жасауды қамтиды; 

- технологиялық іскерліктер - өндірістік жағдайларды талдаудың сандық 

іскерліктері, технологиялық процесті жоспарлау, ұтымды ұйымдастыру, 

технологиялық құрылғыларды пайдалану; 

- өндірістік - операциялық іскерліктер-аралас мамандықтар бойынша 

жалпы еңбек іскерліктері; 

- арнайы іскерліктер - өндірістің қандай да бір саласы шеңберінде тар 

кәсіпқойлық іскерліктер. 

Кәсіби іскерліктердің даму шыңы - шеберлік болып табылады. Яғни, 

шебер мұғалім - бұл педагогикалық үдерісті жоғары деңгейде сапалы 

орындайтын маман. 

Жоғарыда болашақ педагогтардың кәсіби іскерлігін қарастырдық. Ол 

ынта-жігерді қолдана отырып мақсатты бағытталған қызмет процесінде ғана 

қалыптасады.  

Дағды - бұл мақсатқа жету үшін автоматты режимде орындалатын әрекет. 

Білім көмегімен нақты жағдайды ойластыру, мақсатқа жету үшін одан әрі іс-

қимыл жоспарын ойластыру, орындау процесін үйлестіру және қадағалау 

қабілетімен ерекшеленеді. Жеке тұлғаның барлық дағдыларын жұмысқа 

қосады. Сапалы жаттығулар арқылы қарапайым дағдылар 

автоматтандырылған іс-қимылдарға айналады және дағдыларға біртіндеп 

ауысады. Ал соңғылары, өз кезегінде, бұл егжей-тегжейлі бақылаусыз 

машинамен орындалатын әрекеттер. Осыған байланысты дағды – бұл 

автоматты түрде қайталанатын қабілет деген пікір бар.  

Шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру - рәсім ұзақ, көп уақытты 

алады. Бір жыл қажет емес, өмір бойы өзін-өзі жетілдіруге болады. 

Білім, іскерлік, дағды - өзара тығыз байланысты. Ойын, еңбек немесе оқу 

процесін жүзеге асыру үшін тиісті салада белгілі бір білімге ие болу керек. 

Білім - адам теориялық деңгейде білетін ақпарат. Бірақ белгілі бір ақыл-ой 

жүгі бар, оны тәжірибеде оңай жүзеге асыруға болады дегенді білдірмейді. 
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Мысалы, бірінші сынып оқушылары оқу жылының соңына қарай қалай 

жазатынын біледі, бірақ жазу дағдысын білмейді.  

Педагог тұлға құрылымында маңызды компонент кәсіби маңызды 

қасиеттер болып табылады. В. Д. Шадриков кәсіби маңызды қасиеттер деп 

қызметтің тиімділігіне және оны игерудің табыстылығына әсер ететін қызмет 

субъектісінің жеке қасиеттерін түсінеді. Ол сондай-ақ қабілеттерді кәсіби 

маңызды қасиеттерге жатқызады. Педагог тұлғасының кәсіби маңызды 

қасиеттерінің қалыптасуына педагогикалық қызметтің өнімділігі де 

байланысты. 

Маңызды кәсіби-педагогикалық сапа логикалық ойлау болып табылады. 

Логикалық ойлау талдау, синтез, ұғымдарды жіктеу, логикалық 

қатынастарды табуға бағытталған әрекеттердің жиынтығы ретінде ойлаудың 

логикалық тәсілдерінің қалыптасуын бейнелейді. 

Кәсіби-педагогикалық қызметте (Р. А. Мижериков, М. Н. Ермоленко) 

доминантты қасиеттер жеке тұлғаның белсенділігі, мақсаткерлік, тепе-теңдік, 

оқушылармен жұмыс істеуге деген ықыласы болып табылады. Қысылтаяң 

жағдайларда жоғалтпау қабілеті, қарапайым, адалдық, әділдік, 

заманауилылық, педагогикалық гуманизм. Сонымен қатар: эрудиция, 

педагогикалық такт, төзімділік, тәртіптілік, педагогикалық оптимизм. 

Сонымен қатар, мұнда талапшылдық, жауапкершілік, коммуникабельділік 

сияқты қасиеттерді қосу керек. 

Педагогтің профессиограммасына педагогикалық әртістік сияқты сапа да 

кіреді, ол педагогтың жеке тұлғалық көріністерінің байлығын, мінез-құлқын, 

мінез-құлқын, ой-өрісін іске асыру қабілеттілігінен көрінеді. Әртістік 

педагогтардың қызметін зерттеу оларға, әдетте, өзін жеке тұлға ретінде 

қабылдау, өзін позитивті, әлеуметтік жасалатын сипаттамаларды 

тасымалдаушылармен сезінуге бейімділігі, өз ісінің өзіне және 

маңыздылығына сенімділік, жеке және кәсіби мүдделердің сәйкестігінің 

жоғары дәрежесі, үнемі жетілуге ықыласы, қызметке бағыттылығының 

жоғары деңгейі тән екенін көрсетті. 

Осылайша, болашақ бастауыш сынып педагогы неғұрлым дамыған 

кәсіби-пәндік, тұлғалық сипаттамалармен және коммуникативтік 

қасиеттерімен сипатталады. Бұл, ең алдымен, балалардың жас 

ерекшеліктеріне, сондай-ақ тәрбиелеуші және дамытушы оқытудың мақсаты 

мен мазмұнына байланысты. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА 

ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕР ҚОЛДАНУ 

  

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі қазіргі таңда өзгермелі 

талаптар мен қажеттіліктерді қанағаттандыра отырып,  әлемдік білім 

кеңістігіне бетбұрыс жасауда. Елбасы Н.Назарбаев Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінде оқыған «Инновациялар мен оқу-білімді 

жетілдіру арқылы білім экономикасына» атты лекциясында осы мәселені 

айқындай отырып, былай деп айтқан еді: «Жеке тұлғаны функционалдық 

әзірлеу тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту тұжырымдамасына көшу 

жүріп жатыр. Жаңа тұжырымдама білім берудің даралық сипатын көздейді, ол 

әрбір нақты адамның мүмкіндіктерін және оның өзін-өзі іске асыруы мен өзін-

өзі дамытуға қабілеттілігін ескеруге мүмкіндік береді» [1].  

Бұл міндетті жүзеге асырудың бірден бір жолы интербелсенді әдістер 

арқылы болашақ мамандарды бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға 

даярлау болып табылады. Өйткені, интербелсенді әдістер арқылы болашақта 

әрбір маманның бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға дайындау 

мәселесінде өзін өзі жүзеге асыруы мен өзін өзі дамытуы яғни жекелік 

қабілетін мүмкіндігі айқындауға негіз болады. 

Қазақстан  Республикасы жоғары білім беру мемлекеттік стандартының 

тұжырымдамасында: жоғары оқу орындарын бітірушілердің дайындық 

деңгейіне  қойылатын талаптар түрінде белгіленген қоғамымыздың жаңа 

әлеуметтік тапсырыстары, өз кезегінде оқыту бағдарламаларын өзгертуді 

сондай-ақ студенттердің алатын білім сапасын көтеріп, бүгінгі күнге сай 

кәсіптік дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың жаңа технологияларын 

енгізуді көздейді, – деп көрсетілген [2]. Мұның өзі  жоғары оқу орнында 

болашақта әрбір маманның бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға дайын 

болуын, яғни қазіргі қоғам сұранысына жауап беретін, өзін-өзі жүзеге асыра 

алатын, дамытатын, интербелсенді әдістерді оқыту  үдерісінде пайдалана 

білуін міндеттейді. 

Қазіргі қоғам сұранысына орай бүгінгі бастауыш мектептің оқу 

бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған, онда 

үш тілді меңгертіп қана қоймай, оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да 

үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде ұйымдастыру қарастырылған. 

Көп тілді оқу ортасын құрудағы әр пән қосқан үлесі үш тілде білім беру 

саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Әрбір  оқушы қайталанбайтын, 

ешкімге ұқсамайтын даралық ретінде қалыптасуы тиіс. Ал тұлғаға деген 

қызығушылық, жалпыадамзаттық ізгіліктік, рухани құндылықтарға бетбұрыс 

жасау – қазіргі қоғам мен білім беру жүйесінің даму бағыттары болып 

табылады.  Бұл өз кезегінде болашақ мамандардан  бағдарламалық талаптарды 
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орындауға дайын болуын міндеттейді, яғни оқушы сұранысына орай 

бастауыш сыныптың мұғалімі шет тілін де жетік меңгеруі қажет болады.  

   Болашақ мамандардың бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға даярлау 

мәселесінің кең аясын шешуге деген дайындық ретіндегі педагогтың 

коммуникативтік құзыреттілігін қарастыру  –  оны болашақ маман ретінде 

қалыптасуын қамтамасыз етуді жүзеге асыру қажеттігі туындайды. Шет тілін 

оқытуда коммуникативтік мәселелерді шешу сатыларын проблемалық 

жағдайларды шешу сатыларына ұқсастықтар бойынша белгілеуге болады, 

атап айтқанда: мәселені түсіну, мәселені қабылдау, шешу тәсілдерін 

қарастыру, таңдап алынған тәсілдерді жүзеге асыру, нәтижеге қол жеткізу, 

нәтижені бағалау, бұған өзін-өзі бағалау да кіреді.  

  Интербелсенді оқыту студенттің өз тәжірибесі және өзге де студенттердің  

тәжірибесі тұрғысынан жасаған белсенді қарым-қатынас негізінде жүзеге 

асырылады. Ал, үйренушілер тәжірибесі дегеніміз – олардың өзіндік 

пікірілері мен көзқарастары, ойлары мен идеялары, ұстанымдары мен 

пайымдаулары, тұжырымдары мен қорытындылары, дәлелдері мен уәждері  

болып табылады. 

    Болашақ мамандардың  интербелсенді әдістер арқылы бастауыш 

сыныптарда шет тілін оқыту әдістемесінде келесі әдіс-тәсілдерді меңгерту 

көзделеді: тыңдалым, айтылым, жазылым, естілім. Қандай бір тілді оқытуда 

да меңгертілетін осы әдістерді ағылшын тілін оқытуда қолдануға болады. 

Енді осылардыңбіреуіне тоқталып кетсек: 

Тыңдалым – «аудирование» деген терминнің білдіретін мағынасы – «Есту 

арқылы түсіну». Бұл термин айтылған не техникалық аппараттарға жазылған 

аудиомәтіндегі сөздерді, сөйлемдерді тыңдай білудің нәтижесінде қабылдау 

және түсіну деген ұғымды білдіреді.  

Тыңдалым кезінде білім алушылар шетел тілінде сөйлемейді. Тыңдалым 

сөйлеуге ең тиімді дайындық ретінде қарастырылады. Тыңдалымға 

ұсынылған жаттығулар үнтаспа, ауызша айтылып жазылған дискі, 

электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы орындатылады. Бұл 

жаттығулар  жүйесі  ақпараттық  құралдар арқылы тыңдатылып, сұрақтар 

қойылады, студенттер қойылған сұраққа түрлендіріп, жаңғыртып, өзгертіп 

жауап береді[3].  

Мысалы:Listen to the text «My friend». Answer the question and practice the 

conversations to say about your friend. 
    I would like you to meet my friend. This is Aknur. She is from Shymkent. Now 

she lives in Almaty. She works at the embassy, she is an interpreter.  

1) What is her name? 

2) Where is she from? 

3) Where does she live? 

4) Where does she work? 

5) What is her profession? 

      I would like you to meet my friend. This is …. … is from …. Now … lives in ….. 

… works at the …, … is an ….  
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Интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды бастауыш сыныптарда 

шет тілін оқытуға даярлауда төмендегідейталаптардыорындауқажет: 

– қазiргi бiлiмберужүйесiндегi интербелсенді әдістертуралыбiртұтастүсiнiктi 

қалыптастырумақсатындашет тіліне қажеттіресурстарғабағдарлау, 

ақпараттардыіздеуалгоритмi;  

– интербелсенді әдістер арқылышет тілі пәнінің 

тапсырмаларынтүрлендiруменқолдануәдiстерiнмеңгеру; 

– интербелсенді әдістердіңмүмкiндiктерiнпайдалану: шет тілін оқыту 

үдерісіндепайдаланудағдысы; 

бiлiмберуүдерісiнiңерекшелiктерiнескереотырып, шет тілін 

меңгертудіңқұралдарынқолдану; 

Интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандардың бастауыш сыныптарда 

шет тілін оқытуға да мұғалімге қойылатын талаптарды орындай білуі:  

 - сабақтың мақсатын дәл қою;  

-  білімді  меңгертуге арналған тірек схемалар, кестелер арқылы дамыту; 

- мәселелерді шешуде топтық, жұптық жұмыстарды ұйымдастыру 

(интербелсенді жұмыс);  

- бағалау, психологиялық дағдыны қоса отырып қалыптасқан 

құзыреттілікті бағалауы керек;  

- сабақта интербелсенді  әдістерге құрылған жаттығу, тапсырмалар, 

тесттерді қолдану мақсаты - тілдік құбылыстарды, қатынастарды талдай білуі 

қажет. 

     Мысалы, өз топтарында практикалық сабақтарда алған білімін 

интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды бастауыш сыныптарда 

шет тілін оқытуға да топ алдында қысылмай сөйлеуге,  өз ойын еркін айтуға 

үйренеді. Сонымен интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды 

бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға да мүмкіндік алады.  

Интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды бастауыш сыныптарда 

шет тілін оқытуға даярлауда ағылшын тіліндегі материалмен өзіндік жұмыс 

жасауға, оқу мен сөз тудырушы құбылыстарды жете қарастыруға, өздігінен 

оқуды жетілдіруге, материал не мәтінді сараптай алуға үйретіледі. 

Интербелсенді әдістердің оқытушыға білімгерлердің жұмысын өздігінен 

ұйымдастыруына жәрдем береді. Ол үшін мынадай жаттығулар мен 

әдістемелік тәсілдерді ұсынуға болады. 

1. Сұрақ-жауап диалогы. 

Білім алушылар сұрақ-жауап негізінде құрылған лексика-грамматикалық 

тапсырмаларға жауап беруі керек.Мысалы: 

2. Таңдамалы жауаптармен жүргізілетін тапсырма. 

Жауап беру үшін білімгер компьютерде ұсынылатын нұсқалардың бірін 

таңдауы қажет. Мысалы: 

    3.Еркін құрылған сөйлемдерді стильдік түзету.  

4. Толықтыруды керек ететін жаттығулар. 

Компьютерде толықтыруды керек ететін сөйлем жиынтықтары мен 

мәтіндерді ұсынады. Сөздерді аудару үшін көмекші құрал ретінде беріледі, 
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немесе компьютер ұсынған жауаптардың нұсқалары ішінен қажетті сөздер 

мен сөз тіркестермен толықтырылады.Мысалы: 

5. Сөздік меңгерудегі өзін-өзі бағалауға арналған жаттығулар. 

Бұл жаттығуларды орындау кезінде төмендегі нұсқалар пайдаланылады: 

- сөздердің синонимдік пен антонимдік қатарын тауып алуға көмегін 

туғызады. 

- грамматика мен орфографияны тексеруге жаттығулар беріледі. 

Соның нәтижесінде асықпай білім алушы еркін жұмыс істей отырып, өз 

бетімен ойлануға дағдылануы, оқу қабілеті артып, білім нәтижесінде көз 

жеткізеді. 

Интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды бастауыш 

сыныптарда шет тілін оқытуға даярлауда  олардың білім алуда кәсіби ойлауы 

мен әрекет ету іскерлігіне толықтай ауыстыру үшін “оқытушы↔тілдік 

қатынастың міндеті↔болашақ мамандар”, “оқытушы↔кәсіби оқытуда тілдік 

қатынасқа құрылған жаттығулар↔болашақ маман”, “болашақ маман↔ тілдік 

тапсырма↔болашақ маман”, коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан 

болашақ маманның интербелсенді тапсырмаларға құрылған өзіндік жұмысы 

т.с.с. [4]. 

Сондай-ақ,   интербелсенді әдістер арқылы болашақ мамандарды бастауыш 

сыныптарда шет тілін оқытуға даярлауда субъектілік тілдік қатынаста 

ықпалдасу үдерісі мен нәтижесінде өз білімін қолдану тәжірибесін қажет 

етеді. Бұл – коммуникативтік әрекеттерді орындауға және осының негізінде 

тиісті тілдік іскерліктердің қалыптасуына көмектеседі. Интербелсенді әдістер 

арқылы болашақ мамандарды бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуға 

даярлауда оқыту үдерісінде субъектінің жұптық тапсырманы орындауында 

көрінеді. Сондықтан болашақ маманның коммуникативтік құзыреттілігінің 

қалыптасуын қамтамасыз ететін әр кезеңінің ерекшеліктерін есепке алғанда 

ғана мүмкін болады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

НЕГІЗДЕРІН СІҢІРУ ӘДІСТЕРІ 

 

Еліміз тәуелсіздік тізгінін қолына алып, іргесін бекіткен сәттен-ақ 

Қазақстан халқының сәулетті өмір сүріп, салауатты тұрмыс кешуін 

қамтамасыз етуге жан-жақты қамқорлық әрекетін жасауда. 

Ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздік тізгіні жас ұрпақтарда, ал дені 

сау жастарды тәрбиелеу негізі бастауыш мектеп қабырғасынан басталады. 

Қоғамдық дамудың әр кезеңі өзіндік ерекшеліктерге ие және әрдайым 

дамудың жоғарғы сатысына қол жеткізуді мақсат етеді. Өткен ғасырларды ой 

тізбегінен өткізетін болсақ, солардың барлығында да жаңалыққа ұмтылу, 

өркениетке қарай қадам басу, алға қарай ілгерілеушіліктің байқалатыны 

белгілі. Қазіргі ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың дамыған заманы, бұл кезең 

жаһандану құбылысының қарқынды жүргізілуімен сипатталады. Сол себепті 

білім беру саласында көптеген оң өзгерістер орын алды. Оқытудың жаңа 

инновациялық технологиялары енгізіліп, деңгейлік бағдарлама негізінде 

оқыту жүзеге асып отыр. Бұндағы негізгі мақсат – білім сапасын жетілдіру, 

өз заманының талаптарына жауап бере алатын жан-жақты азамат тәрбиелеп 

шығару. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «ХХІ ғасырда 

білімді дамыта алмаған мемлекет тоқырауға ұшырайтыны сөзсіз. Барлық 

нәрсе мектептен басталады. Сондықтан біз жаңартылған білім беруге көшіп, 

мұғалімдердің кәсіби деңгейін, оқулықтар мен оқу бағдарламаларының 

сапасын көтеруіміз қажет», – деген болатын. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты еліміздегі білім беру жүйесін әлемдік білім 

беру кеңістігіне кіріктіру, алдыңғы қатарлы дамыған елдердегі стандарттарға 

сәйкестендіру мәселесі болып табылады. Бұл мәселенің шешімі ретінде 

барлық мектептер оқытудың жаңартылған білім беру жүйесін қабылдады. 

Аталған жаңа жүйе бойынша оқулықтар әзірленіп, қолданысқа енді. Жаңа 

оқулық, жаңа бағдарлама болғаннан кейін оқыту үдерісінде жаңаша 

қарастыру қажеттігі туындайды. 

Жаңартылған оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс-

тәсілдер: Ортақ тақырыптар арқылы оқыту – ортақ тақырыптарының 

мазмұны оқушының жақын аймағынан, яғни оның өз іс-әрекетімен тікелей 

байланысты тақырыптарды оқудан басталады. Алты-жеті жастағы балалар өз 

ойын білдіруге, оқу мазмұны бойынша сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап іздеуге 

үйренеді. Ойын іс-әрекеттері арқылы оқыту – оқу үдерісінде білімді 

меңгертуде оқу әдісі ретінде ойын іс-әрекетін қолдану оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді [1, б. 13]. Оқушылардың 

сабақтағы ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға бағытталған ойын әдісі 
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арқылы, олардың шағын топтың өзге мүшелерінің пікірін сыйлауына, әртүрлі 

өнімді іс-әрекет негізінде соңғы нәтижені алдын-ала көре білуіне, өз бетімен 

іс-әрекетін жоспарлауына, мақсатқа жету амалдарын таңдауына мүмкіндік 

беріледі. 

Дүниетану пәнінің оқушылардың танымдық деңгейлерін жетілдірудегі, 

функционалдық сауаттылықтарын арттырудағы маңызы зор. Бұл пән арқылы 

оқушылар қоршаған ортамен, айналадағы құбылыстармен, өзінің жан-

жағындағы заттармен бұрынғыдан да етене танысып, олар жайлы өзіндік ой 

тұжырымдай бастайды. Бұл жағдайды, әсіресе, бастауыш сынып 

оқушыларына қарасты айтқан жөн. Өйткені бұл шақ олардың, Абай атамыз 

айтқандай, нағыз «естісем, білсем, көрсем» деп тұратын кезеңдері, 

айналасындағы дүниені тануға құмар болатын шақтары. Сондықтан 

бастауыш сыныптағы әр балаға жеке тұлға ретінде қарап, олардың білім-

ғылымға деген ынтасын арттыру, ақыл-ой қабілетін жетілдіру, өмірлік 

ұстанымдарының қалыптасуына ықпал ету, жеке басының қасиеттерін 

дамытуды уақыт талабына сай жүзеге асыру қажет. Бұл міндет сабақ 

барысында тиімді әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдануға жетелейді. 

Оқулық материалы оқушының танымдық негізін жетілдіреді. Олардың 

өздерінің бұрыннан білетін ақпараттарын ойда қорытып, оған жаңаша 

көзқараспен қарауларына мүмкіндік болады. Адамның дүниені тануы әдетте 

өзін-өзі танудан басталмақ [2, б. 42]. 

Оқулықтағы 1-4 тараулар осындай оқушы жанына бұрыннан етене 

жақын тақырыптар болып келеді. Барлық мәселе оның өзі және 

айналасындағылар жайында болады. Ал енді 5-8 тараулар 1-сынып 

оқушылары үшін біршама күрделі. 

«Саяхат», «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті»тараулары оқушыны 

тарихқа тағзым ете білуге үндейді. Бұл тараулар әрине 1-сынып 

оқушыларына тың тақырыптар. Алғашқы адам туралы түсінік қалыптасып, 

ежелгі ата-бабаларымыз бен ұлы даламыздың тарихына көз жүгіртеді. Алтын 

адам туралы ақпарат алып, көне түркі жазуының тарихына бойлайды. Бұдан 

басқа еліміздің мемлекеттік рәміздері жайлы біршама толық ақпарат алып, 

Бәйтерек туралы түсінігін кеңейтеді. Тәуелсіздік жайлы ұғым-түсініктері 

кеңей түседі. Ал 7-8 тараулар «Тағам» және «Дене және денсаулық» 

тақырыптары оқушылардың өз денсаулықтарына ат үсті қарамауларына негіз 

болады. 

Бұл арада оқушының тақырыпты терең меңгеруі оның функционалдық 

сауаттылығын арттыра түседі. Яғни дүниетану пәнінде айтылған іс-

әрекеттерді күнделікті өмірде кәдеге жаратып, оны өмірдегі басты 

ұстанымдары ретінде дағдыға айналдыруы негізгі мақсат болып саналады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» 

стратегиясында «Ұлт денсаулығы – табысты болашағымыздың негізі» деп 

көрсетілген. Ал денсаулық кепілі салауатты өмір салты екендігі белгілі. 

Халықтың денсаулығы – мемлекеттің қымбат қазынасы. Ол – әр адамның 

баға жетпес байлығы. Елбасымыз атап көрсеткендей, денсаулығы мықты 
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адам ғана қоғамға лайықты қызмет етеді, оның дамуына ықпал етіп, ел 

экономикасын жақсартуға өзіндік үлес қосады. 

Жалпы салауаттылық ұғымының аясы өте кең био-әлеуметтік категория 

болып табылады. Ол ұлттың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, мәдениеті мен дінімен 

тығыз байланысты болса, дене және жан тазалығын сақтауы да осы 

салауаттылықтың негізгі көрінісі болып саналады. Әсіресе, өсіп келе жатқан 

жас ұрпақты дұрыс тәрбиелеудің, жас буынның санасында ізгілікті 

қасиеттерді қалыптастырудың маңызы зор. Мектеп қабырғасындағы 

оқушының жүріс-тұрысынан бастап, бүкіл өмірлік ұстанымының 

қалыптасуына дейінгі кезеңде орынды ықпал ете білу қай қоғамда, қай 

кезеңде болмасын өз өзектілігін арттыра түспек. Еліміздің көк байрағын 

желбіретіп, түтінінің түзу ұшуына бірден-бір себепкер өскелең ұрпақ 

болғандықтан, балалар мен жасөспірімдердің бойында салауатты өмір 

салтын қалыптастыру, денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері ерекше 

көңіл бөлуді қажет етеді. 

Дүниетану пәнінде оқулықтағы ақпаратты меңгерте отырып, олардың 

тақырып бойынша қосымша білім алуы да қамтамасыз етіледі. 

Бұлардың барлығы мына мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталады: 

– денсаулықты сақтау; 

– денсаулықты нығайту; 

– аурулардың алдын-алу. 

Ол үшін атқарылатын іс-әрекеттер: 

– спортпен шұғылдану 

·- дұрыс тамақтану; 

– еңбек үрдісін дұрыс ұйымдастыру, дене және ой еңбегін алмастырып 

отыру; 

– уақытымен демалу т.т. 

Аталған тарау негізінде оқушылардың бойында қандай жеке бас 

қасиеттерін қалыптастыра аламыз: 

– Адам ағзасының біртұтас екендігін түсіндіру арқылы, денсаулықтың 

ағзаның барлық мүшелерін күту нәтижесінде ғана жақсы болатындығын 

түсінеді. 

– тазалық шараларын, дене тазалығының алғышарттарын меңгереді; 

– тамақтану тәртібін жадыда ұстап, тамақтың құрамына мән беретін 

болады; 

– тамақтануға қатысты тазалық шараларын қайталап оқиды; 

– дұрыс тамақтанудың денсаулыққа қандай қатысы бар екендігін жете 

түсініп, тамақтану ережелерін орындауға ұмтылады. 

Дүниетану пәні оқушыларды өзінің атынан көрінгендей, дүниені, 

қоршаған ортаны, өзін және өзінің айналасындағыларды танып білуге 

ұмтылдырады. Пән мазмұнындағы тақырыптарды игерту нәтижесінде 

оқушының жеке бас қасиеттерін дамытады, оларды жаңа әлеммен 

таныстырып, құзыреттіліктерін арттырады [2, б. 63]. 
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Оқушылардың тек теориялық тұрғыдан білім алып қоймай, оны өмірде 

күнделікті қажетіне жарата білуге дағдыландырған жөн. Функционалдық 

сауаттылықтарын арттырып, өмірге бейімдей түсеміз. 1-2 сыныпқа арналған 

дүниетану оқулығында қамтылған тақырыптар және сол тақырыптарға 

байланысты тапсырмалардың барлығы осы мақсатқа жұмылдырылған. 

Сонымен қатар жаңартылған білім беру мазмұнын енгізуде бастауыш 

сыныптардағы дене шынықтыру пәнін жүргізуде тиімді әдіс-тәсілдерді енгізу 

қажеттілігі туындады. Бүгінгі таңда 1-2 сыныптарда дене шынықтыру пәні 

жаңа мазмұнда жасалған «Дене шынықтыру» бағдарламасының мақсаты 

оқушыларды дене шынықтырудың негіздерімен таныстыру болып табылады, 

нақты айтқанда, олардың спорттық-спецификалық қозғалу дағдылары мен 

дене шынықтыру қабілеттерін меңгеруімен қатар, салауатты денені 

шынықтырудың дамуына ықпал етеді. «Дене шынықтыру» пәні бойынша 

бағдарлама кезең-кезеңімен жүзеге асырыу үшін оқу жоспары ұсынылған, 

бұл жоспар оқушылардың физикалық іс-әрекеттің түрлері бойынша 

білімдерін, түсініктерін және дағдыларын дамытуға ықпал етіп, сол уақытта 

олардың жеке гигена, психикалық денсаулық және салауатты өмір салтының 

қағидалары сияқты аспектілер тұрғысында жалпы дамуын жақсартуға ықпал 

етеді. 

Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқушыларды оқытуға арналған оқу 

бағдарламасы келесі міндеттерді іске асырады: 

1. дене денсаулығының және рухани денсаулықтың негізін қалайды; 

2. оқушыларды өздерінің физикалық және психологиялық 

денсаулықтарын түсінуге және нығайтуға ынталандырады; 

3. дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларын дамытуға жағдай жасалған; 

4 оқушылардың қозғалыс дағдыларының дамуы, атап айтқанда, олардың 

төзімділігін, ширақтылығын, күшін, ептіліктерін және икемділігін дамытуға 

әсер етеді. 

«Дене шынықтыру» пәнін оқыту оқушыларға: 

а) пән туралы білімдерін, шеберліктері мен дағдыларын күнделікті 

өмірлерінде қолдануға; 

б) қимыл-қозғалыс дағдыларын жақсарту және оқушылардың дене 

дамуын жетілдіру қажеттіліктерін бағалауға; 

в) адамгершілік қасиетін дамытудың маңыздылығын түсінуге және әділ 

бәсекелестік пен өздерін үздіксіз дамытудың қажеттілігін түсінуге; 

г) жеке гигена туралы ережелерін сақтау қажеттілігін түсінуге; 

д) дене қимыл-қозғалыс жаттығулары адамның дене жүйелеріне әсерін 

білуге; 

е) өзінің және басқалардың дене жағдайын бағалауға; 

ж) сыни тұрғыдан, шығармашылық ойлау қабілеттерін және 

коммуникативтік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді [3, б. 11]. 

«Дене шынықтыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы оқушылардың 

ағзасын дамытуға және оның дене белсенділігін қамтамасыз етуге 
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бағытталған бірден-бір пән. Оқушылар түрлі жаттығуларды орындауға, дене 

қабілеттерін дамытуға және жетілдіруге мүмкіндік беретін жан-жақты 

құрастырылған оқу бағдарламасы арқылы аталған міндетке қол жеткізуге 

болады. Нәтижесінде оқушының бойында дене тәрбиесі жаттығуларының 

адам ағзасына тигізетін оң әсері туралы білім жүйесі қалыптасады. Ағзаның 

бүкіл жүйелерін дамыту, барлық дене сапаларын жетілдіру - дене 

шынықтыру пәнінің басты мақсаты болып табылады. Дене шынықтыру 

пәнінің жеке тұлғаны тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Ол оқушының дене 

дамуына, сондай-ақ әлеуметтік, дербес және рухани қасиеттерін 

қалыптастыруға ықпал етеді. Мектептің білім беру жүйесінің құрамында 

бола отырып, дене шынықтыру оқушыларда салауатты өмір салтын 

қалыптастыруға бағытталған. Осындай жол арқылы болашақта салауатты 

әлеумет қалыптастыруға болады. Сонымен қатар, дене шынықтыру 

сабағындағы негізгі қағидаттардың бірі-белсенділік. Белсенділік – адам 

орындайтын іс-шаралардың өлшемі, оның жұмысқа тартылу деңгейі [4, б. 

239]. 

Бастауыш сынып оқушыларының бойында салауатты өмір салты 

дағдыларын дамытуда негізгі мектептің алатын орны ерекше. Бастауыш 

сынып жасындағы оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай салауаттылыққа 

тәрбиелеудің маңызы зор. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының дене дамуына, 

сондай-ақ әлеуметтік, дербес және рухани қасиеттерін қалыптастыруға ықпал 

етеді. Мектептің білім беру жүйесінің құрамында бола отырып, дүниетану, 

дене шынықтыру пәндері оқушыларда салауатты өмір салтын 

қалыптастыруға бағытталған. Осындай жол арқылы болашақта салауатты 

әлеумет қалыптастыруға болады. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫСЫ ТҰЛҒАСЫНЫҢ  

ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

XXI ғасырға енді аяқ басқан жаңа жағдайдағы қоғамда Қазақстан 

Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялап, өркениетке бағыт алған кезде 

болашақ жас ұрпақты мәдениетті, білімді, рухани интеллектуалдылығы 

жағынан жоғары етіп тәрбиелеудің мазмұнын түбегейлі жаңарту көзделуде. 

Осы айтылғандардың ішінде қазіргі мектептің алдындағы маңызды 

міндеттерінің бірі-оқушы бойына тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру. Оған 

дәлел - Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңының 8-бабында 

былай деп көрсетілген:"Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене 

мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік 

негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай арқылы 

интеллектін байыту" және 62-бабында "Бала тәрбиелеуші ата-аналар 

өздерінің қабілеттері мен қаржының мүмкіндіктерінің шегінде оның дене, 

психологиялық, адамгершілік және рухани жағынан дамуына қажетті өмір 

сүру жағдайларын қамтамасыз ету үшін негізгі жауапкершілікте болады" 

деп айтылған [1]. 

Тұлғаны тәрбиелеу қай заманда болсын адамзат алдындағы ізгі 

қасиеттердің бірі болып табылады. Бұл жағдай өзінің ісін, өмірін 

жалғастыратын ұрпағын салауатты, саналы адамгершілікке, имандылыққа, 

қайырымдылыққа тәрбиелеуді қазіргі қоғамда өте маңызды, әрі қажетті 

шешуді күттірмейтін мәселе болып отыр. Себебі тұлға тәрбиесі өзінің 

педагогикалық, психологиялық мәнділігімен ерекшеленеді. Оны 

педагогикалық – психологиялық энциклопедия сөздігінде «тұлға» ұғымына 

берілген сипаттамадан көруге болады. Атап айтқанда, тұлға тәрбиесі - 

болашақ жас ұрпақты белгілі бір мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, 

парасатты мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастыруға және 

адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, қарым-қатынасты дамытуға, жалпы 

адамзаттық құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық 

тәрбиенің құрамдас бір бөлігі.  

Психологияда  «тұлға» деген ұғымның әр түрлі түсіндірмелері бар, бірақ  

олардың  көбісі мына  түсінікке келіп тіреледі: тұлға дегеніміз әлеуметтік 

қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид.  

Тұлғаның типтік құрылымы: 

1. Тұлғаның бағыттылығын немесе болмыс қатынасын сиаттайды. 

Бағыттылық әр алуан қасиеттерден, өзара байланысты қажеттіліктер мен 

мүдделер, идеялар және практикалық пиғыл-әрекеттер жүйесінен құралады. 

2. Тұлғаның мүмкіншілігі анықтайды және іс-әрекеттің табысты болуын 

қамтамасыз ететін қабілеттілік жүйесін қамтиды.  
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3. Тұлғаның мінезі – әлеуметтік ортадағы мінез-құлықтың сипаты болып 

табылады. мінез тұлғаны толық сипаттай алмайды, алайда оның қасиеттерінің, 

бағыттылығы мен еркінің, интеллектілік және эмоуиялық сапаларының, 

темпераменттен байқалатын типологиялық ерекшеліктерінің күрделі жүйесін 

құрайды.  

1. Басқаларынан үстем болып тұратын басқару жүйесі «Мен» сөзімен 

белгілейді. «Мен» өзін-өзі реттеу қызметін реттейді. 

2. Тұлғаның психикалық қасиеттері, процестері мен көңіл-күйлері құрайды 

[2]. 

Тұлғаның ең маңызды белгілері – оның саналылығы, жауапкершілігі, 

бостандығы, қадір-қасиеті, даралылығы. Тұлғаның маңыздылығы оның 

қасиеттері мен іс-әрекеттерінде қоғамдық прогрестің тенденцияларының, 

әлеуметтік белгілер мен қасиеттердің айқын және спецификалық көрініс табу 

арқылы, оның іс-әрекетіндегі шығармшаылық қасиетінің деңгейі арқылы 

анықталады.  

Тұлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен, оның қасиеттері мен сапасындағы 

сандық өзгерістер процесі. Адам дүниеге келгеннен соң дене жағынан үлкейеді, 

яғни оның кейбир дене мүшелері мен жүйке жүйесі өседі. Оның тілі шығып, 

сөздік қоры молаяды.  Бала көптеген әлеуметтік-тұрмыстық және моральдық 

біліктерге, еңбек дағдылары мен әдеттерге ие болады. Алайда, адамның тұлға 

ретінде дамуындағы ең бастысы – оның бойында болып жатқан сапалық 

өзгерістер. Мінез-құлықтың реактивті формалары белсенді түрде қалыптасып 

келе жатқан іс-әрекеттілікке айналады, дербестік пен өз мінез-құлқын билей алу 

қабілеттілігі артады. Осы және басқа да өзгерістер адамның тұлға ретіндегі даму 

процесін сипаттайды. 

Тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлардың арасында тәрбие ең 

маңызды орын алады. Кең мағынада тәрбиені белгілі бір әлеуметтік қызметтер 

атқаратын қоғамдық құбылыс ретінде қарастыру қажет, ал тар педагогикалық 

мағынады тәрбие дегеніміз – өсіп келе жатқан ұрпаққа жалпы адамзаттық 

құндылықтарды игерту үшін мұғалім мен оқушылар, балалар мен ата-аналар 

арасындағы бірлескен іс-әрекеттерді педагогикалық процесін ұйымдастыру.  

Тәрбие – тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі. Барлық балалар 

тәрбиелік –білім беру мекемелерінен өтеді, ол мекемелер педагогикалық 

процесті сауатты құрастырып, оқушылардың жан-жақты қызмет-әрекетін 

жемісті ұйымдастырады, себебі ол тұлғаның дамуының шешуші шарты болып 

табылады [3].  

Тұлғаның дамуының маңызды факторларын сөз еткенде және бұл 

процесте тәрбиенің орны ерекше екенің баса айтқанда, адамды қоршаған орта 

мен тәрбиенің әсерінің пассивті объектісі деп қарастыруға болмайды. Кей 

кездерде қолданылатын педагогикалық «дәрменсіздігі» деген сөздін астарында 

тәрбие туралы кейбір еңбектерінде балаға сыртқы педагогикалық әсерлердің әр 

түрлі формалары мен әдістері туралы айтылып, осы әсерлердің арқасында пайда 

болатын баланың ішкі дүниесі ескерілмей келетіні туралы мағына жатыр. Тұлға 
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өзінің қалыптасу барысында өзіндік дамуының объектісі ғана емес, сосымен 

қатар субъектісі де екенің ескеру керек.  

Демократиялық педагогиканың классиктері тұлғаның өзінің белсенділігіне, 

оның шығармашылық-қайта құру іс-әрекетіне үлкен мән берген.  

Белсенділік – адамның табиғи қасиеттерінің бірі болып табылады. 

Тұлғаның белсенділігі оның қажеттіліктерінен туады. Адамның белсенділігі 

оның себептеріне, мақсат пен міндеттерін дұрыс қоя алуына оларды орындау 

тәсілдерін дұрыс тандай алуына байланысты.  

Белсенділіктің өзіне және тұлғаның қоршаған орта мен тәрбиелік (сыртқы) 

әсерлерге қатысты ішкі ұстанымдарына байланысты ол әр түрлі бағыттарда 

қалыптасуы мүмкін. Егер оқушының осы әсерлерге деген көзқарасы теріс 

болса, ол тәрбиешісі қалағанынан қайшы бағытта дамиды. Тәрбиеші, оның 

педагогикалық әсері ішкі өрісте, яғни тәрбиеленушінің санасы мен сезіміне оң 

әсерін тигізбесе, барлық жағдайларда әрдайым осылай болып отырады.  

Осының нәтижесінде, тұлғаның дамуы мен қалыптасуында көрініс 

табатын барлық әсерлер мен ықпалдар екі топқа – ішкі және сыртқы болып 

бөлінетін болды. Қоршаған ортаның әсері мен тәрбие тұлғаның дамуының 

сыртқы факторларына жатады. Табиғи әсерлер – бейімділік пен әуестік, 

сонымен қатар, адамның сезімдері мен күйзелістері, оның сыртқы әсерлердің 

ықпалымен пайда болатын сылтаулары мен қажеттіліктері – барлығы ішкі 

факторларға жатады. Тұлғаның дамуы мен қалыптасуы осы екі фактордың 

өзара байланысының нәтижесі болып табылады [4].  

Тұлғаның белсенділігін жан-жақты қалыптастыра отырып, тәрбиеші сол 

баланы өзіне одақтас етіп алады. Оқушының қажеттіліктеріне негізделген 

тәрбие мен өзіндік тәрбие процестері – ең жағымсыз деген сыртқы жағдайларды 

және алатын күш. Тұлғаның дамуы үшін баланың қарқынды іс-әрекеті қажет. 

Алайда кез-келген іс-әрекет баланың қабілетін, дарының, мінез-құлық 

белгілерін, білік пен дағдыларын дамыта алады. 

Қабілеттіліктің дамуы үшін өз барысында баланың бойында жағымды 

сезімдер туғызатын іс-әрекет қажет. Ал мұндай көңіл-күйге түсу әрекеттен 

пайда болған сүйсіну сезімімен сипатталатын танымдық қажеттіліктермен 

байланысты. Дарынды бала белгілі бір жұмыспен міндет үшін емес, баға үшін 

емес, жарыста немесе олипиадада жену үшін емес, сол жұмыспен айналысқысы 

келетін болғандықтан жеңіске ұмтылады, яғни ол балада жағымды сезімдермен 

байланысты қажеттілік бар. Осыған байланысты әдебиеттерде өте сирек 

айтылып жүрген тұлғаның дамуының тағы бір бастауы өзіне көңіл аудартады. 

Бұл – тұлғаның мәдени ұстанымдарынан бастау алатын өз-өзіне деген 

қалыптастырушылық, жасампаздық ықпал әсері М.Князеваның ойынша, 

адамның өзін-өзі дамыту күштері тұлғаның дамуының ең маңыздысы болып 

табылады. Оның пікірінше өткеннің ұлы адамдарының өмірбаяны, күнделіктері, 

естелік жазулары, сырлары, хаттары, өзін-өзі қалыптастыру, өз-өзіне талап қою 

жұмысында аса зор күш жұмсағандарының дәлелі бола алады, ал ол қасиеттер 

олардың кәсіби еңбектерінің бастауы болып, өмір жолында әрдайым серік 
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болғаның адам тек қошаған дүниені, табиғатты, қоғамды ғана қалыптастырып, 

түрлендірмейді. 

Қазіргі ғылыми көзқарас бойынша баланың тұлғалығы тәрбиенің объектісі 

ретінде де, субъектісі ретінде де қарастырылады. «Тұлға» деген ұғымға «Мен» 

деген мәнді кіргізеді. Кіші мектеп оқушысы өзінің ісіне, не мінезіне әлі сын 

көзбен қарай алмайтын болғандықтан, оның өзі жөніндегі бағасы, әдетте, 

өзгелердің бағасынан жоғары дәрежеде келеді. Өзін-өзі бағалау жеке тұлға 

қалыптастыруының мағызды факторы болып табылады. Ол адамға әр түрлі 

өмір жағдайларында белсенді тандау жүргізуіне мүмкіндік береді. Кіші мектеп 

жасы өзіне баға берудің қарқынды қалыптасуының кезеңі. Ол баланың жаңа 

қоғамдық маңызды бағалаушы әрекеттердің қосылуымен, таныс адамдар 

тобының кезеңімен сипатталады [5]. 

Кіші мектеп оқушысының тұлғасы деген түсінікке оның сыпайлығы, 

керісінше, осыған қарама-қарсы әдепсіздік сапалары да жатады. Кіші 

оқушының тұлғасына тән қасиеттері тек «мен» деген сапа тұрғысынан ғана 

бағалап қоймай, тиісті мөлшерлерге қалайша бағынада, мінез, ерік –жігері 

қандай, ашуланғыш, не сабырлы келе ме, әсемдікті ажыратудағы талғамы және 

өзгелермен қатынасы қандай – осы жөнінде де алып қарауға болады. кіші 

мектеп оқушыларына мінез-құлық нормалары мен ережелерінің аса кең 

жиынтығы үйретіледі, оларды оқушылар мұғаліммен және үлкендермен өзара 

қарым-қатынас жасаудың әр түрлі жағдайларында, сабақтарда, үзілісте 

жолдастарымен араласқанда, қоғамдық орындарда және көшеде болғанда 

басшылыққа алуы тиіс. Сонымен бірге кіші мектеп оқушыларының өзара және 

мұғаліммен арқатынасының негізінде оның дара ерекшеліктері айқын көрініс 

береді. Бұл қатынасқа тән белгі – олардың достығы, әдетте, өмірдің сыртқы 

мақсаттары мен кездейсок мүдделер ортақтастығында негізделеді (бір партада 

отыруы, т.б.). Кіші мектеп оқушысының санасы әзірше құрдастарының пікірі 

өзін-өзі шын бағалаудың критерийі болатындай деңгейге жетпейді. Бұл жастаға 

балалар оларға бірге оқитын балалары ептілігі, зеректілігі, батылдығы үшін 

берген баға өте ынталы және бұл баға өзі қалағанынан өзгеше болса, қатты 

қынжылады. Бірақ бұл өкпелері ұзаққа бармайды.  Олар үшін әсіресе 

мұғалімнін берген бағасы қатты әсер қалдырады.  

Практика кезінде бірнеше әдістемелер жүргізілді. Соның бірі 

Н.Е.Щуркованың «Не маңыздырақ» әдістемесі.  

Мақсаты: оқушылардың құндылық-бағдарлану бірлігін анықтау (ҚББ). 

Орындау барысы: Оқушыларға анкеталық сұрақтар беріледі, оның әр 

қайсысында 5 салалық қөрсеткіштері:  

- оқуға деген қатынасы (1, 6, 16, 18, 25),  

-іс-әрекет және мінез-құлық стилі (3, 7, 9, 12, 27),  

-білімі (2, 5, 14, 21, 32),  

-ой санасының сапасы (8, 13, 15, 22, 26),  

-жолдасына деген қатынасы (11, 17, 23, 29, 33),  

-өзіне деген қатынасы (10, 19, 28, 31, 35) сипатталған. 
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Оқушылар осы 35 қасиеттің ішінен өзіне ең тиімді деген 5-еуін ғана тандап 

алуы тиіс. Тәжірибеге сыныптың 15 оқушысы қатысты.  

Тұлғаның сапалық қасиеттері: тәртіптілігі; білімдарлығы; қоғамдық 

талаптарды түсінуі; ұшқыр ойы; оқығандығы; еңбексүйгіштігі; ойын жеткізе 

алуы; жұмысты бақылау іскерлігі; моральды тәрбиесі; өзін сынай алуы; 

пікірлесуі; қоғамдық белсенділігі; жұмысын жоспарлай алуы; кішіпейілділігі; 

кітаппен жұмыс істей алуы; мақсаткерлігі; ұжымшылдығы; ұқыпты болуы; 

өзіне талап қоя білуі; сынай білуі; рухани байлық; есепті шығара алуы; адалдық; 

белсенділік; зейінділік; жауапкершілік; принципшілдігі; дербестігі; көпшілдігі; 

ұялшақ; қарапайымдылығы; хабардар болуы; әділ болуы; бағдарлануы; өз 

күшіне сенуі. 

Алынған мәліметтерді өндеу: мұғалім келесідей матрицаны құрады, әр 

жолда  

оқушы тандаған 5 реттік нөмір көрсетілген, бағанада сапа саны мына формула 

бойнша анықталады: 

C =
 n+v 

    N          мұнда: 

n- тұғаның 5 сапасының біреуіне сәйкес келетін  орташа саны; 

m- тұлғаның қалаған сапасының біреуіне сәйкес келетін орташа 

саны; 

N-тәжірибеге қатысқандар саны. 

Кей кезде өте қарапайым формуланы қолдануға болады: 

C=1.4
n-
N 

    6*N          мұнда:  

n- тұғаның 5 сапасының біреуіне сәйкес келетін тандаудың саны; 

N- тәжірибеге қатысқандар саны. 

 Матрица бойынша алған мәліметтің, сыныптың ҚББ коэффиценті мынаған 

тең. 

С =  1,4 (10+10+11+13+9) – 25 =   1,4*53 – 15  =0.66 

                      6*15                                    90        

C>0.5 болса, сыныптың ұжымдық бірлігі мықты екендігін көрсетеді. Егер 

болса 0,3< С< 0,5 болса, онда ҚББ даму деңгейі бойынша сыныптың аралық 

ретінде болады. С< 0,3 көрсеткіші берілсе, ҚББ толық емес, ұжымның дұрыс 

ұйымдаспағанын көрсетеді.  

Егер де бір топтың қасиеттері сапасының құндылығы болса, онда 

оқушыларды сол сферадағы өзінің біріккен іс-әрекеттің нәтижесі 

байланыстырады, яғни осысапаны сипаттайды. Мысалы, құнды қасиеттердің 

ішінде «қоғамдық талаптарды орындау» - (3), ойын жеткізе білу – (7), 

моральдық тәрбиесі – (9), іс-әрекеттің және мінез-құлық стилі және тәртіптілігі 

– (1), еңбексүйгіштігі – (6), оқуға деген қатынасына ие болды. Сонымен қатар 

бұл сыныптың оқушылары өз жетістіктеріне біріккен іс-әрекет және оқуға деген 

жағымды әрекет арқылы қол жеткізеді.  

Бүгінгі мектеп оқушылары жоғары мәдениетті, ой-өрісі кең, 

мамандығын еркін таңдай алатын, білімді болумен қатар, өз халқының, өз 
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ұлтының ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ата-баба мұрасын, салт-

дәстүрін, әдеп ғұрпын, тарихын, әдебиетін, өнерін және адамгершілік пен 

имандылықты дәріптейтін қарым-қатынас, мінез-құлық тәрізді сапалық 

қасиеттерді бойында қалыптастыру керек. 
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Жумагазы З.Ж., Несіпбаева М.М. 

«Тірек мектебі» КММ, Шашубай к., Қарағанды обл. 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ ШАРТТАРЫ  

 

Қоғамның креативті ойлайтын адамдарға деген қажеттілігін 

қанағаттандыру талабы білім беру жүйесінің алдына баланың жеке қабілеті 

мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, қабілеті зор жеке тұлғаны 

қалыптастыру міндетін қойып отыр. 

Креативтілікті қалыптастыру мәселесін зерттеуді төмендегідей шетелдік 

ғалымдар қарастырған: Дж. Гильфорд, Э.Юдин, В. Смит, К.Тейлор, 

Е.Торренс, М.Розенберг, Э.Эриксон М.Уоллах, Д.Халперн, И.Верткин, 

А.Лук, Я.Пономарев, Н.Фролов, М.Ярошевский және т.б. Зерттеу 

еңбектеріндегі креативтілікке берілген анықтамаларға тоқталайық. Е.Торренс 

креативтілік - білім игеруде кездесетін қиындықтарды, кейбір мәселелерді 

шешудегі қабілеттілік деген анықтама береді. Ғалым креативтілік моделінің 

негізгі үш белгісін ұсынады: 

- ой ұшқырлығы (нәтижелігі-өнімділігі); 

- жағдаяттардағы икемділік; 

- тұлғалық ерекшелік, өзіндік шешім. 

Бұл тәсілде шығармашылық өлшемі нәтиже сапасы емес, 

шығармашылық өнімділікті белсендіріп, жандандыратын сипаттар мен 

үрдістер ретінде көрінеді.  

Креативті оқыту оқушыларды шығармашылық шешім қабылдауға, яғни 

мәселені зерттеуге, анықтауға, нақты шешім қабылдауға үйретеді.  

Креативтілік ағылшынның «Creativity» сөзінен аударғанда 

«шығармашылық» деген мағынаны береді. Креативтілік (лат. Creatio - жасау) 

– адамның шығармашылық дарын деңгейі. шығармашылық қабілеті деп 

көрсетіледі [1].  

Адамның барлық нағыз адамдық қасиеттері өз өміріне тәлім-тәрбие 

нәтижесінде қалыптасады. Бастауыш сыныптарда оқыту барысында 

балалардың таным процестерін дамытуға, олардың тіл байлығын және өз 

ойын сөйлеу арқылы басқаларға жеткізу тәсілдерін қолдаудың ойлау 

процесін қалыптастыруға қосатын үлесі өте үлкен. Қазіргі бастауыш мектеп 

бағдарламасы барлық таным процестерді жедел дамыту жолдарын ескере 

отырып жасалған оқулықтар мазмұны ойлауды дамытуға үлкен үлесін 

қосады. Дегенмен осы проблеманы шешу үшін әр мұғалім ойлау қабілетінің 

ерекшеліктерін, оны дамыту жолдарын толық түсінуі қажет. Мида болып 

отыратын үздіксіз ойлау мен оның жемісі ұғымдар мен сөйлемдер де бір 

емес. Мәселенің шешілуі адам басында реттеліп отырады. Сондықтан ойлау 

туралы зерттеулер, олардың процесс күйін емес, ойлау қалайша жүзеге асып, 

реттеліп отыруы үшін қандай шарттар қажет екенін тексеруге арналған. 
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Жас бала үшін мәселені шешудің бірінші құралы – оның практикалық іс-

әрекеті. Бала мәселені шешу үстінде өзіне берілген затпен тікелей іс-әрекет 

жасайды. Мұның мәнісі шешілуге тиісті нәрсенің көрнекті түрде берілуінде 

және практикалық іс-әрекетінің қатысуымен шешілуінде ойлаудың осы 

сатысындағы маңызды ерекшеліктерінің бірі – сөздік өрнектер арқылы ойлау 

болып табылады, тіпті жас баланың ойы ең «ақылды» деген маймылдың 

ойлауынан түбегейлі айырмашылығы да осы арада. Ойлаудың ерекшелігі – 

қорытындылардың қисындылығында, олардың шындыққа сай дәлелдерінде. 

Ойлауға түскен құбылыс көз жетерліктей етіп нақты түсіндіріледі, себептері 

мен салдары қатесіз анықталады. Ұғымдар арсындағы байланыстар мен 

қатынастар ойлау жолымен ашылады. 

Ойлау – танымның жоғары сатысы. Оның айрықша ерекшелігі – сөзбен 

тығыз байланыстылығы. Ойлаумен сөйлеу органикалық бірлікте болады. Ой 

шындығы тіл арқылы беріледі. Шындықтағы себеп-салдарлық байланыстар 

тәжірибеде танылып, белгілі тілдік формалармен аталады. Адам дүние 

құбылыстарын тани отрып, бұларды бірінші және екінші сигналдық жүйелер 

арқылы бейнелеп, түрлі сөздермен өрнектейді. Әрбір қабылданатын зат, 

құбылыстың белгісі, қозғалысы, күйі не қатынасын сөзбен атай отырып, адам 

оларды жалпылайды. 

Ойлау арқылы заң, ереже түйінделеді, фактілер қорытылады, 

электронды күрделі механизмдерді пайдалана отырып, тікелей қабылдауға 

болмайтын құбылыстардың мән-жайын танып біледі. Ойлау шындық жанама 

жолмен танылады. Бастауыш сынып оқушыларының ойлауы нақтылы 

болғандықтан, олар көп нәрселерді өз қалпында түсінуге бой 

ұрады.Бастауыш сынып оқушыларының оқыту процесінде психикалық даму 

дәрежесіне қарай белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып дамиды: қимыл, 

сөйлеу, таным, ойлау, өзін-өзі тәрбиелеу т.б.  

Мұғалімнің міндеті – оқыту процесінде бастауыш сынып оқушысының 

ой-әрекетін қалыптастыру. Осыған орай оқушы оқыту процесінде, әрбір 

сабақта өзінің оқу іс-әрекетінің мақсат-міндеттерін анықтап, соларды іске 

асырудың нақты тәсілдері мен амалдарын қолданып, өзін-өзі бақылап 

отыруға үйренуге тиіс. Егер де сабақтарда бастауыш сынып оқушысының 

бойында танымдық белсенділік пайда болған жағдайда оқушыларда ақыл-ой 

қабілеттерінің мынадай элементтері дамиды: зеректілік, зейінділік, 

байқағыштық, ойлау мен сөйлеу дербестігі т.б. 

Бастауыш сынып оқушысының оқыту процесіндегі өздігінен жасайтын 

түрлі оқу жұмыстары ойлау әрекетінің тиімді амал-тәсілдерін 

қалыптастырады. Амалдарды қолдану арқылы оқушы материалдың 

мазмұнын еркін меңгеріп, материалды баяндау тәртібін өзінше өзгертіп 

айтып беруге шамасы келеді. Міне, осындай жағдайда ғана балада білімге 

деген қажеттілік, талпыныс, қызығу, танымдық белсенділік қалыптасады.  

Оқыту процесі өзіне екі міндет қояды: біріншіден, балаларға білім беру, 

екіншіден, оларды жан-жақты дамыту. Ақыл-ой дамуы танымдық 

қабілеттердің дамуы мен адамның гармониялық дамуының құрамдас бөлігін 
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құрайды. Оқыту процесіндегі іс-әрекет өзіне екі міндет қоя отырып, ойлау 

әрекетінің дамуын көрсететін белгілерді анықтау педагогикалық 

психологияның тағы бір маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Осы 

белгілерді көрсететін ойлау ерекшеліктері мәселелі тапсырмаларды шешуде 

жүзеге асатын ойлау операцияларынан көрінеді. Тапсырманы шешуде ойлау 

іс-әрекетінің тәуелсіздігі ақыл-ой дамуының мәнді көрсеткішін береді. 

Бастауыш сынып оқушысының ойлау іс-әрекетінің дамуын зерттеу, оларда 

интеллектуалды іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін қалыптастыру – ең өзекті 

мәселелердің бірі. 

Бастауыш сынып оқушысының ойлауын дамытуда мектептегі оқу-

тәрбие процесі шешуші роль атқарады. Бала ойлауын дамыту үшін мұғалім 

тиісті жұмыстар жүргізіп отыруы тиіс. Ой тәрбиесі адамның психологиясын 

жан-жақты етіп тәрбиелеумен ұштасып жатады. Таным әрекетінің бірі – 

қабылдау. Тілдік мәліметтерді және жазылымдағы қатысымдық тұлғаларды 

ұғыну қабылдаудан басталады. Тілді меңгеру барысында тіл үйренуші есту, 

көру, сезу арқылы дыбыстарды, сөздерді, сөйлемді қабылдауға үйренеді. 

Бала қоршаған ортаны жақсы қабылдауға тиіс. 

Қазіргі кезде білім беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуға 

байланысты жасалынып жатқан талпыныстар мектеп оқушыларының ойлау 

белсенділігін дамытып, білім мен біліктерін өмірдің жаңа жағдайына 

пайдалана білуге үйрету қажеттілігін туғызады. Бастауыш сынып 

оқушыларының таным процестері дамуына оқытудың тигізетін әсері өте 

үлкен. Дамыта оқыту проблемалары 18 ғасырдан бері зерттелуде. Швейцар 

ғалымы И.Г.Песталоцци оқу барысында балалардың қабылдау және еске 

сақтау қабілетін дамыту проблемасын зерттеуді бастаған. Бұл идеяны 

К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский жалғастырған. Д.Б.Занков дамыта оқытуға 

қазіргі технологияларды қолданып, жалпы ақыл-ойды дамыту жолдарын 

анықтаған. Қазіргі бастауыш мектеп бағдарламасы, барлық таным 

процестерді жедел дамыту жолдарын ескере отырып жасалған оқулықтар 

мазмұны ойлауды дамытуға үлкен үлесін қосады. 

Дегенмен, осы проблеманы шешу үшін әр мұғалім ойлау қабілетінің 

ерекшеліктерін, оны дамыту жолдарын толық түсінуі қажет. Бастауыш 

сыныптарда оқыту барысында балалардың таным процестерін дамытуға, 

олардың тіл байлығын және өз ойын сөйлеу арқылы басқаларға жеткізу 

тәсілдерін қолдаудың ойлау процесін дамытуға қосатын үлесі өте үлкен. Қ. 

Жарықбаев, С. Қалиев осы тәсілдер ретінде халық педагогикасы 

элементтерін қолдануды ұсынады [2]. 

Қазақ халқының бай тәжірибесінде көптеген оқу процесінде 

қолданылатын ойындар, өлеңдер, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар т.б. ауыз 

әдебиет туындылары бар. Олардың терең мазмұны балалардың тіл байлығы 

мен ой-өрісін дамытып, сонымен қатар барлық қабілетін дамытуға үлкен 

үлесін қосады. Осы материалдарды іріктеп алып, оны тақырыпқа байланысты 

қолдану-оқыту барысында оқушылардың ойлау процесін дамыту 

проблемасын шешудің тиімді жолы болады. 
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Шығармашылық үрдіс механизмдерін жүйелі зерттеудің бастауын 

гештальт психология салды. Гештальттіктер ойлауды қажетті гештальтты 

(құрылымды) табуға дейін жалғасатын бірізді құрылымдау бойынша іс-

әрекет деген түсінікті қалыптастырды. Бұл сәт «инсайт» жетілу деген атқа ие 

болды. Аталған психологиялық мектеп өкілдері жүйелік, біртұтастық 

қағидаларын абсолюттерді және шығармашылық үрдісті әлемнің тұтас 

бейнесін топтастыру ретінде түсініп, бірінші рет жағдайдың өзекті мәселесі 

арқылы жасалған адамның өткен когнитивтік тәжірибесіндегі рөлін негіздеді. 

Олар мәселені алдын-ала және саналы шешу қажеттілігін және 

шығармашылық үрдісте тұлғалық сипат рөлін көрсетті. Аталған мәселені 

зерттеуді ары қарай Вюрцбург мектебінің «ойлау психологиясы» өкілдері 

(О.Кюльпе, К.Марбе, Н.Ах) жалғастырды, ойлауды міндеттерді шешу 

бойынша ішкі іс-әрекет ретінде қарастырды; шығармашылықміндеттерді 

шешудің әрбір кезеңінде қалыптың күйзелу динамикасын зерттеді; 

шығармашылық іс-әрекет кезеңдерін бөліп көрсетті: 

1 кезең – саналы жұмыс: жаңа идеяны интуитивті іздеу үшін дайындық, 

алғышарттар; 

2 кезең – санасыз жұмыс: идеяның жетілуі; 

3 кезең – санасыздықтан санаға өту: шабыттану, инсайт; 

4 кезең –саналы жұмыс: идеяны дамыту және оны безендіру мен тексеру 

[3]. 

Дж. Дьюи шығармашылық ойлауды әлеуметтік іс-әрекеттің 

интелектуалды көріну формасы ретінде міндеттерді шешуге әкелетін деп 

қарастырды және «шешімсіздіктің, ауытқудың, күдіктенудің қалпын» саналы 

ойлау жұмысын бастаудың алғышарттары ретінде, өз бейнесінде адамның 

шығармашылық белсенділігінің факторын анықтады. Алғаш рет 

шығармашылық белсенділік негізінде жатқан факторды бөлуге әрекет, 

шығармашылық ойлауды зерттеуге психоаналитикалық тұғыр шеңберінде 

жасалынды. З. Фрейд шығармашылық агрессиялық энергия нәтижесі болып 

табылады деп есептеді. А.Адлер оны толық емес кемшінді толықтыру амалы 

ретінде түсіндірді. К.Юнг шығармашылық феноменінде ұжымдық, санасыз, 

жанама жеке тәжірибе мен жасаушыны қабылдау архетиптерінің пайда 

болуын көрді. Бұл жағдайда, психоанализ алғаш рет мотивтер мәселесін және 

ойлаудағы санасыздық рөлін аталған мәселені зерттеу аспектісі ретінде бөлді 

[4]. 

Шығармашылық мотивтері психолог-гуманистермен зерттелді. 

Шығармашылықтың алғашқы бастауы тұлғалық өсу мотиві немесе, (А. 

Маслоу бойынша) өзіндік өзектенуге қажеттілік, өзінің қабілеттері мен 

өмірлік мүмкіндіктерін толық және еркін жүзеге асыру деп аталды.  

Шығармашылық ойлауды зерттеген танымал Ресейлік ғалымдар 

қатарында: Б.А. Лезин, өзі жеке, жасаушы тұлғасының сапасын (зейін және 

қабылдау, қиялдау мен ойдан шығаруға қабілеттілік, шынайылық, 

бақылампаздық және даралық, интуициясы мен алдын-ала сезгіштік 

қасиетін) және шығармашылық үрдіс кезеңін: еңбек, санасыз жұмыс, 
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шабыттануды анықтады. А.Н.Леонтьев өзінің «Опыт экспериментального 

исследования мышления» (1954 ж.) баяндамасында шығармашылық үрдіс 

кезеңіне назар аударды:  

1) шешімнің дұрыс амалын табу,  

2) бірақ та, шығармашылық ойлау мәнін құрайтын, жеке іздеу үрдісінің 

барлық саласында оны еркін қолдану . 

 И.В. Сумбаев алғаш рет кеңес психологиясында адам психикасында 

саналылық және бейсаналықты бөлді және бейсаналықтағы шығармашылық 

үрдістің рөлін анықтады. Оның шығармашылық үрдіс кезеңіне қатысты 

көзқарасы:  

1) шабыттану (қиял іс-әрекеті, идеялардың туындауы),  

2) идеяларды логикалық өңдеу,  

3) шығармашылық ниетті орындау.  

Автор бұлардан басқа, ғылыми шығармашылықтың төмендегідей 

сипаттамаларын бөліп көрсетті:нақты тақырыпқа зейінін шоғырландыру, 

материалды жинақтау және жүйелеу,нәтижелерді алу және толықтыру [5]. 

Қазіргі уақытта шығармашылықтың интеллектпен қатыстылығының үш 

негізгі тұғыры бар. Бірінші пікірге сай, А.Танненбаум мұндай 

шығармашылық қабілет жоқ, ал интеллектуалдық дарындылық – қажет, бірақ 

тұлғаның креативті белсенділігі жеткіліксіз жағдайда деген тұжырым айтады. 

Шығармашылық мінез-құлық қозғағыштары мотивация, құндылықтар және 

кейбір тұлғалық сипаттар (когнитивті дарындылық, мәселені сезгіштік, 

белгісіз және күрделі жағдайларға тәуелсіздік) болып табылады – деп 

санайды . 

Екінші пікірді ұстанушылар, шығармашылық қабілет (креативтілік) 

фактор интелектісіне тәуелсіз өзінше деп санайды. Яғни интеллект даму 

деңгейі мен креативтілік деңгейінің арасында өзара байланыс болса, ол өте 

мәнді емес деген пікірді Дж.Гилфорд ұстанады. Соңғылары, Д.Векслер 

интеллект дамуының жоғары деңгейі жоғарыдеңгейлі креативтілік қабілетті 

болжайды және керісінше деген тұжырымды ұстанады [6].  

Осыған байланысты Р.Стернбергтің шеңберінде интеллектуалдық іс-

әрекет үш аспектіде қарастырылатын тұжырымдамасы өте қызық: интеллект 

құрылымдау механизмдері (шешімнің, когнитивтік стилдің, білімнің 

көрінуі); интеллектінің тапсырма түрлерімен байланысы (жаңа 

тапсырмаларды шешуде, және әрекетті іске қосуда интеллект қатысады) және 

интеллектінің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы. Егер жоғары интеллект 

креативтіліктің жоғары деңгейімен үйлессе, креативті адам ортаға 

бейімделген, белсенді, эмоциялық салмақты және тәуелсіз болып табылады. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблемы воспитания в последнее время приобрели исключительную 

остроту, их актуальность определяется издержками идеологической работы, 

негативными явлениями и деформацией в сфере образования, серьезными 

недостатками в нравственно-эстетическом   воспитании молодого поколения, 

с одной стороны, и преобразованиями, происходящими в современном 

обществе, определяющими перспективы развития науки, которая в последнее 

время акцентирует свое внимание на изучении человека, раскрытии его 

целостной сущности, с другой [1].  

В исследовании этих проблем усиливается тенденция к углубленному 

поиску общечеловеческого содержания в современном историческом 

процессе, что вызывается необходимостью переосмыслить деятельность, 

отношения, имеющиеся образцы и нормы поведения, реализуемые в 

социальной практике, приходящие в противоречие с социальными 

условиями. Эффективность решения данной проблемы связана с 

преобразованием учебно-воспитательного процесса вуза и школы, которые 

являются наиболее динамичными факторами воздействия на личность 

обучающегося и призваны обеспечить выработку у молодежи нравственно-

эстетических ценностей и идеалов, а также формирование у них нравственно-

эстетических качеств и культуры поведения. 

Анализ научных исследований ученых-педагогов в области теории 

нравственного воспитания показывает, что в них прослеживается несколько 

направлений, так, например, процесс нравственного воспитания 

рассматривается как:  

 педагогическое управление нравственными отношениями учащихся 

(О.С.Богданова, С.В.Черенкова);  

 формирование и развитие морального сознания и поведения личности 

школьника В.И.Петрова, В.Е.Гурин);  

 формирование нравственных убеждений (Е.В.Бондаревская, 

А.В.Иващенко, С.В.Мягченков);  

 средство совершенствование межличностных отношений учащихся 

(Н.И.Болдырев, Л.Ю.Гордин, В.И.Ким, Ю.П.Сокольников, И.С.Марьенко, 

Н.И.Монахов, Н.И.Щуркова); 

 развитие эмоционально-рациональных отношений к окружающей 

действительности (А.В.Зосимовский, Л.И.Рувинский, М Г.Тайчинов, 

Г.Н.Филонов); 

 формирование  личности на основе совершенствования содержания 

форм и методов нравственного воспитания (В.А.Ким, В.М.Коротов, 
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И.В.Харламов); 

 процесс управления становлением личности школьника и ученического 

коллектива (М.А.Вейт, Л.И.Новикова, А.В.Мудрик). 

 В ряде психолого-педагогических и культурологических исследований 

процесс нравственного воспитания рассматривается во взаимосвязи с 

эстетическим (Н.А.Ветлугина, А.А.Гусейнов, Д.Б.Кабалевский, М.С.Каган, 

Э.С.Маркарян, О.А.Праздникова, С.Х.Рапопорт, Е.М.Целлес, Г.Х.Шингаров).  

Неразрывную связь нравственного и эстетического воспитания на 

основе выявления нравственного потенциала эстетического освоения 

окружающей действительности подчеркивают в своих исследованиях 

Д.И.Водзинский, Е.В.Квятковский, Б.Т.Лихачев, Р.М.Любимая и другие. 

Результаты анализа показывает, что общей точкой соприкосновения 

вышеназванных исследований являются проблемы нравственно-эстетической 

сущности личности как диалектическое, противоречивое соотношение 

сознания, его духовного содержания и реальной поведенческой формы 

проявления, а также их гармонического соответствия и единства 

нравственно-эстетического опыта и сознания. А это, в свою очередь, дает 

основание полагать, что поведение, являясь «стержневым видом 

деятельности», есть отражение нравственно-эстетической сущности 

человека. 

Иными словами, содержательной нравственно-эстетической сущностью 

человека, безусловно, является вся его человеческая духовность: ум и общая 

развитость, знания и нравственные убеждения, способность к творчеству и 

общественная активность, идеалы и мировоззрение в целом.  

По справедливому замечанию Б.Т. Лихачева о красоте или безобразии 

человека в конечном итоге судят по этим нравственно-эстетическим, 

духовно-сущностным качествам личности. «Нравственным началом в 

человеке являются … реальные качества в действии, в реальном жизненном 

движении и отношении, в единстве с его телесной формой и внешним 

обликом. Нравственно-эстетическим объектом в человеке являются реальные 

отношения к обществу, людям, самому себе, природе, труду, собственности 

весь духовный мир с его ценностями, физическое тело с его развитыми 

способностями к деятельности и весь внешний облик» (1). 

Поскольку человек представляет определенную социально-природную 

целостность, рассматривать его нравственно-эстетическую сущность лишь с 

позиций духовности было бы неверно. Никакой духовности вне 

человеческого тела, вне внешних форм проявлений и поведения не 

существует. На самом деле с эстетической точки зрения человек 

представляет собой определенное органическое и неразрывное единство его 

«нравственно-эстетической, телесно-эстетической и внешней 

художественно-выразительной сущности», единство, получающее наиболее 

полное воплощение в результате всестороннего развития личности. Но это 

совсем не означает, что все эти три компонента, как у взрослых, так и у 

детей, всегда находятся в состоянии гармонии и их соотношение всегда 
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неизменно.  

Сущностные нравственно-эстетические качества личности 

закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее 

неизменном виде на всю жизнь. 

Раскрывая психологический механизм формирования нравственно-

эстетических качеств, Л.И.Рувинский рассматривает его как осознанно-

эмоциональное усвоение и поэтапное овладение социально адекватными 

образцами морального поведения, когда «образец-идеал» становится 

образцом личностно значимым, «образцом самовоспитания», в результате 

перехода внешних требований в требования личности к самой себе, усилия 

человека, направленные на свое нравственно-эстетическое развитие, 

становится важнейшим движущим фактором процесса нравственно-

эстетического воспитания (2). 

Аналогичной  точки  зрения придерживается  Л.И.Божович, качества 

личности по ее определению «представляют собой результат усвоения 

ребенком существующих в данном обществе норм поведения. По своей 

психологической природе они являются как бы синтезом, сплавом 

специфического для данного качества мотива и специфических для него 

форм и способов поведения» (3).  

В связи с этим в психолого-педагогической литературе нравственные 

качества характеризуются и как отдельные стороны, свойства личности, и 

как уровень сформированности нравственного сознания, отношений, 

закрепившихся в устойчивых чертах и способах поведения личности 

(Е.С.Полякова, М.И.Шилова). 

Эти свойства и качества личности представляют собою психические 

новообразования, которые возникают в результате активного взаимодействия 

ребенка с миром в системе общественных отношений. Они устойчиво 

проявляются ребенком в этих отношениях, сознаются, закрепляются в чертах 

характера, свойствах личности, в привычках и привычных формах 

поведения.  

Необходимым условием формирования нравственно-эстетических 

качеств педагоги считают развитие эмоционального сознания, формирование 

эмоциональных переживаний, эстетического восприятия явлений 

действительности и моральных действий, так как «нравственные  понятия 

наиболее успешно превращаются в нравственные убеждения при условии, 

если они сопровождаются эмоциональными переживаниями, проходят через 

чувства человека и вызывают эстетическую реакцию» (4-5).  

Анализ поведения школьников показывает, что восприятие прекрасного 

может вызвать у воспитанника быструю действенную ответную реакцию. 

Однако умение связать в одно целое реакцию на эстетическое и свое 

жизненное поведение явление более высокого, а потому сложного порядка, 

поэтому  эстетике поведения надо учить, как учат писать, читать, считать. 

Важно сформировать у школьников общие представления об эстетическом 

поведении и его единстве с нормами нравственного поведения, поскольку 
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они базируются на развитом эстетическом восприятии, тонкой 

эмоциональной реакции на нравственно-эстетические явления, глубоком 

понимании их и являются показателем эстетической воспитанности человека.  

Умение воспринимать людей в эстетическом аспекте побуждает индивида 

оценивать и переоценивать самого себя, свое поведение, глубже угадывать 

собственную сущность, свои потенциальные возможности. 

Поведение как система поступков, объективно обусловленных, 

выражающих и формирующих индивидуальное нравственное сознание, 

имеющее определенную оценку в обществе и реализующее моральную 

норму общества, наиболее ценно тогда, когда наиболее адекватно отражает 

нравственно-эстетическую сущность личности. 

Поведение складывается из поступков, элементов поведения, 

представляющих единство внутреннего и внешнего. В поведении личности 

немаловажное значение имеют привычки, которые представляют собой 

сознательно автоматизированные компоненты и связаны с потребностями. И 

здесь необходимо отметить, что глубоко осознанное, нравственно-

эстетическое поведение возможно только в том случае, когда максимальное 

количество его элементов осуществляется автоматически.  

Формирование общественно ценных нравственных качеств и привычек 

может осуществляться только при осознании школьниками нравственных 

норм и требований и их влиянии на внутренние побуждения школьника, его 

чувства, мотивы и результаты повторения разумных действий. Поскольку 

производными от потребностей являются интересы и склонности, влечения и 

установки, стремления и убеждения, идеалы и цель, в целом образующие 

мотивационную сферу, нравственно-эстетическую направленность личности, 

то воспитание разносторонних нравственно-эстетических потребностей - 

необходимое условие развития духовного богатства личности, которое 

адекватно отразится в поведении человека.  

Вместе с тем удовлетворение одних потребностей ведет к 

возникновению новых, между новыми потребностями и реальными 

возможностями их удовлетворения, как правило, возникают противоречия. 

Значение этих противоречий в развитии личности велико. По мнению 

С.Л.Рубинштейна: «Движущими силами развития личности - сутью 

самодвижения - являются внутренние противоречия между формами 

сознательной деятельности на уже достигнутом уровне и тем новым 

содержанием, которым она овладевает» (6). Противоречия выступают не 

только как «помеха», но и как трудность, преодоление которой является 

источником развития нравственного сознания личности, так как в этом 

случае человек активизируется, стремясь достичь единства сознания и 

поведения. 

Следовательно, чтобы использовать противоречия как источник 

формирования и развития  нравственно-эстетических качеств личности и 

целенаправленно управлять ими, перед личностью и коллективом 

необходимо своевременно ставить актуальные, более высокие 
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воспитательные задачи, решение которых закономерно делало бы процесс 

нравственного воспитания оптимальным, то есть побуждало бы 

воспитанников к постоянному преодолению препятствий на пути у цели, к 

дальнейшему нравственно-эстетическому совершенствованию. 

Требованиям внутренней гармонии соответствует умение наблюдать  

человека, его поведение с нравственно-эстетической точки зрения, что 

позволяет лучше понять не только его самого, но и мир отношений между 

людьми, обогатить свои представления об окружающем мире, развивает 

воображение. Умение воспринимать людей в эстетическом аспекте 

побуждает индивида оценивать и переоценивать самого себя, свое поведение, 

глубже угадывать собственную  сущность, свои потенциальные 

возможности, позволяющие почувствовать и пережить все бесконечное 

многообразие эстетических нюансов, оттенков, подлинное, глубокое 

эстетическое наслаждение [1,51].  

Таким образом, нравственно-эстетические качества личности находят 

свое непосредственное отражение в их поведении, проявляя нравственно-

эстетическую сущность, нравственно-эстетическое развитие и воспитанность 

человека, базируется на тонкой эмоциональной реакции на нравственно – 

эстетические явления, глубоком понимании их, умении бороться за  

претворение в жизнь нравственно – эстетического идеала. 

Следовательно, единство нравственного сознания и эстетической формы 

проявления  сознания в поведении – это диалектическое их взаимодействие 

при устойчивом сохранении их соответствия (содержательной 

однозначности, эквивалентности) и действенности, которые в итоге 

обеспечивают становление образа жизни. В связи с этим, актуальной 

остается мысль Б.Т. Лихачева о том, что «не все красивое нравственно. Но 

все нравственное прекрасно». Соглашаясь с мнением автора теории 

эстетического воспитания, считаем необходимым уточнить, что «все 

нравственное является прекрасным», если имеет эстетические формы 

выражения. В этом смысле сформированность нравственно-эстетических 

качеств личности есть показатель соответствия формы содержанию, когда 

высоконравственное содержание, отвечающее убеждениям личности, делает 

и форму (поведение) более привлекательной, то есть нравственно-

эстетическое содержание в сознании школьников превращается в активную 

социально значимую силу в реализации идей добра, красоты и 

справедливости. 

Таким образом, формирование и развитие нравственно-эстетических 

качеств есть становление личности школьников, которое обусловлено 

педагогическими и средовыми факторами при ведущей роли первых. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ НАУРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

В настоящее время в Республике Казахстан продолжается переход на 

обновленное содержания образования, а также осуществляется апробация 

обновленных учебных программ, учебников и учебно-методических 

комплексов в школах нашей страны в соответствии с задачами, стоящими 

перед организациями образования и особенностями их деятельности в новом 

учебном году [1]. Для обеспечения равного доступа к лучшим 

образовательным ресурсам и технологиям Министерством образования и 

науки Республики Казахстан разработана соответствующая нормативная 

правовая база [2].  

В условиях обновленного содержания стремление к интеграции учебного 

материала, является естественной и ведущей тенденцией отечественного 

образовательного процесса, поэтому проблеме интеграции вновь уделяется 

большое внимание в процессе организации обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Интеграция знаний учебных предметов в начальном обучении позволяет 

перейти от локального, изолированного рассмотрения различных явлений 

действительности к их взаимосвязанному, комплексному изучению так, 

чтобы показать мир во всем его многообразии с привлечением научных 

знаний, литературы, музыки, живописи, способствующих эмоциональному 

развитию личности школьника и формированию его творческого мышления 

[3].  

Особенность работы учителя начальных классов заключается в том, что 

он один обучает школьников по нескольким дисциплинам, каждый 

отдельный предмет представляет собой систему знаний из отдельной области 

науки. Интеграция учебных предметов и разработка интегрированных уроков 

для учителя имеет свои сложности, в то же время есть факторы, 

облегчающие этот процесс по сравнению со средней школой: 

 в начальной школе не много учебных дисциплин; 

 учитель начальных классов один преподает все предметы; 

 исключение составляют музыка, рисование, физкультура. 

История методики обучения в начальной школе свидетельствует, что 

интеграция как процесс приспособления и объединения определенных 

элементов учебной деятельности в единое целое – совсем не новое 

методическое явление: метод обучения грамоте, разработанный К.Д. 
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Ушинским,  путем интеграции письма и чтения используется и в настоящее 

время [4]. И здесь интеграция учебных предметов – это не смена 

деятельности и не простое перенесение знаний или действий из одного 

предмета в другой. Процесс такого рода традиционно называется в 

педагогике и в методике использованием внутри – и межпредметных связей в 

обучении, что, конечно же является проявлением тенденций, предпосылок к 

будущей интеграции, более глубоко осуществляемой в старшем звене.  

Основная сложность интеграции учебных предметов состоит в том, что 

необходимо сохранить динамическое развитие любой темы от ее введения до 

закрепления. В свою очередь эти уроки позволяют учителю сократить сроки 

изучения отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным 

предметам, уделить больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, 

которые учитель выделяет в данный момент обучения, а именно развитию 

речи, мышления, орфографической зоркости, творческого потенциала [5]. 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 

следующими особенностями: 

– предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного 

материала; 

– логической взаимообусловленностью учебного материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

– большой информативной емкостью учебного материала, 

используемого на уроке. 

При планировании и организации таких уроков учителю важно 

учитывать следующие условия: 

 в интегрированном уроке объединяются знания двух-трех предметов, 

поэтому важно правильно определить главную цель интегрированного урока, 

если общая цель сформулирована правильно, то из содержания предметов 

берутся только те сведения, которые необходимы для ее реализации; 

 интеграция знаний способствует снятию напряжения, перегрузки, 

утомляемости школьников за счет переключения их внимания на 

разнообразные виды деятельности;  

 при проведении интегрированного урока учителями, ведущими 

разные предметы, требуется тщательное распределение действий. 

Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, 

высокого профессионализма, большой эрудиции. Разрабатывая такой урок, 

учитель должен учитывать: 

 цель урока: необходимость сокращения сроков изучения темы, 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся, перераспределение приоритетов; 

 подбор объектов: источников информации, которые бы отвечали 

целям урока; 

 определение системообразующего фактора, нахождение основания 

для объединения разнопредметной информации: идея, явление, понятие; 

 создание новой структуры курса: изменение функционального 

назначения знаний. 
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 переработку содержания: разрушение старых форм, создание новых 

связей между отдельными элементами системы. 

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой 

урок строится на основе какого-то одного предмета, который является 

главным [6]. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире 

изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, 

понять связи с реальной жизнью и возможность применения полученных 

знаний на практике. 

Уроки, включающие межпредметные знания, достигают эффективности, 

если соблюдаются определенные дидактические условия их проведения:  

 включение интегрированных уроков в тематические и поурочные 

планы на основе координации содержания; 

 конкретизация задач с использованием интегрированных знаний; 

последовательное формирование понятий и умений на уроках с общим 

содержанием; 

 рациональное использование разнообразных средств активизации 

познавательной деятельности учеников.  

Интегрированные знания могут включаться в урок: 

 в виде фрагмента, например, называем животных, имеющих в 

написании ЖИ, ШИ, ЧА, ША; 

 отдельного этапа, где происходит актуализация спорных знаний о 

нетиповом и типовом в природе при изучении, например, казахских 

народных сказок; 

 на протяжении всего урока в теме по русскому языку 

«словообразование».  

Таким образом, происходит перенос и обобщение знаний, совершаются 

мыслительные процессы анализа и синтеза, формируются «комплексы 

фактов» как стадии, так и в развитии общепредметных понятий [5].  

На интегрированном уроке решаются дидактические задачи двух и более 

учебных предметов. При подготовке к такому уроку учителю необходимо 

соблюдать требования к планированию и организации их проведения, среди 

которых: 

 знания психологических и дидактических основ протекания 

интеграционных процессов в содержании образования;  

 определение в программе по каждому учебному предмету сходные 

темы или темы, имеющие общие аспекты социальной жизни;  

 выявление связей между сходными элементами знаний;  

 изменение последовательности изучения тем, если в этом есть 

необходимость;  

 получение консультации учителя-предметника, если на уроке 

решаются задачи учебного предмета, который учитель обычно не ведет;  

 тщательное планирование каждого урока, выделение главной и 

сопутствующих целей;  
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 моделирование урока, то есть анализ, отбор, многократная 

перепроверка содержания урока, наполнение его только тем содержанием, 

которое поддерживает главную цель;  

 выявление оптимальной нагрузки детей впечатлениями.  

Структура интегрированных уроков требует особой четкости и 

стройности, продуманности и логической взаимосвязи изучаемого материала 

по различным предметам на всех этапах изучения. Это успешно достигается 

за счет компактного, сконцентрированного использования учебного 

материала программы, а кроме того, подключения некоторых современных 

способов организации и изучения учебного материала.  

В настоящее время разрабатываются и апробируются системы 

интегрирования уроков, психологической и методической основой которых 

есть установление связей между понятиями, являющимися сквозными, 

общими в ряде учебных предметов, причем эти связи должны быть 

установлены на уровне содержательной стороны урока и обеспечены 

необходимыми средствами обучения [6].  

Так, например, можно взять любой урок с его установившейся 

структурой и логикой проведения, в содержание которого будет включена та 

группа понятий, которая относится к данному учебному предмету. На 

интегрированный урок привлекаются знания, результаты анализа понятий с 

точки зрения других наук, других учебных предметов. Например, группа 

понятий «зима», «мороз», «стужа», «вьюга» и т.д. рассматриваются на уроках 

литературного чтения, русского языка, познания мира, музыки, 

изобразительного искусства. Интегрированным из них будет тот урок, на 

котором для анализа понятий привлекаются знания, усвоенные на других 

учебных предметах. Сам же урок остается цельным, логически 

последовательным с присущей ему методикой проведения, хотя и более 

творческим, раскрепощенным. 

Таким образом, изучение проблемы интеграции учебных предметов в 

начальной школе позволяет сделать следующие выводы: 

Интегрированный урок позволяет решить целый ряд задач, которые 

трудно реализовать в рамках традиционных подходов, среди которых:  

 формирование познавательного интереса младших школьников; 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно);  

 рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 

областях;  

 организация целенаправленной работы с мыслительными 

операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных 

задач; 

 развитие умений синтезировать и связывать учебный материал; 

проводить урок без перегрузки детей впечатлениями. 

Преимущества интегрированных  уроков: 
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 являются мощным стимулятором мыслительной деятельности - на 

уроках можно научить применению теоретических знаний в практической 

жизни; 

 интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни - на 

таких уроках дети учатся анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать 

связи между предметами и явлениями; 

 интеграция - это чрезвычайно привлекательная форма для ребенка; 

 непривычный ход интегрированного урока побуждает интерес и 

стимулирует активность. 

Интеграция на разных ступенях обучения имеет свои особенности: 

 интегрированные уроки в начальной школе призваны научить 

ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в 

котором все элементы взаимосвязаны; 

 в начальной школе интегрированные уроки целесообразно строить на 

объединении достаточно близких областей знаний. Так, литературное чтение 

как предмет включает помимо литературных текстов материалы по истории, 

природоведению. Математика содержит геометрический, алгебраический и 

арифметический материалы. Природоведение включает сведения из 

географии, биологии, ботаники. 

 на интегрированных уроках дети работают легко и с интересом 

усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что приобретенные 

знания и навыки применяются младшими школьниками в их практической 

деятельности не только в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход 

для проявления творчества, для проявления интеллектуальных способностей. 

Результаты интеграции знаний  проявляются в том, что: 

 знания приобретают качество системности; 

 умения становятся обобщенными, способствуют комплексному 

применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в 

другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной 

деятельности человека в современных условиях; 

 мировоззренческая направленность познавательных интересов 

учащихся усиливается и оптимизируется учебная деятельность; 

 убеждения формируются более эффективно; 

 достигается всестороннее развитие личности. 

Современная казахстанская педагогика склоняется к тому, что основой 

интегрированных уроков должна быть гуманистическая направленность, 

которая способствует уничтожению  обезличенности знаний, на первый план 

выходит социальная важность научных знаний. Это направляет учителя на 

поиск ярких, живых примеров, на адаптацию к актуальным интересам 

ученика, на личную значимость учебного материала для школьника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Научное мировоззрение представляет собой «органическое единство 

конкретно-исторического содержательного взгляда на мир, научно 

обоснованных убеждений относительно законов развития природы и 

общества, социально-экономического уклада жизни, системы общественно-

политических отношений, определяющих активную жизненную позицию 

человека. Мировоззрение формируется у школьников в результате 

последовательного овладения научно-философскими знаниями, 

современными научными достижениями, а также системой общих методов 

познания действительности» [1].  

Мировоззрение – это система взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире, т. е. о природе, обществе и мышлении. Само собой 

разумеется, мировоззрение младшего школьника формируется на 

протяжении всего школьного курса, по мере того как учащийся поднимается 

со ступеньки на ступеньку, все глубже познавая действительность, и в связи 

с тем, что все более разносторонней и интенсивной становится его учебная 

деятельность и общественно полезный труд. Для выполнения данной задачи 

недостаточно познания отдельных, изолированных явлений, ведь одной из 

важнейших черт научного мировоззрения является то, что мир 

представляется не в виде суммы отдельных предметов, а как целое, в котором 

части объединены в определенную систему. Уже в первом классе 

необходимо заложить те «кирпичики», которые в дальнейшем послужат 

формированию научного мировоззрения.  

Очевидно, что младшие школьники имеют слабо сформированные 

навыки научной деятельности, они почти не умеют самостоятельно работать 

с литературой, не могут подготовить самостоятельное сообщение. В 

основном, уяснение причинно-следственных зависимостей при ознакомлении 

с природными явлениями очень важно, для того чтобы у ребенка начали 

складываться элементы научного мировоззрения. Мышление младших 

школьников носит конкретный характер, поэтому за основу берутся те 

явления и понятия, с которыми дети не раз встречались в жизни [2]. В 

начальной школе у учащихся формируются элементы научного 

миропонимания, закладывается фундамент материалистических взглядов на 

явления природы и общественной жизни в соответствии с перспективой 

развития у них целостного мировоззрения.  

Одним из наиболее важных факторов формирования научного 

мировоззрения является учебная деятельность младших школьников. Знания, 
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которые получают дети в начальных классах, помогают им уже на этой 

ступени познания осознать существенные связи и зависимости в явлениях 

природы и обществе, усвоить ряд важнейших идей, которые определяют 

требования к их деятельности, поведению и духовным запросам. В области 

явлений природы младшие школьники познают в системе следующие 

существенные связи:  

- в природе происходят изменения по временам года, они ежегодно 

повторяются; для каждого времени года характерны свои признаки, в разные 

времена года различен труд людей в сельском хозяйстве;  

- сезонные изменения связаны, прежде всего, с изменением температуры, 

которая зависит от положения местности по отношению к солнцу и от 

ветров; 

- в природе существует круговорот воды, что очень важно для жизни 

растений, животных и человека;  

- человек познает, в какой зависимости находится рост и развитие 

растений от влаги, температуры и состояния почвы;  

- люди познали строение и жизнь животных и приемы ухода за ними; 

- человек изучил строение и жизнь своего тела и установил, как надо 

заботиться о здоровье, опираясь на научные знания [3]. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с богатствами природы, со 

свойствами некоторых твердых, жидких и газообразных тел, с переходом тех 

из одного состояния в другое, с причинами этих изменений, с тем, как 

человек использует эти богатства природы.  

В формировании мировоззрения особенно велика, роль искусства, как 

музыки, так и литературы: «Необходимо развивать чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и 

богатство родной природы» [4 с. 217]. 

С помощью музыки язык фактов и идей можно представить образно,  она 

способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые глубокие, 

самые тонкие оттенки человеческих чувств, мыслей, настроений, 

переживаний, ей по силам передать одновременно чувства, ощущения 

разных людей, воздействовать на формирование мировоззрения в такой же 

степени, как и природа. Понимание общественной идеи, выраженной в 

музыкальном произведении, развивает учащихся интеллектуально и 

эстетически. Идеи, воплощенные в музыке, соединяются в сознании 

учащихся с конкретным историческим материалом. 

В начальной школе большое место занимает тема дружбы и 

товарищества,  связь личных интересов с интересами всего коллектива, всей 

страны. Усвоение всех этих взглядов, норм и требований происходит на 

основе рассмотрения конкретных фактов, примеров, иллюстраций из 

произведений искусства и литературы, с тем, чтобы учащимся все это было 

понятно и вызывало бы у них сознательное стремление следовать на деле 

тому, что требует общественное сознание и мораль. Сознательное усвоение 
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очерченного выше круга элементарных научных, исторических и 

художественно-эстетических знаний, понятий труда и нравственности и есть 

основной путь формирования у младших школьников основ научного 

мировоззрения. 

Большое образовательное и воспитательное значение имеют при этом 

рассказы о больших научных открытиях, о жизни замечательных людей, о 

деятельности крупных ученых, для этого привлекается материал из истории 

и современной жизни. Конечно, речь идет об учебном материале, доступном 

младшим школьникам и по содержанию, и по форме, способном вызвать у 

них познавательный интерес и создать проблемную ситуацию. Задача 

учителя младших классов состоит в том, чтобы удовлетворить интерес детей 

в ответах на их вопросы о событиях в мире науки и техники и о 

политических событиях. Эти вопросы у младших школьников возникают 

постоянно в повседневной жизни: они слышат о последних новостях по 

радио и телевидению, просматривают газеты и журналы, многое узнают от 

общения со старшими. В этот стихийный поток знаний педагог вносит 

правдивое освещение, комментирует их с нужных, научных позиций. 

Формирование мировоззрения сегодня, как никогда, тесно связано с 

умелой и убедительной пропагандой наших исторических достижений. 

Формировать, возвышать духовные потребности человека, активно влиять на 

политический и нравственный облик личности важнейшая миссия учителя. 

Наряду с этим, научное мировоззрение формируется не только в процессе 

усвоения знаний и применения исследовательского метода на уроке, но и в 

процессе научно-исследовательской деятельности, как форме 

дополнительного образования школьников, самостоятельном компоненте 

образовательно-воспитательного процесса. 

Таким образом, основными факторами формирования научного 

мировоззрения являются познание и учебно-воспитательная деятельность, 

искусство и литература, а также научно-исследовательская и 

самостоятельная деятельность младших школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

В условиях обновленного содержания среднего образования необходимо 

создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить 

новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности.  

Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда 

возникла потребность в создании педагогических технологий, которые 

обеспечивают самое главное в образовательном процессе - развитие 

личности каждого учащегося, его активности [1].  

Процесс учения – это не просто запоминание научных положений «из 

головы в голову», это процесс и результат активной познавательной 

мыслительной деятельности по самостоятельному поиску, добыванию и 

переработке научной информации. В такой учебной деятельности 

происходит изменение самого действующего субъекта и преобразование его 

опыта [2]. Проблема повышения эффективности обучения, ориентированного 

на результат - главная проблема образования, которая может быть разрешена, 

если будет продумана и применена система методов интерактивного 

обучения и воспитания. 

Интерактивный («inter» - это взаимный, «act» - действовать) - означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо [3]. 

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в 

процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. В этой 

связи представляется важным, используя интерактивные методы обучения, 

организовать сам процесс обучения как продуктивную творческую 

деятельность, ориентированную на достижение социально-полезного 

продукта. Роль интерактивных методов обучения  несомненна в том плане, 

что они позволяют: 

 приобщиться к многообразию человеческого познания и его 

применению в практической деятельности; 

 научиться сотрудничеству, взаимодействию с людьми, активному 

диалогу и управлению собственным поведением; 

 сформировать умения анализировать конкретные проблемные 

ситуации [4]. 
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Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и 

организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами 

«Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение 

должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в 

самостоятельную, критически мыслящую личность. 

Использование интерактивных методов обучения объясняется острой 

потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это 

с наименьшим риском, т.е. за счет мастерства педагога, а не перегрузки 

школьников. Интерактивные методы обучения в процессе педагогического 

общения привносят в классы нетрадиционные для массовой школы 

паритетные (равноправные) отношения учителя и учащихся, новую 

философию и ценности образования. Образование сможет выполнить свою 

роль только тогда, когда получит доступ к сокровенным интересам личности, 

глубинным сторонам общественного бытия, именно для этого необходимо 

паритетное общение. 

Интерактивные методы обучения - это методы, которые побуждают 

учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом [5]. Интерактивное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом 

не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности 

на основе совместной деятельности. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование интерактивных 

методов в процессе урока, как показывает практика, снимает нервную 

нагрузку школьников, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

На уроках в начальной школе мы используем различные интерактивные 

методы, среди которых, например, работа в парах, когда ученики учатся 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них, приведем несколько из: 

 аквариум - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом общественности». Малая группа выбирает того, кому 

она может доверить ввести тот или иной диалог по проблеме, иногда это 

могут быть несколько желающих, все остальные ученики выступают в роли 

зрителей. Отсюда и название приема - «аквариум». Учащиеся объединяются 

в группы по 5-6 человек. Одна из групп занимает место в центре класса, 

получает задание, зачитывает и обговаривает его. Остальные учащиеся не 

вмешиваются в обсуждение, а внимательно слушают и делают пометки. 

После публичного выполнения задания группа занимает свои рабочие места, 
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а учащиеся класса обговаривают ход дискуссии: (Почему листья синие? Кто 

был не прав? Почему?) 

 Броуновское движение предполагает движение учеников по всему 

классу с целью сбора информации по предложенной теме. (Например, что 

такое существительное, почему происходит листопад или, что вы знаете о 

водоемах). Этот организационный прием дает возможность школьникам 

увидеть своих сверстников со стороны, то есть увидеть: как они общаются, 

как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт, как 

аргументируют свою мысль и т. д. [6]. 

Дерево решений - метод, при котором класс делится на 3 или 4 группы с 

одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и 

делает записи на своем «дереве» (лист ватмана), потом группы меняются 

местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. (Например, почему 

желтеют листья?). 

Мозговой штурм - распространенный интерактивный метод, 

применяемый для решения проблемного вопроса, при котором учащимся 

предлагается найти как можно больше путей, идей, предложений, каждое из 

которых фиксируется на доске или листе бумаги. После создания такого 

«Банка идей» проводится анализ и обсуждение (В чем польза и вред 

комаров?) 

Два, четыре – вместе - интерактивный метод, при использовании 

которого учащимся предлагается проблема или информация, которую они 

сначала отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее 

объединяются в четверки. После принятия совместного решения в четверках 

происходит совместное обсуждение вопроса, например: Что вы  знаете о 

глаголе? 

Метод «ПРЕСС» - это интерактивное упражнение развивает умение 

формулировать высказывание по определенному дискуссионному вопросу в 

сжатой форме, выразительно, аргументировано, лаконично. «Метод ПРЕСС» 

состоит из четырех этапов: 

– высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…») 

– обоснование своей мысли («… Так как…») 

– примеры и аргументы для поддержания своей точки зрения («… 

например…») 

– обобщение, выводы («Итак…») [4]. 

 при использовании метода «Совместный проект» - группы работают 

над выполнением разных заданий одной темы. После завершения работы 

каждая группа презентует свои исследования, в результате чего все учащиеся 

знакомятся с темой в целом. Например, «Барби – самая популярная кукла в 

мире», «Мой щенок», «Жевательная резинка – польза или вред?». 

Использование интерактивных методов группового обучения эффективно 

реализуется в работе в парах, в группах. Парная работа рассматривается как 

начальная стадия формирования деловых межличностных отношений 

младших школьников, особенно первоклассников. Это определяется тем, что 
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в начале учебного года большинство из них: не полной мере владеют 

умениями совместной деятельности; не в полной мере готовы сотрудничать в 

больших группах; еще не знают друг друга; не умеют общаться с 

малознакомыми сверстниками, избегают совместной деятельности с ними 

[5]. 

Работа в парах является наиболее комфортной формой организации 

учебного процесса, целью которого является формирование деловых 

межличностных отношений. Кроме этого, работа в парах формирует у детей 

умения принимать общую цель, разделять обязанности, согласовывать 

способы достижения предложенной цели; соотносить свои действия с 

действиями партнера по совместной деятельности; принимать участие в 

сравнении цели и результата работы. 

Решая совместно поставленную задачу, группа занимается 

сотрудничеством, сотворчеством. Здесь каждый работает для себя и для 

других. Обучающиеся в ходе обсуждения вносят свой посильный 

интеллектуальный вклад в общую копилку, идет обмен знаниями, идеями,  

изменяется психологическая атмосфера. В ходе коллективного обсуждения 

ребята учатся культуре дискуссии, культуре общения и сотворчества, учатся 

слышать друг друга. С каждой новой учебной задачей они совершенствуют 

свою тактику познавательного поиска. Они сами создают свою формулу 

успеха. Для создания ситуации успеха на уроке учителю необходимо 

придерживаться следующих правил: ученики должны знать, что учитель 

верит в них; учитель должен поощрять познавательную активность, делать 

акцент на понимание, а не на механическое запоминание, ни в коем случае не 

давать знания в готовом виде; использовать проблемно-поисковый подход в 

обучении: предлагать учащимся продолжить мысль, сделать по аналогии, 

включить ассоциативное мышление - одним словом, создать для ребят 

ситуацию успеха, чтобы способствовать развитию интеллектуальной, 

творческой, предметно-практической сфер, то есть становлению личности в 

целом; создавать благоприятный морально-психологический климат на 

уроке; удивлять, привносить элемент необычности [5]. 

Мы уверены, что интерактивное творчество учителя и ученика 

безгранично, и здесь важно только умело направить его для достижения 

поставленных учебных целей. 

Эффективные возможности использования интерактивных методов и 

технологий заключается в том,  что: 

 в традиционной системе обучения учитель обычно опирается на 

сильного ученика, ведь он быстрее «схватывает» материал, быстрее его 

запоминает, а слабый «отсиживается» на уроке;  

 уроки, с использованием интерактивных методов обучения позволяют 

включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся 

посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают 

некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, 

помогая товарищам понять материал;  
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 при традиционной системе обучения учитель и учебник были 

основными и наиболее компетентными источниками знаний; 

 при применении интерактивных методов обучения учитель выступает в 

роли организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

компетентным консультантом и помощником, знания же учащиеся получают 

в результате своей активной познавательной деятельности;  

 в процессе учебной деятельности, в которой используются 

интерактивные методы, у учащихся младших классов формируются 

коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, 

развивается критическое мышление [6].  

Ключевая особенность интерактивных методов состоит в том, что они 

способствуют вовлечению учащихся в процесс открытия, сущность которого 

заключается в овладении учащимися навыками обучения через 

взаимодействие. 

Таким образом, ведущими признаками интерактивного обучения в 

начальной школе являются: 

 многоголосье - это возможность каждого участника педагогического 

процесса иметь свою индивидуальную точку зрения по любой 

рассматриваемой проблеме; 

 диалог - диалогичность общения педагога и учащихся предполагает их 

умение слушать и слышать друг друга, внимательно относиться друг к другу, 

оказывать помощь в формировании своего видения проблемы, своего пути 

решения задачи; 

 создание ситуации успеха – позитивное и оптимистичное оценивание 

учащихся; 

 рефлексия - это самоанализ, самооценка участниками педагогического 

процесса своей деятельности, взаимодействия. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Еще более трехсот лет назад великий чешский мыслитель, 

основоположник теоретической педагогики Я.А.Коменский высказал идею 

внесения в деятельность педагога исследовательского стимула для 

успешности обучения. Он писал: «Людей следует учить главнейшим образом 

тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и землю, 

дубы, буки, т.е. чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не 

помнили бы только чужие наблюдения и объяснения» [1, с.56]. 

Эта идея впоследствии получила развитие в работах многих известных 

философов и педагогов. Французский философ Ж.Ж.Руссо провозгласил 

тезис о том, что первые наши учителя философии – это наши ноги, руки, 

глаза. Он советовал в ходе общения с ребенком ставить доступные его 

пониманию вопросы и предоставлять ему решить их. «Пусть он узнает не 

потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает 

науку, а выдумывает её» [2, с.123]. 

В настоящее время в образовательной деятельности педагоги используют 

различные формы и методы обучения для того, чтобы младшим школьникам 

не только было проще освоить материал, но и процесс освоения информации 

стал более увлекательным. Одним из таких методов обучения является 

проектная деятельность. 

Р. Штайнер, известный австрийский педагог, также считал необходимым 

учить детей применять получаемые ими знания в решении практических 

задач. Всё, что ребенок познает теоретически, он должен уметь применять 

практически для решения проблем, касающихся его жизни. Он должен знать, 

где и как он сможет применять свои знания на практике, если не сейчас, то в 

будущем. 

Для того, чтобы понять, что подразумевается под проектной 

деятельностью, нужно дать чёткое определение термину «проект».  

В словаре В.И.Даля проект определяется как «план, предположение, 

предначертание, задуманное, предположенное дело, и самое изложение его 

на письме или в чертеже» [3, с.98]. 

Метод проектов был разработан в начале 20 века американским ученым 

Дж. Дьюи с целью ориентирования обучения на целесообразную 

деятельность детей с учетом их личных интересов. Школы, организованные в 

соответствии с методом проектов, предоставляли ученикам право свободного 

выбора занятий. Учебная программа рассматривалась как совокупность 
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взаимосвязанных опытов, учащиеся сами определяли содержание школьной 

программы, а также выбирали виды деятельности, посредством которых 

приобретались новые знания. Учитель лишь оказывал им помощь в 

исполнении запланированного и выступал в качестве консультанта [4].  

Основная сущность метода проекта заключалась: 

 в стимулировании интереса обучающихся к определенным проблемам; 

 в наличии определенной совокупности знаний; 

 в решении через проектную деятельность одной или целого ряда 

проблем, показывающих практическое применение полученных знаний.  

 Идеи Дж. Дьюи легли в основу теории и деятельности его ученика и 

последователя Вильяма Херда Килпатрика, который считал, что очень важно 

показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых ими 

знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. Проектом (по 

Килпатрику) является любая деятельность, выполненная «от всего сердца», с 

высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в 

данный момент общим интересом [4, с.23]. 

Как видим, сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими 

научными категориями как «проект», «деятельность», «творчество», 

имеющими разноплановый характер, как с точки зрения различных отраслей 

научного знания, так и с точки зрения разных уровней методологии науки. 

Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке 

двух основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и 

психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает 

учет, как основных закономерностей педагогического процесса, так и ее 

психологического содержания. 

Рассмотрим основные составляющие понятия творческой проектной 

деятельности.  

Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – 

бросание вперед. 

Так в наиболее общем плане в словаре русского языка С.И. Ожегова 

«проект» рассматривается как:  

1) разработанный план сооружения какого-либо механизма, устройства 

или реконструкции чего-либо;  

2) предварительный текст какого-нибудь документа;  

3) замысел, план, намерение. 

В педагогической литературе понятие «проект» изначально имело три 

важных признака. Это ориентация обучающихся:  

 на получение знаний в процессе осуществления деятельности;  

 на действительность, выражающуюся в решении практической задачи в 

условиях, близких к реальной жизни;  

 на конкретный продукт, предусматривающий применение знаний из 

различных областей наук с целью достижения запланированного результата. 

[9; 232] 

Во всемирной энциклопедии под редакцией А.А. Гоицанова проект 
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рассматривается как «прототип, прообраз предполагаемого объекта» . 

Как мы видим, проект может существовать в любой сфере деятельности, 

но работа по созданию проекта – проектная деятельность - требует, во-

первых, знания о назначении и функционировании сферы деятельности 

(действительности), в которую вводятся преобразуемые объекты; во-вторых, 

знания методик и сущностных характеристик проектирования как 

специфической деятельности. Основания, определяющие выбор направления 

преобразований (или идеалы), должны соотноситься с широким контекстом 

системы, в которую входят изменяемые объекты.  

Обсуждая воспитательные аспекты проектной деятельности, В.И. 

Коротов отмечает, что само понятие «педагогическое проектирование» 

введено в оборот еще А.С. Макаренко, котором мы обязаны разработкой 

основ технологической логики педагогического мышления и который 

утверждал, что ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 

поставленной цели. Это главный постулат его технологической логики. А 

под целью воспитательной работы он, как известно, понимал программу 

развития человеческой личности. 

Изучение и анализ научных трудов вышеназванных исследователей 

позволяет нам утверждать, что в психолого-педагогической литературе 

проектная деятельность рассматривается как: 

 метод обучения (В.С. Мускин); 

 педагогическая технология (И.Чечель);  

 способ организации самостоятельной деятельности обучающихся (В.У. 

Антоненко); 

 определенная совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся и предполагают презентацию этих результатов 

(Е.С.Полат); 

 педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 

включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде (В.А.Дубовкин) . 

 совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта (С.М.Мамедов) .  

Необходимо подчеркнуть, что проблемой разработки и внедрения 

проектной деятельности на разных этапах развития образования в Казахстане 

занимались многие отечественные ученые и исследователи стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Вместе с тем, до сих пор нет единого мнения в 

определении понятия «проектная деятельность». 

Так в исследованиях Н.В. Матяш проектная деятельность 
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рассматривается как форма учебно-познавательной активности школьников, 

заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной 

цели по созданию творческих проектов, обеспечивающая единство и 

преемственность различных сторон процесса обучения и являющаяся 

средством развития личности субъекта учения [. 

С.М.Юсупов отмечает, что в современной науке выделяется несколько 

основных характеристик проектной деятельности, педагог-исследователь 

подчеркивает, что проектная деятельность - это: 

 вид человеческой способности, отличающий его как социальное 

существо от других биологических организмов; 

 компонент любой деятельности, роль которого состоит в создании 

образа его будущего результата; 

 самостоятельный вид деятельности, связанный с разработкой проекта и 

способов его реализации; 

 особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и 

интуиции представление об объектах, которые могут возникнуть при условии 

реализации проектной идеи; 

 методология деятельности, нацеленной на получение объективного или 

субъективного нового результата [5] 

Проектную деятельность Н.М. Конышева определяет как совместную 

познавательную, творческую деятельность, которая способствует: 

 формированию у учащихся приемов самостоятельного достижения 

поставленной познавательной задачи; 

 удовлетворению познавательных потребностей; 

 развитию личностно значимых качеств, а также самореализации 

учащихся в процессе выполнения учебного проекта [6, с.123].  

Рассмотрение теоретических исследований названных и других авторов 

позволяет говорить о проектной деятельности школьников как о 

самостоятельном виде деятельности. 

Таким образом, исследователи отмечают, что понятие «проектная 

деятельность» по-разному трактуется в педагогике и понимается:  

 как исторически сложившаяся, социально и экономически 

обусловленная потребность людей получать в условной форме 

прогностические ситуации вещественного характера с целью направленного 

преобразовательного воздействия на окружающий мир (А.В. Сазанова)  и 

другие [7]; 

 как деятельность, которая проявляется в духовно-практической 

активности, направленной на идеально-перспективное изменение мира. 

Процесс проектирования характеризуется эвристической инновационностью, 

системностью, технологичностью (И.И. Ляхов);  

 программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная 

педагогическая проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет 

способствовать улучшению педагогической ситуации в конкретном 

учреждении, его структурном подразделении, окружающем социуме. 
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В то же время термин «проектная деятельность» можно рассматривать не 

только с точки зрения целей, содержания и характеристик (особенностей) 

деятельности, но и с точки зрения субъекта в ней участвующего.  

Так, например, для педагога - это интегративное обучающее средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у 

обучающихся, а именно учить: 

 рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из 

этой проблемы; 

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

ученика; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта); 

 представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной 

презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических 

представлений и др.); 

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого 

знания; 

 практическому применению школьных знаний в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования; 

 проектированию исследования (анализу, синтезу, выдвижению 

гипотезы, детализации и обобщению) [34, с.15]. 

Если же рассматривать проектную деятельность со стороны 

обучающегося, то это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала.  

И в таком понимании, проектная деятельность способствует: 

 проявлению себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат; 

 решению интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и интересен и важен для самих школьников. 
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О ТИПОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
При организации познавательной деятельности учащихся первостепенная 

роль принадлежит учителю, который направляет деятельность учащихся на 

всех этапах обучения и выступает как руководитель деятельности коллектива 

и как руководитель познавательной деятельности каждого из учащихся в 

этом коллективе.  

Задача учителя – организовать процесс обучения таким образом, чтобы у 

учащихся повышался интерес к знаниям, возрастала потребность в более 

полном и глубоком их усвоении, развивалась самостоятельность в работе, 

чтобы каждый ученик принимал самое активное участие, работал с полным 

напряжением своих сил, чтобы самостоятельная работа способствовала более 

глубокому усвоению программного материала, выработке более прочных 

умений и навыков, развитию разносторонних способностей учащихся. 

Успешному решению поставленных задач перед учителем способствует 

дифференциация обучения. 

В условиях обновленного содержания среднего образования в связи с его 

гуманизацией остается важным вопрос о реализации принципа 

дифференцированного подхода в обучении. Так, одна из основных 

трудностей обучения состоит в том, что дети приходят в школу с различной 

подготовкой, более того, возможности к обучению у них неодинаковы [1]. 

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что все 

обучающиеся в общеобразовательных школах могут усвоить программный 

материал. Но в одном и том же классе, на одной и той же ступени обучения 

встречаются дети, которые очень сильно отличаются друг от друга: одни 

легко схватывают учебный материал, другие проявляют пассивность. 

Поэтому перед учителем стоит проблема реализации дифференцированного 

подхода в обучении школьников с целью формирования знаний, умений и 

навыков, предусмотренных школьной программой. 

Дифференцированный подход к учащимся в процессе коллективного 

обучения – один из важных принципов дидактики, реализация которого 

должна преодолеть многие противоречия, свойственные классно-урочной 

системе. Классно-урочная система, выдержавшая испытание временем, 

остается основной системой обучения благодаря тому, что ее структура 

оптимально отвечает требованиям единой общеобразовательной школы, 



 

691 

 

условиям коллективного и планомерного обучения при рациональном 

расходовании материальных средств [2].  

Достигнуть высоких результатов при обучении можно только при 

условии учета индивидуально-психологических различий школьников, 

проявляющихся в процессе учения. При использовании любых форм и 

методов обучения в школе нельзя учесть все индивидуально-

психологические особенности. 

Наличие в одном классе учащихся разных уровней развития 

положительно влияет как на наиболее подготовленных, так и на наименее 

подготовленных, поскольку дети, объединённые в коллектив, имеют 

возможность проявлять себя с самых разных сторон [3]. 

Как правило, выбираемый учителем средний темп работы на уроке, 

оказывается нормальным лишь для определенной части учеников. Для 

других он слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. Одна и та 

же учебная задача для одних детей является сложной, почти неразрешенной 

проблемой, а для других – она легкий вопрос. Один и тот же текст задачи 

одни дети понимают после первого чтения, другим требуется повторение, а 

третьим необходимы разъяснения. Говоря иначе, успешность усвоения 

учебного материала, темп овладения им, прочность, осмысленность знаний, 

уровень развития ребенка зависит не от одной только деятельности учителя, 

но и от познавательных возможностей и способностей учащихся, 

обусловленных многими факторами, в том числе особенностями восприятия, 

памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развитием. 

Отсюда следует, что перед каждым учителем постоянно стоит задача 

нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий, усилить 

положительные, создать такие условия, при которых стало бы возможным 

использование фактических и потенциальных возможностей каждого ребенка 

при классно-урочной форме обучения. Решение этой практической задачи 

связано с последовательной реализацией дифференцированного похода к 

ученикам [4].  

Дифференциация обучения сегодня прочно вошла в практику работы 

общеобразовательной школы, Однако часто реализация 

дифференцированного обучения в школе осуществляется фрагментарно, без 

системы, затрагивая лишь отдельные аспекты образовательного процесса. 

Работая с классом, учитель не всегда задумывается над тем, что время, когда 

ориентировались на так называемого «среднего» ученика, уже в прошлом. 

Такой подход можно считать, по меньшей мере, неправильным, поскольку в 

пределах одного возрастного периода наблюдаются значительные различия в 

развитии учащихся. Кроме этого, недостаточное осознание учителем 

необходимости дифференцировать задания (по объему или по сложности) 

может привести к нежелательным последствиям, когда у слабых учащихся 

складывается хроническое отставание в освоении основного программного 

материала.  
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Не используя в процессе обучения учащихся дифференцированный 

подход, учитель в итоге приходит к тому, что для одних задания оказываются 

явно легкими, а для других учащихся очень трудными. Слабые учащиеся 

часто не выполняют упражнение не потому, что они не хотят, а потому, что 

не могут. Дифференцированный подход позволяет обеспечить 

индивидуальный темп обучения и определяет меру учебной нагрузки в «зоне 

ближайшего развития» учащегося.  

Современными исследователями выделяются два основных типа 

дифференциации обучения: внешняя дифференциация и внутренняя [2,3,4]. 

Внешняя дифференциация характеризуется созданием однородных групп 

учащихся по способностям, интересам, склонностям; организацией в этих 

группах однородной среды, предметно и социально жестко ориентированной 

(изучение отдельных предметов, их циклов, ориентация на подготовку в вуз с 

гарантией поступления в него и т.п.).  

Внутренней дифференциации, в отличие от внешней, присущи 

следующие черты:  

 создание смешанных (разнородных) классов, где детей изначально не 

разделяют по способностям;  

 учет индивидуально-типологических особенностей детей 

осуществляется в специально созданных группах внутри класса;  

 разделение на группы может быть явным или неявным, состав групп 

меняется в зависимости от поставленной учебной задачи. 

Следует особо отметить уровневую дифференциацию как один из видов 

внутренней дифференциации. Впервые идея уровневой дифференциации 

была высказана в концепции дифференцированного обучения, разработанной 

РАО. В соответствии с ней уровневая дифференциация «предполагает такую 

организацию обучения, при которой школьники, обучаясь по одной 

программе, имеют право и возможность усваивать ее на различных 

планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных требований».  

Уровневая дифференциация основывается на планировании результатов 

обучения: явном выделении уровня обязательной подготовки и 

формировании на этой основе повышенных уровней овладения материалом. 

Сообразуясь с ними и, учитывая свои способности, интересы, потребности, 

ученик получает право и возможность выбирать объем и глубину усвоения 

учебного материала, варьировать свою учебную нагрузку.  

Базовый уровень знаний определяет возможность дальнейшего 

качественного усвоения школьного курса. Важно, что учащиеся выполняют 

задания разного уровня сложности. Это условие является ключевым в 

определении новых подходов к контролю за уровнем усвоения знаний и 

умений. Выполнение заданий базового уровня дает возможность учащимся 

получить оценку «удовлетворительно». Выполнение заданий базового 

уровня и повышенного – оценку «хорошо», а базового, повышенного и 

углубленного уровней – оценку «отлично». 
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А. Биналиева определяет цель технологии уровневой дифференциации 

следующим образом: «Создать условия для развития умений успешно 

самостоятельно работать на уроке, ориентируясь на уровень собственных 

познавательных интересов и учебных возможностей, но не ниже базового 

уровня» [3]. 

В основе данной технологии лежит идея о том, что «все учащиеся 

способны хорошо учиться, а различие их по уровню обучаемости сводится ко 

времени, необходимому ученику для усвоения учебного материала. 

Следовательно, если каждому ученику отводить время, соответствующее его 

личным способностям и возможностям, то можно обеспечить усвоение 

школьной программы».  

Положительные показатели уровневой дифференциации:  

 исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества 

«уравниловка» и усреднение детей;  

 у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному;  

 отсутствие в классе отстающих снимает необходимость в снижении 

общего уровня преподавания;  

 появляется возможность более эффективно работать с трудными 

учащимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам;  

 реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании;  

 повышается уровень «Я - концепции»: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности;  

 повышается уровень мотивации учения в сильных группах. 

Однако, наряду с положительными аспектами авторами выделяются и  

негативные стороны уровневой дифференциации, о которых учителю следует 

помнить при ее реализации, а именно:  

- слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, поучать от 

них помощь, соревноваться с ними; 

- перевод в слабые группы воспринимается детьми как унижение их 

достоинства; 

- несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в ряд слабых 

переводятся неординарные дети; 

- понижается уровень «Я - концепции»: в элитарных группах возникает 

иллюзия исключительности, эгоистический комплекс;  

- в слабых группах снижается уровень самооценки, появляется установка 

на фатальность своей слабости; 

- понижается уровень мотивации учения в слабых группах; 

- перекомплектование разрушает классные коллективы. 

Для использования положительных моментов и устранения негативного 

влияния деления класса на группы учитель должен грамотно, 

профессионально подойти к процессу дифференциации.  
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В основе дифференцированного обучения лежит учет психологических 

особенностей учащихся, а именно таких, которые влияют на их учебную 

деятельность и от которых зависят результаты учения. Это такие 

особенности как память, внимание, воображение, мышление, способности. 

Таких особенностей очень много, поэтому возникает вопрос: какие из них 

надо учитывать в первую очередь. Принцип индивидуального подхода в 

дидактике предполагает учет таких особенностей учащихся, которые влияют 

на его учебную деятельность и от которых зависят результаты учения.  

Существует много типологий особенностей, разработанных различными 

учеными. Так, Ю.К. Бабанский определяет следующие критерии для 

определения учебных возможностей учащихся и последующего разделения 

их на группы: 

 уровень развития психических процессов и свойств в мышлении и в 

первую очередь умение выделять существенное в изучаемом, а также 

самостоятельность мышления школьников; 

 сформированность навыков и умений учебного труда и, прежде всего, 

умение рационально планировать учебную деятельность, осуществлять 

самоконтроль в учении и выполнять в должном темпе основные учебные 

действия; 

 отношение к учению, ведущие интересы и склонности; 

 идейно-нравственная воспитанность, осознание необходимости 

учебной дисциплины, настойчивость при выполнении учебных требований; 

 работоспособность; 

 образовательная подготовленность по ранее пройденному материалу 

[5]. 

Таким образом, дифференциация обучения - это такая система обучения, 

которая ставит своей целью создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей; она характеризуется 

формированием групп учащихся, сходных по какому-либо комплексу 

качеств, среди которых основными являются обучаемость и  обученность. 
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Жекибаева Б.А., Мамедова Л.Ф. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

 

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Активизация учебно-познавательной деятельности  – важное средство 

повышения качества обучения, которое способствует усилению и 

интенсификации деятельности школьников на всех этапах учебного 

процесса. Это особенно важно в начальной школе, когда еще только 

формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному 

предмету, для развития умений, связанных с самостоятельным дополнением 

знаний, интереса к учению, потребности в знаниях [1]. 

Понятие активизации учебно-познавательной деятельности 

многоаспектно и многогранно, об этом свидетельствует анализ психолого-

педагогических работ В.А. Аверина, В.И. Дружинина, Е.В. Коротаевой, Н.В. 

Кухарева, А.М. Матюшкина, М.П. Осиповой, М.И. Качановской, И.Ф. 

Харламова, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной [2-5].  

В современной психолого-педагогической науке понятие «активизация 

учебно-познавательной деятельности» широко используется в различных 

направлениях психолого-педагогического поиска, среди которых: 

 проблема отбора содержания образования (В.Н. Аксюченко, А.П. 

Архипов); 

 оптимизация учебно-познавательной деятельности учащихся (Ю.К. 

Бабанский, М.А. Данилов, И.Я. Лернер, Л.П. Аристова, Т.И. Шамова, В.И. 

Лозовая);  

 взаимоотношение детей со сверстниками и учителем (Т.А. Борисова, 

Н.П. Щербо);  

 роль педагога и личностных факторов в развитии учебно-

познавательной активности учащихся (Ю.Н. Кулюткин, Л.К. Гребёнкина). 

Психолого-педагогические исследования А.К. Дусавицкого, Л.В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна показывают, что именно 

активизация учебно-познавательной деятельности изменяет весь ход 

психического развития ребенка, способствуя формированию продуктивного, 

творческого, теоретического мышления младших школьников. 

Однако среди авторов нет единого мнения по поводу значения понятия 

«учебно-познавательная активность», которое трактуется по-разному:  

 как разновидность или качество умственной деятельности (Т.И. 

Шамова); 

 как естественное стремление ребенка к познанию (Д.Б. Годовикова, 

Е.И. Щербакова); 

 как состояние готовности к познавательной деятельности и свойство 

или качество личности (М.И. Лисина);  

Опираясь на приведённые точки зрения, а также на работы М.И. 
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Лисиной, A.M. Матюшкина и Т.Д. Сарториус, убедительно доказывающие, 

что учебно-познавательная активность является формируемым качеством 

личности, мы вслед за вышеназванными учеными, рассматриваем 

познавательную активность как прижизненно развивающееся сложное 

личностное образование, обусловливающее качественные характеристики 

учебно-познавательной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что процесс познания у младших школьников 

не всегда целенаправлен, в основном неустойчив, эпизодичен, поэтому 

необходимо развивать познавательный интерес, активность младшего 

школьника в различных видах его деятельности, поэтому одним из 

важнейших факторов активизации учебно-познавательной деятельности 

является понимание детьми необходимости того или иного изучаемого 

материала. В процессе активизации учебно-познавательной деятельности 

большое значение имеет методика преподавания данного предмета, поэтому 

перед тем как приступить к изучению какой-нибудь темы, учитель много 

времени должен уделить поискам активных форм и методов обучения. 

Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь, и это совершенно 

справедливо, - отмечает И.Ф. Харламов, - настоящее сотрудничество учителя 

и ученика возможно лишь при условии, что «ученик будет хотеть делать то, 

что желает учитель, а для того чтобы активизировать учебно-познавательную 

деятельность детей, надо привнести элемент занимательности как в 

содержание, так и во все формы учебной работы» [3]. 

Исследование проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в психолого-педагогической литературе 

позволяет нам выделить определенные принципы успешной реализации 

познавательной активности, среди которых; 

 принцип субъектности - максимальное содействие педагога развитию 

способности ребенка к осознанию собственного «Я» во взаимоотношении с 

другими субъектами сообщества и миром в целом; 

 принцип самостоятельности, обусловленный формой активного 

отношения к изучаемому материалу. Познавательная самостоятельность 

младшего школьника представляет собой комплекс следующих качеств: 

интерес к познавательной деятельности, эмоционально-волевая 

направленность, умение анализировать и корректировать работу, умение 

использовать имеющиеся знания и умения в новой ситуации, умение найти 

дополнительную информацию и т.д.; 

 принцип креативности, помогающий не только активному 

восприятию учащимися учебного материала в процессе его изложения 

учителем, но и его творческому преображению. 

 принцип ориентации на самореализацию, включающий обеспечение 

психологического комфорта на уроке; создание диалоговых отношений 

учитель-ученик; опора на личный опыт обучаемых как одного из источников 

активизации познавательной деятельности; индивидуализация и 

дифференциация обучения; учет эмоций и ценностных ориентаций учеников; 
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постоянное стимулирование познавательной активности и творческой 

самостоятельности и др. 

 принцип педагогической поддержки - особая система педагогической 

деятельности, раскрывающей индивидуальный потенциал каждого 

школьника как процесс совместного с ребенком определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (проблем), мешающих ему достигать желаемых результатов в 

обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни [4]. 

Наряду с этим, нами были выявлены условия, способствующие 

активизации учебно-познавательной деятельности младшего школьника: 

 обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы, 

т.е. обеспечение понимания того, зачем надо это делать, на какой результат 

ориентироваться;  

 комбинирование различных форм организации учебной работы, 

определение их места на каждом этапе занятия; 

 обсуждение результатов деятельности и применение придуманных 

самими детьми упражнений и заданий; 

 обучение младших школьников рациональным способам умственной 

работы; 

 эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого 

педагога, создание доброжелательного эмоционального фона в работе 

педагога и учеников, положительные эмоции, испытываемые детьми в 

процессе обучения, стимулируют их познавательную активность;  

 стимулирование и поощрение самих актов познавательной 

активности учащихся со стороны педагога; 

 возможность на каждом занятие ребенку должна быть выразить свое 

отношение к происходящему (развитие рефлексии), для осознания 

значимости достигнутого результата деятельности;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. Это поможет 

правильно определить объем и содержание учебного материала, разработать 

адекватные методы, средства обучения, наметить пути индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся различных групп в условиях 

обучения [5]. 

Активизации учебно-познавательной деятельности младших 

школьников способствуют приемы обучения:  

 разнообразие, эмоциональность, яркость учебного материала; 

 посильность и целесообразность учебного материала и связь с ранее 

усвоенными знаниями; 

 систематическая проверка и оценка деятельности школьников и 

вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска, решение задач 

проблемного характера и др.[2]. 

Среди логических приемов можно выделить следующие: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение.  
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Они становятся приемами обучения в том случае, когда этими приемами 

апеллирует учитель для организации и активизации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников. 

Познавательная активность, как результат активной учебно-

познавательной деятельности может и должна стать устойчивой чертой 

личности школьника и оказывать сильное влияние на его развитие. Это 

возможно при:   

 правильной педагогической организации деятельности учащихся; 

 систематической и целенаправленной учебно-воспитательной 

деятельности; 

 творческом взаимодействии педагога и ученика;  

 прочности усвоения материала и его зависимости от 

систематического повторения и использования в процессе познания [4].  

Необходимо отметить, что активизация учебно-познавательной 

деятельности способствует качественным изменениям, которые отражаются 

в энергетическом и содержательном показателях.  

Энергетический показатель активизации учебно-познавательной 

деятельности характеризуется заинтересованностью школьника в 

деятельности, настойчивости в познании. 

Содержательный показатель активизации учебно-познавательной 

деятельности характеризуется результативностью деятельности в процессе 

получения знаний и их прочности.  

В качестве факторов, влияющих на формирование учебно-

познавательной активности ребенка, ученые, исследовавшие эту проблему, 

выделяют: 

 общение (Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина); 

 потребность в новых впечатлениях (Л.И. Божович); 

 общий уровень развития активности (Н.С. Лейтес).  

Следовательно, применение комплекса средств, методов и приемов 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся младших 

классов и их правильное сочетание способствует: 

 положительному отношению к учению как к познанию и повышению 

значимости учения;  

 стимулированию и реализации учебно-познавательных потребностей 

и мотивов (стремление к новым знаниям, средствам их приобретения, 

влечение к самообразованию); 

  повышению качественных характеристик учебно-познавательной 

деятельности и положительным эмоциональным переживаниям при 

преодолении затруднений в деятельности;  

 формированию свойств и личностных качеств учащихся младших 

классов, таких как: сосредоточенность, концентрация внимания на 

изучаемом предмете, теме, целеустремленность, инициативность, 

усидчивость, дисциплинированность  и др.  

Таким образом, результаты анализа научных трудов по исследуемой 
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проблеме позволяют следлать следующие выводы: 

1. Под учебно-познавательной активностью учащихся младших классов  

понимается: 

 все виды активного отношения к учению как к познанию;  

 наличие для младшего школьника значимости учения как познания;  

 все виды познавательных мотивов (стремление к новым знаниям, 

средствам их приобретения, влечение к самообразованию); 

  реализующие эти познавательные мотивы и обслуживающие их 

эмоции цели; 

 качественная характеристика познавательной деятельности; 

 постоянно изменяющееся глубокое и качественное свойство 

личности, направленное на осознание предмета деятельности и достижение 

конечного, значимого для него результата; 

 один из ведущих показателей  направленности развития личности.  

2. Наиболее общими показателями учебно-познавательной активности 

младшего школьника являются: 

 сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, 

теме (так, заинтересованность класса любой учитель распознает по 

«внимательной тишине»);  

 инициативность учащихся, которые по собственному желанию 

обращаются к той или иной области знаний;  

 положительные эмоциональные переживания при преодолении 

затруднений в деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

МЛАДЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В условиях современной социально-экономической и культурной жизни 

Казахстана одним из приоритетных направлений совершенствования 

системы образования, как указывается в Законе «Об образовании РК», 

является возрождение национальных традиций и обычаев этносов и 

использование их в воспитании подрастающих поколений [1].  

Общепризнанно, что формирование личности ребенка происходит путем 

присвоения им общественно исторического опыта человечества в процессе 

предметно практической деятельности. Народные традиции выступают как 

образцы, в которых сосредоточены лучшие черты, качества личности, 

нравственные эталоны. В традициях фиксируются исторически сложившиеся 

нормы и принципы, отношения, взаимоотношения, идеалы. Выступая как 

коллективная память, традиции являются неотъемлемым элементом 

этнического сознания. 

Такой памятью выступают, прежде всего, духовные ценности, устные, 

письменные произведения народного творчества, художественно-прикладное 

искусство, которые накапливаются человечеством с древних времен и 

находят свое отражение в традициях и обычаях, нравственных и моральных 

нормах поведения, в образе жизни народа, передаваемых из века в век [3].  

Это означает, что в народной педагогике казахов и других этносов 

раскрываются исторические и природные условия жизни, быта, 

взаимоотношения людей, а педагогические ценности определены в 

многочисленных произведениях народного искусства, обычаях, обрядах, 

нравах и в совокупности составляют сущность этнопедагогической культуры.  

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились 

уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности. 

Традиции – это исторически сложившихся устойчивые и наиболее 

обобщенные нормы и принципы общественных отношений людей, 

передаваемые из поколения в поколение и охраняемые силой общественного 

мнения [4]. 

Традиции также древни, как само человечество. Они носят исторический 

характер, ибо возникли и формировались в процессе трудовой и 

общественной деятельности людей, складываясь не по желанию отдельных 

лиц и групп, а имели под собой объективную основу. Традиции возникали 

как закономерное явление общественного развития и играли огромную роль 
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в организации усилий рода и племени в борьбе с силами природы, в 

формировании лучших черт человеческой личности. Нарушение традиций в 

древние времена считалось недопустимым, и казалось неминуемым 

наказанием.  

Обычаи – это общепринятые исторически сложившиеся в процессе 

эволюции правила и нормы, регулирующие поведение людей в определенной 

области общественной жизни [5]. Одной из замечательных традиций 

прошлого, которая дошла до наших дней является гостеприимство, которое 

относится к общечеловеческим нормам и является положительной чертой 

цивилизованного общества. Так, к приходу гостей готовят национальное 

блюдо из барана – бешбармак, его голова должна смотреть на 

достопочтенного гостя.  

Исследователи характеризуют традиции как элементы социального и 

культурного наследия, которые передаются от поколения к поколению в 

течение длительного времени (С.А. Арутюнов, А.Б. Гофман, И.В. Суханов, 

С.А. Токарев и др.).  

По мнению Ю.В. Бромлея, Р.Ф. Итса традиция - это явление 

материальной и духовной культуры, социальной или семейной жизни, 

сознательно передающееся от поколения к поколению с целью поддержания 

жизни этноса. 

По утверждению И.В. Суханова, в традициях заложен слой 

мотивационных качеств и способностей, ценностных ориентации, общих 

представлений, чувств, настроении, привычек, включаемых в родовой 

потенциал или выключаемых из родового потенциала культуры. 

В большинстве стран мира, а в Казахстане особенно, обычаем является 

уважение к старшим. Это добрая традиция народа передается с другими 

прекрасными привычками и качествами народа. Так, по этому обычаю детей 

с ранних приучают быть приветливыми, сдержанными и добропорядочными 

в отношении со старшими, прислушиваясь к их мудрым советам. 

Необходимо подчеркнуть, что в традициях отражены исторические 

сложившиеся нормы, табу, взаимоотношения, обычаи, которые утвердились 

в социуме. Традиции, обычаи, семейный уклад жизни способствуют 

воспитанию в подрастающем человеке социально-этнических и моральных 

норм поведения.  Именно поэтому важнейшей задачей школы и семьи 

являются раскрытие и сохранение лучших человеческих качеств, таких как: 

уважение старших, заботливое отношение к детям, больным, слабым, 

сиротам, обожествление хлеба, земли, трудолюбие, терпение, скромность, 

гостеприимство и другие.  

Проблема использования национальных традиций и обычаев в учебно-

воспитательном процессе начальной школе разрабатывается в русле науки 

«Этнопедагогика», изучающей народный опыт воспитания детей [5]. 

Народная педагогика представляет собой совокупность педагогических 

сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном 



 

702 

 

творчестве, обычаях, обрядах, детских играх. Духовное богатство народа 

очень тесно связано с народной педагогикой, нравственными проповедями. 

Вопросы особенности воспитания детей в народных традициях 

интересовали просветителей, педагогов во все времена. 

Так, основатель педагогики, «отец педагогической науки» 

Я.А.Коменский уже в своей первой работе «Сокровища чешского языка» 

проявил стремление служить своему народу. Изучая жизнь своего народа, он 

исследует историю, записывает чешские пословицы. 

В научных трудах Я.А.Коменского – «Мудрость старых чехов», 

«Правила поведения, собранные для юношества в 1653 году» и других – 

выражается глубокое уважение к педагогической культуре народа. Из нее он 

черпал идеи о воспитании. 

Подчеркивая важность обучения детей на родном языке, Я.А.Коменский 

указывал на необходимость вооружения знаниями, связанными с жизнью 

народа. Осмыслив народные традиции воспитания, великий педагог – 

гуманист включил их в свою педагогическую систему. 

От Я.А.Коменского к новейшим педагогическим исканиям второй 

половины 19 начала 20 века проложил путь К.Д.Ушинский. «У каждого 

народа, -  писал он, - своя система воспитания. Опыт других народов в деле 

воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в 

котором опыт всемирной истории принадлежит народам». 

Одним из актуальных вопросов этнопедагогики является развитие 

национального образования в многонациональном обществе.  

Теоретико-методологическую значимость для исследуемой проблемы 

имеют результаты научных исследований, изложенные в трудах 

отечественных ученых Р.К. Дюсембиновой, К.Б. Жарыкбаева, С.К. Калиева, 

К.Ж. Кожахметовой, Ш.М. Мухтаровой, Ж.Ж. Наурызбая [2-7] и др. 

Взаимодействие культуры, личности и общества на основе системного 

подхода раскрыты в работах Ю.В. Бромлея, В.Ф. Вавилина, Л.Н. Гумилева,  

К.Ш. Нурлановой, Э.С. Маркаряна, Н.Н. Чебоксарова, в которых 

рассмотрены предпосылки и отдельные аспекты  влияния этнокультурной 

среды на формирование индивида как представителя определенной 

этнической группы.  

Использование обычаев и традиций народной педагогики в 

педагогическом процессе школы и вуза рассматриваются в фундаментальных 

исследованиях  российских ученых, среди них: Г.Н.Волков, А.Э. Измайлов,  

Э.А.Орлова, М.И. Стельмахович, Я.И. Ханбиков, Е.Л. Христова. 

Научно-теоретические основой использования национальных традиций 

и обычаев в учебно-воспитательном процессе начальной школы являются 

труды этнопедагогов Г.В. Давлекамовой, Р.В. Комракова, И.О. Поповой, М.Г. 

Харитонова. 

Различные аспекты использования средств казахской народной 

педагогики представлены в исследованиях К.Б. Болеева, Л.К. Болевой, А.А. 
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Калыбековой, Т.А. Куанышева, А.С. Магауовой, Г.Н., К.А. Сарбасовой, А. 

Табылдиева. 

Важные научные результаты, имеющие особое значение для 

определения сущности и содержания этнического воспитания школьников, 

содержатся в исследованиях С.К. Абильдиной, Р.М. Айтжановой, М.Х. 

Балтабаева, Б.Е. Каировой, Л.С. Сырымбетовой. 

Изучение и анализ научных трудов ученых позволило нам сделать вывод 

о том, что в  традициях отражены исторически сложившиеся нормы, табу, 

взаимоотношения, обычаи, которые утвердились в социуме.  

Традиции, обычаи, семейный уклад жизни всегда способствовали 

воспитанию в подрастающем человеке социально-этнических и моральных 

норм поведения.  Именно поэтому важнейшей задачей школы и семьи 

являются раскрытие и сохранение лучших человеческих качеств,  таких как: 

уважение к старшим, заботливое отношение к детям, больным, слабым, 

сиротам, обожествление хлеба, земли, трудолюбие, терпение, скромность, 

гостеприимство и другие [5].  

Мы полагаем, что главной задачей начальной школы и в настоящее 

время является формирование основ духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. Этому в большой степени способствует использование 

национальных традиций и обычаев. Раскрытие личности в ребенке 

полностью возможно через включение его в культуру собственного народа. 

И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в 

традиции, посредством вхождения в годичный праздничный круг.  

Содержание школьного образования должно обеспечивать 

формирование у детей целостной и непротиворечивой картины мира; 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества на основе адекватного 

культуро- и природосообразного жизнеосуществления [7]. 

В отдельных разделах школьного образования (ознакомление с 

окружающим, формирование представлений о природе, праздники и 

развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и 

национальных традиций, а чтобы работа по формированию личностных 

качеств ребенка в учебно-воспитательном процессе была эффективной, 

будущий учитель должен правильно использовать истоки народного 

педагогического мастерства, опыт, накопленный веками.  

Педагогические возможности традиций и обычаев в современных 

условиях выясняются в русле науки «Этнопедагогика», где определяется и 

целесообразность их использования в процессе воспитания и развития 

личности [5]. Воспитание на народных традициях способствует 

формированию веротерпимости, межнациональной толерантности. 
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Важность использования традиций и обычаев в педагогическом 

процессе школы определяется и современными развивающимися процессами 

построения национально-образовательных систем, переоценки взглядов на 

проблемы воспитания и образования, необходимостью раскрытия вопросов 

сущности народных идей воспитания, их связи с педагогической наукой, 

учета их особенностей в построении национальной школы и системы 

воспитания [6]. Решение этой проблемы связано с признанием национальных 

традиций и обычаев важнейшими средствами воспитания в условиях 

современного полиэтнического общества. 

Кроме этого, необходимость использования национальных традиций и 

обычаев в учебно-воспитательном процессе начальной школы определяется:   

 особенностями современной социо- и этнокультурной ситуации; 

 условиями полиэтнической образовательной среды; 

 условиями этнокультурного образования. 

Эти явления не существуют отдельно друг от друга, они взаимосвязаны 

между собой и взаимообуславливают друг друга, поэтому необходимо 

учитывать их влияние на образовательные и воспитательные процессы. 

Таким образом, использование национальных традиций и обычаев 

способствуют: 

 освоению культурного пространства страны и региона: 

 помогает младшему-школьнику познать самого себя; 

 гордиться своей страной, осознавая ее ценность, а главное, 

необходимость жизни не только для самого себя, но и общества в целом;  

 позволяет знакомиться не только с образом жизни представителей 

разных народов, но также раскрыть яркую самобытность родной и 

соседствующих культур, их внутренне сущностное сходство. 
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Зобнина И.Е. 

КГУ «Школа- лицей № 101» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ «ОБЛАКО СЛОВ»  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Развитие современного образования неразрывно связано с 

информатизацией общества. В настоящее время без использования интернет 

ресурсов трудно представить себе эффективную деятельность педагога, и 

использование всех сервисов для обучения, развития учащихся напрямую 

зависит от целей и задач, которые ставит перед собой и учениками педагог. 

Один из ресурсов, которые предоставляет нам интернет – это использование 

различных интернет-сервисов, дающих возможность разрабатывать педагогу 

различные задания, направленные как на развитие познавательного интереса 

к предмету, так и на реализацию принципа активности учащегося в процессе 

обучения, который был и остаётся одним из основных в дидактике.  

Это в полной мере относится и к преподаванию в начальной школе. 

Особо хотелось бы отметить тот факт, что у учащихся начальной школы 

преобладает наглядно – образное мышление. Это зачастую усложняет работу 

с рассказами, текстами и стихотворениями, и их анализом в отсутствии 

иллюстраций к ним. Хотя, современные учебники предлагают нам большой 

объем иллюстративного материала. Но одних иллюстраций мало.  

Одним из новых приемов, который помогает решить множество 

образовательных задач, является Облако слов (тегов). Что же это такое? 

Облако тегов (Облачные теги, Облако слов) — это форма визуализации 

данных, представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний, 

написанных разными размерами шрифта и, иногда цвета. Важность каждого 

ключевого слова обозначается размером шрифта или цветом. Чем крупнее 

шрифт, тем чаще ключевое слово употребляется в тексте. Созданное облако 

можно представить в любом виде, например, птички, сердечка или карты. 

Есть возможность изменения цвета, размера, положения, формы, фона и 

расстояния между словами. Сгенерированное облако можно распечатать и 

использовать как раздаточный материал, вывести на доску или экран, на ПК. 

Облака слов могут быть созданы учителем и использоваться как один из 

приёмов, применяемых на уроке, и самими учащимися самостоятельно дома 

при подготовке к уроку. 

Задание, предъявляемое детям в таком необычном виде, отлично 

мотивирует их к учебной деятельности. Особенно удачно складывается 

групповая и парная работа. Не секрет, что в группе есть активные участники, 

но есть дети, которые замечательно отсиживаются, не принимая участия в 

работе. В ходе работы можно придумывать различные роли участникам 

группы. Использование «облака слов» позволяет сделать урок продуктивнее, 

выполнение заданий интереснее, а совместную работу - активнее. 
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Возможности использования «облака слов» в обучении связаны с тем, 

что: 

- В облако можно записать тему урока, которую учащиеся должны 

определить; 

- Попросить составить предложения по определенной теме. «Облако» 

выступает в качестве опорного конспекта; 

- Можно предложить детям прочитать в «облаке» главный вопрос, на 

который необходимо найти ответ в течение урока; 

- Слова в «облаке» нужно разбить на группы по значению/темам. 

- Составьте предложения или рассказ, используя как можно больше слов 

из облака; 

- Создать словарное «облако» на основе небольших недавно изученных 

учебных текстов, и попросить учащихся вспомнить, о чем были эти тексты, и 

в каком именно контексте использовались слова; 

- Показать «облако», составленное из слов, взятых из незнакомого текста, 

и попросить догадаться о его содержании. Или взять текст с пропусками и 

попросить заполнить их на основе облака. 

Приведём примеры некоторых заданий с этим ТП. 

1. Из данных слов составь две группы родственных слов. Выдели корень. 

 
2. Из данных слов составь и запиши связный текст. 

 
3. Составь и запиши словосочетания (сущ.+гл.), поставив имена  

существительные в нужную форму.   Укажи падеж имён существительных. 
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4. Выпиши в 2 столбика исторические и природные памятники 

Казахстана. 

 
 

5. Определи тему урока. 

 
 

Таким образом использование такого приёма как «облако слов» 

возможно на уроках любого предмета в школе. Визуализация изучаемых 

текстов, рассказов, критическое осмысление литературных определений, 

опора на образы и ассоциации, развитие информационной культуры и 

творческого мышления определяют преимущества использования «облака 

слов». Возможности применения связаны с сочетанием в применении одного 

дидактического средства условно-графической и мультимедийной 

наглядности, методов и информационно-коммуникативной и интерактивной 

технологий. 
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Иманалиева Г.А. 

главный специалист УОиМС Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников  по Жамбылской 

области 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Внеклассная работа по языку строится на основе общедидактических 

принципов: научности, доступности, систематичности, индивидуального 

подхода и других. Эти принципы реализуются при отборе материала и 

проведении самих меропрятий. Интерес к внеклассной работе не возникает 

стихийно, он развивается при определенных условиях, которые создаются. 

Принцип индивидуального подхода к каждому ученику способствует тому, 

что внеклассная работа становится своеобразной формой воспитывающего 

обучения. Руководитель кружка здесь выступает в роли наставника-

воспитателя.  

Виды внеклассной работы по русскому языку необычайно многообразны. 

Это различные лингвистические кружки, утренники, КВН, конференции, 

познавательные мероприятия и т.д.. Но важно понять то, что познание или 

освоение содержания зависит не только от вида или количества мероприятия, 

а от создания благоприятной среды для активного вовлечения учащихся в 

процесс. [1,с.12] 

От эмоциональной насыщенности, социальных взаимодействий и 

разнообразных методов и приемов, которые помогают ученику шаг за шагом 

преодолевать новые трудности, закрепляя предыдущие знания. Основным 

следует считать принцип добровольности. В отличие от классных занятий, 

которые носят обязательный характер, в различных внеклассных 

меропрятиях учащиеся принимают участие не ради отметок, а из желания 

познать не познанное. Дети по своему усмотрению выбирают тот или другой 

вид внекласной работы. Добровольность вступления помогает 

формированию самостоятельности, оказывает влияние на 

саморегулирование.  

Организатору внеклассных занятий необходимо помнить, что при выборе 

того или другого вида внеклассной работы, например кружка, учащиеся 

руководствуются самыми различными соображениями. Одни из них идут в 

кружок потому, что интересуются этим предметом или вопросами, которые 

будут рассматриваться на кружковых занятиях, другие выбирают не кружок, а 

руководителя кружка, т.е. своего любимого учителя, так как считают, что если 

у него на уроке интересно, то во внеурочное время будет еще интереснее; 

некоторые преследуют чисто практические цели: занимаясь в кружке, можно 

ликвидировать отставание; четвертые вступают в кружок потому, что в нем 

будет и его товарищ, и т.д. Бывают и такие, которые вступают во все вновь 
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организованные кружки без разбора, ради любопытства и стремления во всем 

участвовать. Следовательно, в кружке могут заниматься школьники разной 

успеваемости и разных интересов: интересующиеся; записавшиеся для 

восполнения пробелов – это обычно слабые и.т.д.  Отсюда вытекает второй 

принцип – принцип равного права как сильных, так и слабых школьников на 

участие в любом внеклассном меропрятии по языку. Практика показывает, 

что старая порочная методика – изгонять из кружков неуспевающих или 

слабоуспевающих учащихся – себя не оправдывает. Многочисленные факты 

из опыта работы учителей говорят о том, что учащиеся, имеющие по 

русскому языку «два», с успехом работают в лингвистических кружках, 

активно, с интересом участвуют в проведении утренников, вечеров, очень 

скоро повышают свою успеваемость и из числа неуспевающих выходят в 

число хороших учеников. [2,с.27] 

Заинтересовать ребят и научить к русскому языку, повысить языковую 

культуру, привить любовь к русскому языку вполне возможно через игры в 

кукольном театре. И через пение русских детских песен, через 

инсценирование сказок на русском языке ребятам откроется тайная дверь в 

этот удивительный, сказочный, волшебный замок под названием «Русский 

язык». В целях формирования информационной компетентности внеклассная 

работа по русскому языку сегодня актуально как никогда.  

И не секрет, что русский язык, в последнее время, в казахских школах 

начал отходить на третьий план. Внеклассная работа, внеклассное чтение, 

внеклассные разные кружки – вот основной залог успеха информационной 

компетентности. Особенно виды внеклассных работ здорово помогают 

ученикам казахских школ. Это первый уровень, и каждый ученик может 

подняться по уровням, если руководитель кружка сможет интегрировать 

содержание с формами обучения. «Успех проведения внеклассной работы 

зависит от умелого отбора нужных сведений и от правильного построения 

структуры самого занятия. Мой первый кружок начинается с показа ребятам 

детских мультфильмов, сказок и конечно, заучивания  песен. 

Особую роль в преподавании языка занимает использование различных 

технических средств на уроках и внеклассных работах. Это интерактивная 

доска, видеокассеты, компьютерные работы, сети интернета и другие. С их 

помощью можно облегчить усвоение любых материалов. Современный урок 

и современный учитель не мыслят по-другому. Вот эти атрибуты стали 

каждодневным инструментом современного учителя. Особенно в работе 

кружка по русскому языку надо и необходимо использовать эти инструменты, 

но в разумной мере и надобности. Используя эти атрибуты или инструменты 

современного учителя, руководитель кружка должен подходить   каждому  

мероприятию – творчески. И каждый раз они помогают повысить интересы 

детей, обратить их внимание на разные зоны развития, обеспечить 

пространственной средой для взаимного обучения. Учителям русского языка 

надо и необходимо преподнести каждый урок  интересным, но и полезным 

для развития их навыков слушания, говорения, чтения и письма. 



 

710 

 

На каждой внеклассной работе надо учитывать то, что дети встречаются с 

трудностями в произношении, не понимают лексическое значение слов. 

Одним словом, трудности языковых преодолений у ребят в казахских школах 

очень много и учить ребят надо постепенно и поэтапно.И в таких случаях 

нужно уметь подбирать комплекс речевых тренировочных материалов для 

внимательного слушания, повторения, осмысления, т.е. для выполнения 

логических задач.  

Детям должно казаться, что научиться говорить по-русски совсем не 

трудно, хотя для каждого из них это дело не из легких: в казахском языке нет 

мягкого знака, ударения, меняющего смысла и значения слов. В процессе 

обучения как можно чаще нужно создавать речевые ситуации «неучебного» 

характера, т.е. такие, когда ребенок не чувствует, что я обучаю его русскому 

языку, а начинает общаться со мной потому, что ему хочется сообщить мне 

что-то, поговорить со мной. Подобные ситуации могут возникнуть в условиях 

игры.  

Особенно там, где нет языковой среды. Тут конечно, нет никаких 

определенных рецептов или методики, только профессиональное чутье. И 

самое главное – любовь к русскому языку и творческий подход учителя 

словесника к каждому уроку или и внеклассному чтению. Ученик должен 

воспринимать русскую речь во время работы кружка не по частям, а в 

целостности, в ее движении и богатстве. Эту целостность восприятия я 

называю языковым чутьем. Наилучшему восприятию учениками русской 

речи способствуют ситуации живого общения их с педагогами и между 

собой, а также особо организованная речевая деятельность. 

Необходимо включить процесс выбработки у детей навыков чтения в 

более широкую, содержательную, эмоциональную, интересную 

познавательную деятельность, формировать этот навык не как самоцель, а 

как способ решения познавательных задач.  

Основная цель обучения русскому языку состоит в формировании у 

школьников готовности к общению на русском языке  в пределах 

программных требований, составляющими которых являются следующие 

задачи:освоение базовых языковых знаний, умений и навыков, необходимых 

для овладения устной и письменной речью;формирование коммуникативных 

умений, излагать мысли устно и письменно;знакомство с мировой и 

отечественной литературой, особенностями культуры народов, проживающих 

в нашей республике и за ее пределами, сдетским фольклором, 

художественной литературой, играми и т.п.  

Структура содержания кружковых занятий «Русский язык» представлена 

тремя составляющими: речевая деятельность, языковой материал, 

этнокультуроведческий материал. 

При обучении русскому языку в 3-4 классах используются знания, умения 

и навыки, формируемые на уроках других учебных предметов: сравнение, 

сопоставление, работа с книгой, ориентировка в пространстве и времени, 

определение предметов и явлений окружающего мира, использование 
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краеведческого материала, творческое воображение, умение проектировать 

простые изделия и т.д. 

Для обучения предмету предлагаются разные виды технологий, среди них 

самыми эффективными являются использование диалогической и творческой 

технологии. Диалогическая технология создает возможность для учащихся 

вступить в диалогическое общение друг с другом при обсуждении текста или 

проблемы, при анализе или синтеза содержательных тезисов, а также при 

выполнении подобного рода логических обобщений. 

Творческая технология, предназначена для развития деятельности 

учащихся, интерпретации основной сути текста или же произведения в виде 

инсценировки, участия в конкурсах и викторинах, создания собственного 

текста и т.д. [4,с.98] 

Одна и та же технология в руках разных учителей может каждый раз 

выглядеть по-иному: здесь неизбежно присутствие личностной 

компетентности мастера, особенностей контингента учащихся, их общего 

настроения и психологического климата в классе. Для повышения речевой 

активности на уроках часто используется развивающая деятельность. При 

создании системы внеклассного чтения и по каждой литературе можно 

проводить конкурсно-интеллектуальные мероприятия, с созданием книжек, 

тетрадок творческого склада. И конечно, создание слайдов, презентации 

работ.  [4,с.46] 

 Здесь нужно осознать, что лучший способ воспитывать творчество в 

детях – это самому быть творческой личностью. Ребенок устроен тонко и 

сложно, и поэтому не всегда взрослыми учитываются индивидуальные 

тонкости личности. Разрешение противоречий возможно только при 

реализации индивидуально-дифференциального подхода в обучении, 

интеграции содержания и подходов, использование новых технологий 

развивающего обучения. В заключении хочу сказать, что целью образования  

должно быть созидание, формирование образа человека сознательного, 

современного характера. И эта цель достижима при участии учителей. 

Только, любящий детей и преданный своему делу, Учитель, способен оказать 

неоценимую помощь в гармоничном становлении личности человека. 

 

Литература: 

1. Актанова М.Д. Внеклассная работа для учителя: новые подходы в 

работе.А.,2018. 

2. «Русский язык и литература в национальной школе», №7-2018. 

3. Развитие русской речи учащихся средних классов/М., 2018. 

4.  Игры на уроках русского языка. А., 2018. 
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Иманалиева Г.А. 

главный специалист УОиМС Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников  по Жамбылской 

области 

 

РАЗВИТИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ  МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное понимание образовательных результатов выходит за рамки 

обычного перечня знаний, умений и навыков, соотносимых с обучением 

учебного предмета. Образовательные результаты являются конечным 

продуктом процесса обучения  младших школьников  и свидетельствуют о 

качественных изменениях в личности обучающегося и проявляются в его 

поведении, взаимодействии с социальной средой. Для повышения 

конкурентоспособности образования, развития человеческого капитала 

путем обеспечения доступности качественного образования, тем самым 

обеспечивая устойчивый рост экономики нашей республики – была 

разработана Государственная Программа развития образования РК на 2020-

2025гг. Одним из программных целей программы является «формирование в 

общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно 

развитого гражданина РК, удовлетворение его потребности в получении 

образования, обеспечивающего  успех в быстро меняющемся мире, развитие 

конкурентоспособного человеческого капитала для экономического 

благополучия страны».  

Сформированность функциональной грамотности у младших 

школьников предполагает способность эффективно функционировать в 

обществе, способность к самоопределению, самосовершенствованию и 

самореализации. Выделено четыре базовых механизма развития 

функциональной грамотности: 

коренное обновление методологии и содержания обучения; модернизация 

системы оценки результатов обучения; активное участие родителей в 

образовании и воспитании детей; функциональная грамотность заключается 

в формировании 4К. 

Все это будет способствовать профессиональному самоопределению 

личности и формированию у учащихся потребности в творческой 

деятельности. Общество ставит перед учителем начальной школы задачу 

обеспечить условия для развития целостной личности младшего 

школьника.[1,с.23] 

Перед учителем начальной школы стоят колоссальные задачи: развить 

ребенка. Чтозначит развить мышление: из наглядно-действенного перевести 

его в абстрактно-логическое: развить речь, аналитико-синтетические 

способности, развить память и внимание: развить фантазию и  воображение, 

пространственное восприятие: развить моторную функцию, способность 
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контролировать свои движения, а также мелкую моторику, как известно 

развитие кисти ведет к развитию лобной доли мозга, ответственной за 

мыслительную деятельность.  

Очень важно развить коммуникативные способности, способность 

общаться, контролировать эмоции, управлять своим поведением. Работа по 

формированию элементарных навыков функциональной грамотности ведется 

и во внеурочное время (посещение кружков, спецкурсов и т.п.). 

Функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает 

как способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь 

образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. В современном мире функциональная грамотность 

становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию 

людей в социальной, культурной, политической и экономической 

деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. Изменения в 

мире задали новые параметры обучения и воспитания, потребовали 

кардинального пересмотра целей, результатов образования, традиционных 

методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов. 

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? 

Человек должен быть функционально грамотным. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, т.е. ее смысл состоит в 

приближении образовательной деятельности к жизни. Сущность 

функциональной грамотности состоит в способности личности 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

 
На концепции функциональной грамотности основаны международные 

оценочные исследования – оценка  математической и естественнонаучной 

грамотности учащихся 4 и 8-х классов (TIMSS), международная программа 

оценки учебных достижений 15-летних учащихся (PISA), которые оценивают 

способности обучающихся использовать знания, умения и навыки, 

приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в 
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различных сферах человеческой  деятельности, а также в межличностном 

общении и социальных отношениях. 

Функциональная грамотность, это  свободно использовать навыки 

чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи 

такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и 

других сообщений. 

Основные  виды  функциональной грамотности: 

- коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение 

всеми видами речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую 

устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает признаки 

устной и письменной форм речи; 

- информационная  грамотность - умение осуществлять поиск 

информации в учебниках и в справочной литературе, извлекать информацию 

из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из других 

различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и 

представлять ее разными способами; 

- деятельностная грамотность - это проявление организационных 

умений  и навыков,  именно способности ставить и словесно формулировать 

цель деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, словесно 

аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе,  

здесь идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – 

письму и чтению, говорению и слушанию; формирование приемов 

математической деятельности у учащихся начальной школы, реализующей 

компетентностный подход в обучении. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого 

ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация,умозаключение, систематизация. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной школе 

помогут задания, соответствующие уровню логических приемов.[2, с.38] 

Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. В современном обществе умение работать с 

информацией (читать, прежде всего) становится обязательным условием 

успешности.В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, 

но оно по-прежнему остается связанным с пониманием самых различных 

текстов. Наряду с печатными текстами современный человек может читать и 

электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и 

аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными 

текстами: «бумажными», электронными и звучащими.[3,с.45] 

Модель формирования и развития функциональной грамотности, 

функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире 
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и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. И задача современного образования – такую личность воспитать. 

Конечно же, наши педагоги оказывают консультативную помощь 

родителям по вопросам развития способностей детей в системе 

дополнительного образования. Дополнительное образование, несмотря на все 

особенности его организации, содержания и методики, подчиняется всем 

закономерностям образовательного процесса: оно имеет цели и задачи, 

определяемое ими 

 

Литература: 

1. Виртеменко В.А. Формирование функциональной грамотности 

учащихся,  2019. – № 1. 

2. Крутецкий М.Д.,  Изучение особенностей воспитания в семье,  2019. 
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Иманкулова Б.Х., Абеуп К.А. 

Қарағанды қаласы  «Тілек» бөбекжайы 

 

БАЛАНЫҢ БАЛАБАҚШАҒА БЕЙІМДЕЛУІ   

 

«Балалардың   алдында   беделді  болуды  қаламайтын   ата – ана   жоқ.   

Бірақ  қалай,  қай   бағытта   өнеге   беріп,  өсіріп   келе   жатқанын   

ойламастан,   бала   санасын   рухани   өктемдік   жасап  тәрбиелейтін  ата – 

ана   баршылық.   Бұл   беделді   болудың   қандай   жолы?  Мұндай   жолмен   

келген   адал   баланың   санасы   жетілгенде   өздігінен   жойылады». А. С. 

Макаренко 

Қай заманда болмасын адамзат баласының алдында тұратын ұлы мақсат 

мұраттарының ең бастысы - өзінің өмірін, тәжірибесін жалғастыратын 

салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Себебі, ұрпақ тәрбиесі келешегін берік 

ететін басты фактор болып саналады. 

Баланы тәрбиелеу, дамыту және білім беру мәселелерінде отбасы мен 

балабақша ұжымының бірлескен өзара тығыз байланыста болуы.Бала 

тәрбиесі ана сүтінен басталып, өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. 

Тәрбиенің ең алғашқы негізі отбасында қаланып, балабақшамен байланыс 

арқылы одан әрі жалғасады. 

«Жаста білген,басқа сіңген тәлімің,өзің өлмей сүйегіңнен қала алмас», - 

деп классик жазушы айтқандай балалық шақтан бойына орныққан, ана 

сүтімен даритын, ұлттық сезім нышандары, сөз өнері оның болашақ 

шамшырағына айналып, рухани байлығын кеңейтеді.Оны туған жерге, елге, 

халқына деген сүйіспеншілікке, патриоттыққа тәрбиелеу – аса жауапты 

міндеттердің бірі. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»дегендей бала тәрбиелеуде осындай 

міндеттерді іске асырушылар – балабақша мен отбасы. 

Осы екі арнада жүргізілген тәлім тәрбие сабақтаса, ұштаса жүргізілгенде 

ғана мақсатымыз нәтижелі.Мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңарту, 

ондағы гуманизациялау және демократияландыру үрдістері мектепке дейінгі 

ұйымның отбасымен қарым-қатынасын белсендіру қажеттілігіне әкелді.   

Отбасы – балаға «эмоционалдық тылда» психологиялық қорғау беретін 

бірден-бір алғашқы социум. Отбасының маңызы мектепке дейінгі жастағы 

балалар үшін ерекше. Әрбір бала өз ата-анасынан, әжесі мен атасынан, 

бауырларынан ерекше сүйіспеншілік күтеді: яғни оны үлгілі тәртібі мен 

қылығы үшін емес, қандай болса солай сүйгенін қалайды 

Бір жастан бастап үш жасқа дейінгі ерте балалық шақ - бала өміріндегі 

ерекше кезең. Баланың ақыл-ойының, денесінің дамуы мен адамгершілік 

қасиетінің негіздері осы жаста қалыптасатындықтан, ересектердің балаларға 

тікелей әсер етуі ерекше болады. 

Осы кезеңде баланың бақшаға алғаш келуі ол бала организмі мен 

психикасы үшін өте күрделі процесс.Ол шынымен жаңа кезеңге өтедi, 

организмның дамытуы үшiн жаңа шарттар енгізіледі..  
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Психологтар баланың бейiмделуiн жеңілдету үшiн бірнеше негізгі 

жаттығуларды қабылдауына көңіл бөлу керек.  

Баланы бақшаға баруға алдын ала әзiрлеуi, және үйрету (горшокпен қолдану 

қасықтар, шыны аяқ, пайдалану, жуыну)өзiне қызмет көрсетудiң дағдыларын 

балдырғандар сөзсiз жасайды.  

Сәбидің ата-аналарымен бiрге алдын ала мектепке дейінгі мекемеге кiрiп-

шығуы, топ бөлмесімен және тәрбиешiлермен, бақшаның тәртiбiмен танысуы 

керек. Балабақшаға баласын беретiн, ата-аналардың алдында бақша туралы 

тек қана жағымды сәттерді балаға айтуы, сонымен бiрге баланың жанында аз 

уақыт қалуға мүмкіндік беруге болады.Ата-анасы баласын бақшаның 

ауласында серуенге шығарып балаларды бақылатады.  

Балабақшада баланың машықтануы 1-2 сағаттан бастауға керек, бiр жұмадан 

кейiн түскi тамақ және ұйқыға қалдыруға талаптануға болады. Ата-аналар 

қашан бала күні бойы қалдыруға мүмкiн болатынына көз жеткiзгенде 

қалдырады. мақсатымыз нәтижелі болмақ. 

Мектеп жасына дейінгі мекеменің отбасымен өзара қарым-қатынас 

барлық нысандары мен түрлерінің негізгі мақсаты балалар, ата-аналар, 

педагогтар арасында сенімділік қатынасты орнату, оларды бір командаға 

біріктіру, өздерінің проблемаларымен бөлісу және бірлесіп шешу 

қажеттілігіне тәрбиелеу. 

Мектеп жасына дейінгі мекеме педагогтары мен ата-аналардың өзара 

сабақтастығы мен серіктестігін мынадай жұмыс бағытында іске асыруға 

болады: 

- педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру; 

- іс-әрекеттің түрлі формалары (ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне 

қатысу, әртүрлі үйірмелер, клубтар) және қосымша қызмет көрсету; 

- балалардың шығармашылық жоспарларын іске асыруға жағдай жасау; 

- қалыптасу мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу; 

- әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмек көрсету; 

- Педагогикалық - психологиялық сауаттылыққа жетілдіру. 

Ата-аналарды педагогикалық үдеріске тарту арқылы бала тәрбиесінің 

мақсат, міндеттерінің түсінуіне, бала тәрбиесін ойдағыдай іске асыруына 

ықпал ету. Ата-ана баланың мүмкіндігін ескеру, сонымен қатар кідіріс те 

болдырмау керектігін түсіну.Ата-аналардың педагогикалық мүмкіндіктерін 

анықтайтын жағдайлардың кешені өз деңгейінде болу қажет. Олар отбасының 

тұрмыстық жағдайы, құрылысы және отбасы мүшелерінің саны, 

психологиялық жағдайы, мәдени білім деңгейі, ата-ана өнегесі.    

Баланың әлеуметтенуі қашан қайда басталады? Әрине бірінші отбасында 

және балабақшаға келгенде. Балабақшада таныс емес үлкен адамдармен, 

балалармен танысады,мінез құлық ережелері мен нормаларын меңгереді. 

Жаңа жағдайға бала қалай үйренеді? Өкінішке орай балабақшаға бейімделу 

көбінесе қиын және ауыр өтеді. Бала тамақ ішпейді,ұйықтамайды,балалармен 

және үлкен адамдармен араласудан бас тартады да, қоршаған ортаға деген 

қызығушылығы төмендейді, ойыншықтарды ойынға қатыстырмайды. 
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Баланың балабақшаға қиын бейімделу себептері: 

- Басқа  адамдармен бұрын қалып көрмегендіктен. 

- Дәретке өзі отырып үйренбегендіктен. 

Кейбір  тағамдарды жеу дағдысы жоқ, мысалы қызылша, орамжапырақ, 

қатты тамақты шайнап үйренбеген (картоп, нан). 

Ата-аналардың балаға эмоцияналдық әсері көбінесе жағдайды 

қиындатады.  

Бейімделу уақытында баланың эмоциялық жағдайы көп өзгеріске түседі. 

Сондықтан кеңес береміз: 

- Үйдегі жағдайды балаңыз келетін топтың күн режимімен бірдей етіп 

ұйымдастыруға жұмыстаныңыз. 

- Балабақшаның тамақтану ас мәзірімен танысып баланың үйдегі 

тамақтануына балабақшада ішетін тамақтар түрін қосыңыз 

- Үйдегі жағдайда баланың өзіне - өзі қызмет етудің алғы шарттарына 

үйрете беріңіз: жуыну, қолын сүрту, шешіну, өз бетімен тамақтану, тамақ 

ішкенде қасықты пайдалану, горшокқа сұрану. Киімдері міндетті түрде өзіне 

ыңғайлы болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз. 

- Баланың «социалдық көкжиегін» кеңейтіңіз, ауладағы өзімен құрдас 

балалармен көбірек ойнатыңыз, жолдастарына қонаққа барсын, әжесінде 

қонуға қалсын т.с.с. Осындай тәжірибе жинақтаған бала өз құрдастары мен 

үлкендер арасында тез үйренісіп, тіл табысатын болады. 

Бірінші күні балабақшаға серуенге келген дұрыс, тәрбиешімен танысып, 

балаңызға жаңа достар табуға. Сондай – ақ  балаңыздың сүйікті ойыншығын 

балабақшаға беріп жібергеніңіз абзал. 

- Кейбір балалар үшін аптаның ортасында жүйкесін тоздырмау үшін 

«демалыс» алуға болады.  

- Бейімделу мерзімінде үйде демалыс кезінде баламен көп шұғылдануды 

қажет етеді, серуен жасау, күн режимін сақтау, эмоциялық жүктемесін түсіру 

қажет.  

-Егер сіздің балаңыз көпшіл, өз жақындарыңыз бен бірге бөтен 

адамдарды жатырқамаса, ойын кезінде өздігімен ойнай білсе, мінезі ашық,өз 

достарымен мейрімді болса балабақшаға келген күннен бастап – ақ үйреніп 

кететіне сеніңіз. 

Сондықтан құрметті ата-ана балаңыз үшін алдымен өзіңіздің бірқалыпты, 

күйгелектенбей сенгіммен балаңызды педагогтарда сеніп тапсыруыңыз 

балаңызға да сенім ұялатып, жаңа ортаға тез бейімделіп кетуіне өз септігін 

тигізеді.  
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Иманкулова Б.Х., Маткенова Г.А. 

Қарағанды қаласы №42 «Тілек» бөбекжайы  

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ ТІЛІНІҢ ДАМУЫ 

 

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып,оның шығармашылық қабілетін 

дамытады ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес». 

В.А. Сухомлинский 

Халық ауыз әдебиеті халқымыздың ауызекі тарап отыратын мол 

мұрасы.Халық ауыз әдебиеті талай-талай ғасырлардың жемісі. Халық 

даналығымен туған мақал-мәтелдер , ертегілер ,өлеңдер,жұмбақ-

жаңылтпаштар,тұрмыс-салт жырлары адамның қандай болу керектігі,жалпы 

кейбір ертегілері кісіге қамқор болу көмектесуге даяр тұру,үлкенді сыйлауға, 

шыншылдық,әділдік,еңбекті сүю,табандылық,кішіпейіл болуға тәрбиелейді. 

Балабақашағы оқыту- тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс- әрекет кезіндегі тілдік 

қарым- қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген.  

Балалардың белсенді сөздерінің алғашқысы «ана», «әке», (сәлем), (сау 

бол), «әй-әй-әй» болып келеді. Көптеген балалар бұл сөздерді 14 айлығына 

қарай айта бастайды. Сөзді түсінудің дамуы мен оны айта білуі бір мезгілде 

жүреді., бірақ кейде түсінудің дамуы белсенді сөйлеуден біршама алда 

дамиды. Мысалы, анасы 14 айлық балаға: «Ас үйден барып, нан  алып кел» 

десе, сәби нанды алып келеді, бірақ өзі мұндай ұзақ сөйлемді де, «нан алып 

кел» деген сөз тіркесін де айта алмайды. Адамның бүкіл өмір жолында оның 

пассивтік сөздік қоры белсендіге қарағанда көлемі жағынан үлкен болып 

келеді, себебі біз өз қолданысымыздағыдан да көп сөз білеміз.Тек өкінішке 

орай өзіміз білетін сөздік қорымыздағы сөздерді сөйлеу барысында қолдана 

бермейміз. Сондықтан оны естіп өспеген баланың да сөздік қоры ның аясы 

тарыла береді. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- 

тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. 

Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы 

заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін 

және пішінін ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар 

жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- 

қатынас жасай білуге үйретеміз. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде 

тәрбиешінің: 

- балалардың сөздік қорларын дамыту; 

- жаңа сөздерді меңгерту; 

- үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты міндет 

саналады. 
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Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде 

басшылыққа алып отыруы тиіс. 

Тіл дамытуда бала ауызекі сөйлеуді пайдалана бастайды, сөздің 

мағынасын түсініп, грамматика ережелерін, көптеген мәдениеттерді 

меңгереді, уақыт өте келе оқуға және жазуға үйренеді.  

      Пассивті сөйлеу – бұл айтылған немесе жазылған сөздер мен сөйлемдерді 

түсіну. Ал белсенді сөйлеу термині тұлғаның жазған сөзі мен сөйлемін айту, 

яғни ауызша немесе жазбаша сөйлеуді білдіреді.  

Балалардың сөздік қорын молайтуда ойын, тапсырма жаттығулардың 

орны ерекше. Соның ішінде ойын- баланың шын тіршілігі. Ойын дегеніміз 

не? Ойын — қоғамдық тәжірибені қалыптастыру бағытындағы іс-

әрекеттің бір түрі, яғни тәртіпті, өзін-өзі басқаруды жетілдіреді. Адам 

тәжірибесіндегі кең тараған дамыту ойынының қызметі: ойынға тарту, рахат 

беру, демалдыру, қызығушылығын тудыру. 

Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына 

ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш 

жалықпайды. Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным, ойлау  

белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, 

өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала 

еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық 

дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. 

Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады. Ойын 

балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса, ең 

бастысы балалар өздеріне лайықты рөлді өзі тандап алған жөн.Сонда ғана 

олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады. 

Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да білмейді», «Ойында 

озган, өмірде де озады» деген аталы сөздер сырына жүгінсек, мектепке 

дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, қарым- қатынасы, мінез- 

құлық көріністері олар өсіп- есейгенде де жалғасы береді. Ойын барысында 

бала өзін қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен 

кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды.  

Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық 

әрекетін байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы 

дене бітімін жетілдірсе, ал қарым- қатынастағы пайымдаулары өзіндік 

таным- түсінік, мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді. Бала ойын 

арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар 

алады, дүние сырын ашады. 

Мектепке дейінгі тәрбиеленушілерде педагогикалық процестер 

барысында баланың көңіл-күйін анықтап, психологиялық мотивтерді 

туындатып, жағымды мінез- құлық дағдыларын қалыптастыру көзделеді. 

Психологиялық жаттығулар баланы үлкендермен және достарымен қарым- 

қатынас мәдениетіне тәрбиелеп, өз пікірлерін айтып жеткізе білуге 

көмектеседі. Ойын жаттығулар арқылы баланың білімділік дағдыларын 

күнделікті іс-әрекетте қолдана білу мүмкіндіктері қарастырылады. 
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Психологиялық ойын- жаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай-

күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. Баланың сезім әрекетін, 

әсерленушілік деңгейін анықтау үшін қолданылады.  

Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік қорын, 

байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы, икемділікті арттыруға, 

өзінің жеке құрбыларының іс- әрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің 

дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру. Ойынға зер салып, ой 

жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де мәнді, мағыналы істер 

туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не нәрсенің болсын жөн 

бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын бала бойындағы 

қандай да бір өнердің бастауы деп білеміз. 

Халық ауыз әдебиетінің бір саласы- ойын өлеңдері.Тілі шығып,сөйлей 

бастағаннан,кәмелетке толып, есейген шағына дейін баланың жасына 

лайықты сан- түрлі ойын ойналған жане олардың басым көпшілігі өлең-

тақпақтармен бірге жасап,толықтырылып отырған.Алқашқыда балалар 

үлкендердің көмегімен,кейін біртіндеп тәртібін өзгерте келе,сөздерін өздері 

шығарып, айта бастаған.Бұл ретте баланың білегін,алақанын,саусақтарын 

ұстап,түрлі қимылдар жасап,арасында қытықтап отырудың мәні зор.Оларға: « 

Саусақ санау», «Бес саусақ», « Қуырмаш» т.б. 

Саусақ санау. 

Қуыр-қуыр қуырмаш, 

Балапанға бидай шаш. 

Тауықтарға тары шаш, 

Әжең келсе есік аш, 

Қасқыр келсе мықтап бас. 

Мына жерде қой бар 

Мына жерде ешкі бар, 

Мына жерде сиыр бар 

Мына жерде жылқы бар, 

Мына жерде күлкі бар 

Қытық, Қытық. 

Сонымен қатар мектеп алды даярлық топтарында бірнеше суреттерді 

жинақтай отырып,ол қай әріптен басталғаны жайлы түсіндіріп,сурет арқылы 

байланыстырса жане өлеңді ұйқастыра білсе, бала түсінігі қалыптаса түседі. 

Мысалы: 

Үлпілдеген үкісі бар, Үміттін үлбіреген үнін қалай ұмыттың? 

Жаңылтпаш-қазақ халқының ауыз әдебиетінің түріне жатады.Оның 

атқарар қызметі аз емес. Олар көбіне баланың ұғымын, түсінігін, 

дүниетанымын кеңейте түседі. Жаңылтпаштар баланың тілін ұштай 

түсіп,оның кекештенбей,тұтықпай,еркін,жатық,асықпай,қысылмай сөйлеуіне 

көмектеседі.Әр сөзді бұзбай дұрыс айтылуы мақсат етіледі.Сөздерді 

шапшаңдата тез-тез айтуы тиіс,баланы сөйлете білу үшін маңызы өте 

зор.Мысалы: 

 1.Есет атам ет асатар, 
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Ет асатса бес асатар. 

2.Қай тай лақтай, 

Қай лақ тайлақтай. 

3.Тебіншек ат- шегіншек, 

Шегіншек ат- тебіншек. 

 Жұмбақтар- ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан бір түрі.Ол баланы 

жастайынан қиялдай білуге, қоршаған ортаны бақылап, тапқырлыққа 

баулуды көздейді. Мысалы: 

1.Тарпаң-тарпаң тарбиған. Түрі жаман жарбиған ( бақа ) 

 2.Асты тас.Үсті тас. Ортасында  жанды бас ( тасбақа) 

 3.Бір мақұлық бар екен төрт аяқты, 

 Тағыпты арқасына мың таяқты 

 Ашуланса аяқ-қолын көрсетпейді, 

 Көресің көзің салсаң ғажайыпты ( кірпі шешен) 

 4.Жол үстінде қу азық, 

 Мергеншіге жол азық ( қоян) 

 5. Тұмсығы қашау, 

 Кәсібі ұя жасау 

 Зиянкестерді асау (тоқылдақ) 

 6.Бір құс бар үлпілдеген жүні жұмсақ, 

Тұяғы бейне банет алмас пышақ 

 Тұмсығы имен,көрмейді күндіз көзі, 

 Шарықтап көкті кезіп, түнде ұшады  (үкі). 

 Қиялдай білу арқылы ой-өрісі,дүниетанымы арқылы балаларды 

тапқырлыққа,тілін дамытуда басты құрал болып табылады.Мақал- 

мәтелдерде халықтың ой-санасы, ақыл өнегесі көрініс тапқан ойдың 

дәлдігімен, тереңдігімен сипатталуы мақалдарда тиянақты, тұжырымды ой 

айтылады.Құрылысы жағынан бір немесе бірнеше сөйлемнен құралып келе 

береді.Тақырыптары да әр алуан.Отан,ерлік,өнер-білім,ер-жер т.б. Мысалы: 

 1.Ақыл жастан,асыл тастан. 

 2.Елін сүйген ер болар 

 3.Отан от басынан басталады. 

 4.Ел іші өнер кеніші 

 5.Білекті бірді жығады, 

 Білімді мыңды жығады. 

 Балаларға мақалдарды үйрете отырып, мағыналарын ашқызу, түсіндіру 

талап етіледі.Мұнда балаға беретін тәрбие тілін дамытатын нәрсе терең ойды 

аядай қалыпқа сыйғызып, мағынасын ашады.Тоғыз ауыз сөздін тобықтай 

түйінін жинақтап,қорытып береді.Ертегілер арқылы,оның ішінде қиял-ғажап, 

тұрмыс-салт, батырлар туралы ертегілердің мағынасы өте зор. 

«Ұшқыш кілем», «Қасқыр мен ешкі», «Бауырсақ» сияқты ертегілер қара 

сөзбен айтылса да, балаларға өте түсінікті, тілмен жазылып, көз алдына 

елестету арқылы, арасында сұрақ қою арқылы тілдік қорлары дами түседі. 
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     Тілді дамытудың соңғы нәтижесі, ол – ең кереметтің, күштінің және 

қиынның көрінісі, яғни адам өз тілінің, өзінің байланыстырып сөйлеу тілінің 

жемісі болып саналады. Балабақшада балаға білім берудің жетістігі ретінде 

ең маңызды және ең алғашқы жағдай ол – баланың байланыстырып сөйлеу 

тілін дамыту. Бала байланыстырып сөйлеуді жақсы меңгерсе ғана кез келген 

сұраққа толық, мәнді жауап бере алады. 

Балалардың әңгімесіне салғырт қарау, олармен тілдескенде 

айналасындағы адамдардың дұрыс сөйлемеуі мектепке дейінгі жастағы 

балалардың жалпы психикасы мен тілінің дамуына кері әсерін тигізеді. Ал 

ата – аналар мен тәрбиешілердің балаларға үлгі болатындай дұрыс бейнелі 

сөйлеуі балалар тілінің тез дамуының алғы шарты болып табылады. 

Балалармен оқып – талдайтын әдеби шығармаларды іріктеуде де белгілі бір 

мақсатты көздеу керек. Шығармалар мазмұны негізінде әсерлі, ойнақы, 

танымдық дүниелер және балалардың өзара тұлғалық қарым – қатынас 

тәжірибесін байыта түсетін мағлұматтар болуы назарға алынған. Шығарма 

мазмұны арқылы әр баланың тілдік белсенділігін қолдап, сабақта бала өзінің 

неге және не үшін сөйлеп тұрғанын түсініп, өзінің тілдік тәжірибесін 

жасауына жағдай туғызу қажет. 

Бүлдіршіндерді өзіндік тілдік тәжірибе жинау мақсатында біз картинаны 

қарастыруды және сол картина бойынша шығармашылықты әңгіме құруды 

алдық. Картина бойынша әңгіме құру – бір көзбен қарағанда оп – оңай 

сияқты.Бірақта бұл жерде баланың осы кезге дейін жинаған білімінің жемісі 

екенін ұмытпауымыз керек. Бұл мәселені біз тек осы картинаны 

қарастырумен ғана байланыстырып отырған жоқпыз. Байланыстырып сөйлеу 

күнделікті өмірінде де қажет екенін білеміз. Жалпыға міндетті білім беру 

стандартында мынадай мақсат көзделген – балаларды «өз ойларын және 

сезімдерін саналы түрде әрбір тыңдаушы мен баға берушіге ұғынықты 

болатындай, олардың ой мен сезім – ықыластарын көрсете алатындай» 

жағдай жасау. Ендеше картина бойынша әңгіме құру әр баланың  мінез 

құлқының / тұйық, ұялшақ, ширақ/, білімін көрсетер кезі деседе болады.  

«Туғанда дүние  есігін ашады өлең» деп,ұлы Абай атамыз айтқандай, 

ауыз әдебиетінің басты үлгілері әрбір жас ұрпақ үшін тәрбиенің қайнар көзі. 

Тегінде іс-әрекеттерді, тілдік қорларын сипаттай білу- тіл мәдениетінің 

маңызы болып саналады.Мұны өмірге жаңа қадам басқан балдырғандардың 

санасына дұрыс сіңіре білуін,халқымыз ауыз әдебиеті арқылы бойларына 

қалыптастыра білген.Бұл ауыз әдебиеті арқылы балалар есіне ұзақ сақталады. 

Тіл дамыту қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі болып 

келеді.Сондықтанда балалардың тілін дамытуда  ерінбей ата-ана 

тарапынанда педагогтар тарапынан да бірдей қолдау тапса бір үлкен 

нәтижеге жетуге болады. 
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2. «Отбасы және балабақша»   2002 ж  №5.   (6-8 бет) 

3. «Отбасы және балабақша»  2010 ж. №5 (12 бет) 
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Имашева С.Т., Маткенова Г.А.  

Қарағанды қаласы  «Тілек» бөбекжайы 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ ДАМУЫ 

 

Мектепке дейінгі балалық шақ  денсаулықты қалыптастыру және жеке 

тұлғаның дамуындағы адамның өмiрiндегi ең маңызды кезеңі. Сонымен қатар 

- бұл кезде бала айналасындағы ересектерге, яғни ата-аналары мен ұстаздарға 

тәуелді. 

Келеңсіз жағдайлар, жүрiс-тұрыс, әлеуметтiк және эмоционалдық 

мәселелер зардаптылары баланың болашағына тікелей әсерін 

тигізеді.(баланы құқығы және жеке басының қасиетi) .  

     Баланың іс-әрекетін сипаттайтын ең маңызды салалардың бiрi негiзiнде 

нормалар және ережелердiң меңгеруi оның әлеуметтiк дамуы болып 

табылады. Бiр жағынан, баланың заттық әлемнің қағидаларын түсінуі 

қажет.Екінші жағынан - адамдарға деген қарым-қатынастың ережесi. Бұл 

процессте баланың мінез-құлқының эмоционалды күйзеліске ұшырауы ата-

аналары мен құрдастары айналасындағылардың кері әсерінен тууы 

мүмкін.Мiнез-құлық эмоционалды күйзеліске ұшырайды. Баламен ата- 

аналық қатынастардың бұзылуы, қолайсыз психологиялық ахуал тағы 

басқалар патологиялық факторлар негативтi факторлардың бiр қатарының 

әсерiмен бiрақ балада  әлеуметтiк -эмоцианалды сәтсiздiктiң белгiлерi 

қалыптасады. Орынсыз терiс эмоциялар болады, жеке организмнiң дамуының 

процессiне кері әсер етеді. 

Өз эмоцияларымен басқара білу - мектепке дейiнгi жастағы балалардың 

ең басты жетістігі. Сондықтан эмоцияналдық функция ол мектеп жасына 

дейінгі баланың орталық психикалық функциямен деп аталады және соған 

еріксіз түрде айналады.  

Ұлы педагогтардың пiкiрiнше, мектеп дейінгі баланың эмоцианалды 

көңілінің дамуы оның тәрбиесiнiң ең маңызды шарттарының бiрi болып 

табылады. Мектепке дейінгі баланың эмоционалды күйзелуі болашақта жеке 

тұлға болып қалыптасуы үшін қауіп-қатер тудырады. Баланың iшкi эмоция 

көңіл-күйінің қатынасы әлеументтік жағдайы даму үшін ықпал етеді.  

     Міне осыған орай.баланың эмоционалды,әлеуметтік және адамгершілік 

жағынан дамуы тығыз байланысты деген ұғым қалыптасады.  

Мынадай негізгі мақсаттар ерекшеленедi:  

Мектепке дейiнгi ересек жас балаларының әлеуметтiк және эмоцияналды 

салаларының жұмыстардың мазмұнын анықтау. 

Балалармен жалпы дәстүрлер, адамгершілік қағидалары туралы 

ойластыру жене өткізу. Бала-бақшада баланың бейiмделуi қалай болады?  

Баланың бақшаға алғаш келуі ол бала организмі мен психикасы үшін өте 

күрделі процесс.  

Ол шынымен жаңа кезеңге өтедi, организмның дамытуы үшiн жаңа 

шарттар енгізіледі. 
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Мамандар баланың балабақшаға бейімделуінің (адаптация) 3 негізгі 

түрлерін ерекшелейді: жеңiл, орташа және ауыры.  

Жеңiл бейiмделуі - балабақшаға келудің алғашқы күнінен бастап баланың 

тәбеті төмендеп, балалармен ойнауға ниеті жоғалады, бiрақ бұл бастапқы 10-

20 күндей болады. Ата-аналар баласының бiрiншi айда кенеттен ауыратынын 

есте сақтауға керек, бiрақ ауру зардапсыз 7-10 күннен аспайтын түрде өтедi.  

        Орташа ауырлау бейiмделуi -балалардың эмоционалдық кқңіл-күйі 

нормада (20-40 күндерден кейiн) ұзақ мерзiмнен астам келедi. Алғашқы екi 

ай бойы балада тілдік немесе физикалық белсендiлiктiң нақтылы өзгерiстерi 

байқала алады. Бұдан басқа, балаларда 30-40 күндерде салмақтың ептеген 

жоғалтуы байқалады.  

Психологтар баланың бейiмделуiн жеңілдету үшiн бірнеше негізгі 

жаттығуларды қабылдауына көңіл бөлу керек.  

     Баланы бақшаға баруға алдын ала әзiрлеуi, және үйрету (горшокпен 

қолдану қасықтар, шыны аяқ, пайдалану, жуыну) өзiне қызмет көрсетудiң 

дағдыларын балдырғандар сөзсiз жасайды.  

Сәбидің ата-аналарымен бiрге алдын ала мектепке дейінгі мекемеге кiрiп-

шығуы, топ бөлмесімен және тәрбиешiлермен, бақшаның тәртiбiмен танысуы 

керек. Балабақшаға баласын беретiн, ата-аналардың алдында бақша туралы 

тек қана жағымды сәттерді балаға айтуы, сонымен бiрге баланың жанында аз 

уақыт қалуға мүмкіндік беруге болады.Ата-анасы баласын бақшаның 

ауласында серуенге шығарып балаларды бақылатады.  

       Балабақшада баланың машықтануы 1-2 сағаттан бастауға керек, бiр 

жұмадан кейiн түскi тамақ және ұйқыға қалдыруға талаптануға болады. Ата-

аналар қашан бала күні бойы қалдыруға мүмкiн болатынына көз жеткiзгенде 

қалдырады.  

      Сәбидің жеке басының дамуы ерте кезеңнен басталады. Баланың 

дамуында ықпал етуші ол бала өмірінде кездесетін жағдайлардың түгелдей 

дерлiк бола алады! Баланың даму процессiне ересектер үлкен ықпал етеді. 

3 тен 6 жастағы баланың эмоционалды көңіл-күйінің дұрыс дамуы 

әлеуметтiк белсендiлiкпен де байланысты. Бұл жас шамасында балалар  

әдетте сюжеттi - рөлдi ойындар қызықты.Ойын кезінде әртүрлі жағдайларда 

адамдардың қарым-қатынасын түсінуге көмектеседі. Баланың дамуы мектеп 

жасындағы балаларда да  жалғасады.  

Балалардың дамытудың орталары (спорт орталықтары, арт-студия) . 

Баланы дамытуы үшiн орталықтың әсері көп. Бiрiншiден, баланың өз 

таңдауы, және сабақтан кейінгі эмоция жағдайын байқауға болады. Баланың 

психикасының дамуына ықпал ететін ол биологиялық және әлеуметтiк 

факторлар. Биологиялық фактор: (жүйке жүйесiнiң дамытуы) адам 

психиканың ортақ ерекшелiктерi, сонымен бiрге тұқым қуалаушы жеке 

ерекшелiктердi бұл жерде есепке алынады.  

Әлеументтік фактор: баланы қоршаған жақындары және дұрыс тәрбие 

беру. Басқа балалармен ойын кезінде баланың эмоционалды портреті 

айқындалады. Мектепке дейінгі балалар үшін оқу-іс әрекетін ұйымдаруда 
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баланың эмоционалды көңілінің ықпалы зор. Баланың эмоционалды 

компоненттерін есепке алуымыз қажет. Бiлiм беру жолдары және әр түрлi іс-

әрекет кезәнде. Сәбидің эмоционалды көңіл-күйіне ойын ықпал 

етеді.Эмоционалды компоненттiң функциялары адамның бағалы 

құндылықтарының ең маңызды шарттары.  

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында бала тәрбиесі мен 

білім беру жүйесін нығайтуда баланың эмоциялы күй-жағдайына көбірек 

көңіл бөле отырып дамытудың негізгі мәселесі болып қарастырылған.  

Қоғамның дамуындағы жеке адамның эмоциясы тұрақты нормада 

болуының қоғамға әсері, экономикалық техниканың жетістіктеріне жетуге 

итермелеуіне орай, бүгінгі таңда осы проблема ауқымды, өзекті мәселе. 

Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалардың бойында неғұрлым көбірек 

психологиялық көмек көрсетіп, ойындар ұйымдастыру арқылы олардың 

сеніміне кіріп кері әсерден арылуға көп мүмкіншілік жасау қажет. Мектеп 

жасына дейінгі балалардың эмоциялық күйінде көрінетін жағымды және 

агрессия түрлерін ашып көрсетіп олармен жұмыс жасау мақсатын алға 

қойсақ дегім келеді. 

 

Әдебиеттер:  

1. Отбасы және балабақша 2012 №6 

2. Отбасы және балабақша 2011№ 4  
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Какенова Д.М. 

«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы №41 мектеп-гимназия» КММ 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША    

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТАРЫН   

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

   

Білім беру саласында қазіргі уақытта басты бағыт оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Білімге құзыреттілік тұрғыдан 

қарауға негізделген оқушылардың функционалдық сауаттылығын жеткілікті 

деңгейге көтеру үшін, әр пәннің мазмұнына түрлі өмірлік жағдайда әмбебап 

біліктер мен дағдыларға бағытталған  құзыреттерді қалыптастыру 

компонентін енгізу қажеттілігі туындайды. [1,б.3] 

Бүгінде оқушылардың сауаттылықтың жоғары деңгейіне жету 

мүмкіндіктері  бола тұрып, өзін-өзі тану қабілеттілігін, өз тұлғасының 

дамуына, адамның бойындағы әлеуеттілігін іске асыруға қабілеттілігі де 

маңызды. [2,б.7] Қазіргі қоғамға қызметтік түрдегі сауатты, анық нәтиже алу 

үшін жұмыс істей алатын,  жетістіктер мен табыстарға қабілетті тұлғалар 

қажет.  

Бастауыш білім беру деңгейі баланың жеке тұлға ретінде адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыруға, оның жеке қабілеттерін, оқу ісіндегі ынтасы 

мен іскерлігін: мектептің білім мазмұнын меңгеру үшін оқудың, жазудың, 

есептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі 

көрсетудің, мінез-құлық мәдениетінің дағдыларын дамытуға бағытталып, 

таным әрекетіндегі жеке қабілеттері мен шеберліктерінің дамуын, 

функционалдық сауаттылығының қалыптасуын қамтамасыз етеді.                                      

Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті болып табылатындықтан, 

функционалдық сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір білім-

біліктерден көрініс табады. Өйткені функционалдық сауаттылыққа адам 

нақты білім алу кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Сондықтан білім 

белгілі бір сауаттылық  деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс-

әрекеттердің нәтижесі ретінде қарастырылады. 

Өз тәжірибемде  әдістемелік негіз ретінде  математика  пәні бойынша 

жеке тұлғаны қалыптастыру  барысында  тапсырмалар  мазмұнында  

оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін  дамытуды,  өз білімін  және 

оның нәтижелерін, бағалай білуге машықтандырамын.  

«Математика»  пәні  сабақтарында  және  «Логика және ойша есеп» 

факультативті таңдау курстарында алған білімдерін өмірмен ұштастыруға, 

оны практикада қолдануға, логикалық есептер шығаруға үйрету басты 

мақсатым. Оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын 

арттыру үшін мынадай жұмыс түрлерін  жүргіземін. Сабақ берудің жаңа 

технологиясы негізінде құрастырылған сабақтың әр тарауы, әр тақырыбы 

бойынша “білу – түсіну – қолдану – тұжырымдау”  деңгейлік 

тапсырмаларымен  жұмыс жасалады. Блум таксономиясы бір ізбен реттелген 
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мақсаттар жүйесі арқылы оқушылардың білім деңгейлерін, шығармашылық 

деңгейге жетуді ұсынады. Сабақта  мазмұнды есептерді, әртүрлі  тест 

тапсырмаларын, стандартты емес жағдайларда білімді қолдануға арналған  

қызықты есептер шығартамын. 1 сыныптан бастап оқушыларды әр түрлі 

ойын түрлері арқылы  ауызша есептеуге үйретемін. Мысалы: «Доп қағу», 

«Кім жылдам?», «Компьютер» ойындары арқылы. Ауызша, жазбаша 

қабілеттерін қалыптастыру  оқушының «математикалық сауаттылықты» 

меңгере білу қабілетін шыңдай түседі. 

Күнделікті тұрмыста ауызша тез есептеуді қажет ететін жағдайлар жиі 

кездеседі. Ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру арқылы оқу 

материалдарын қайталауға, тереңдетуге уақыт үнемдейміз. Ауызша 

есептеуге  жақсы дағдыланған оқушылар алгебралық түрлендірулер 

техникасын ойдағыдай меңгеретіні,есептеуге байланысты әр түрлі 

тапсырмаларды тезірек шешетіні белгілі. Ауызша есептеу оқушылардың 

жадын, шапшаңдығын, ой шоғырландыру қабілетін дамытады. Мысалы 

ауызша есептеуге мынадай тапсырма түрлерін алуға болады: 72:8*4+6:7, 

81:9*6+18:8, 63:7*6+18:8; «Тапқырлыққа тапсырмалар» деген атаумен 

«адам», «үй», «күшік» т.б бейнесінен қанша үшбұрыштар, қанша 

төртбұрыштар бар екенін тапқызу, «Сиқырлы шаршылар» атауымен 5 

таяқшаны қалай ауыстырғанда 2 шаршы шығады, заңдылығын табуға: 

нәтиже 100 болатындай, 5 5 5 5 цифрларының арасына жақшалар мен 

амалдар таңбасын қой. 

Ауызша есептеуді оқушы тиянақты меңгермесе, жазбаша да есептей 

алмайды. Сондықтан оқушының ауызша  есептеуге баулып отыру қажет. 

Ауызша есептеуді сабақтың кез-келген кезеңдерінде қолдануға болады. 

Сабақтың мазмұны мен мақсатына байланысты ауызша есептеуді қай 

сабақта көп, қай сабақта аз қолдануға болады? Егер сабақ жаңа материалды 

түсіндіруден басталса,онда сабақтың басында қолданған жөн, өйткені, оңай 

жаттығулар арқылы жаңа материалдарды жеңіл түсінуге болады.      

Қорыта келе, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруға бағытталған білім мазмұнын игерген оқушылардың 

білімдері мен біліктері өмірлік жағдаяттарда қолдана білуді, әртүрлі ақпарат 

көздерімен жұмыс істей білуді және алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан 

бағалай білуді, өзінің ойын негіздей білуді; сондай-ақ тұлға аралық қарым – 

қатынас пен өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз ету.  

 

 Әдебиеттер: 

1. Мектеп оқушыларының функционалық сауаттылығын дамыту 

жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары. [1,б.3] 

 2. PISA халықаралық зерттеуі. Әдістемелік құрал - Астана ,ҰББСБО, 

2013ж.       [2,б.7]                   

3. А.Қ.Әлімов. Оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану.Алматы, 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РК  

 

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 

развития образования в XXI веке говорится о том, что одна из приоритетных 

функций школы — «научить людей жить вместе, помочь им преобразовать  

существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную 

солидарность». Такие процессы межкультурной интеграции на национальном 

и международном уровнях обусловили модернизацию содержания языкового 

образования в Казахстане. 

В соответствии с программными требованиями иностранный язык 

сегодня рассматривается в качестве «инструмента бикультурного развития 

личности, способствующего формированию у школьников целостной 

картины мира, социальной адаптации и расширению лингвистического 

кругозора». Язык выступает как средство познания мира, приобщения к 

ценностям, созданным другими народами. 

В настоящее время происходит усиление интереса к раннему обучению 

иностранному языку. Педагогический опыт - (М.З. Биболетова, И.Н. 

Верещагина, Н.Д. Гальскова, О.В. Даниленко, В.Н. Карташова, Н.В. Ку-

зовлева, Е.И. Негневицкая, Г.И. Панарина, JI.A. Цветкова и др.) показывает, 

что в системе непрерывного образования изучение иностранного языка в 

начальной школе позволяет осуществить гуманизацию и гуманитаризацию 

образования учащихся, усиливая их обучающую, развивающую, культурную 

и практическую направленности. Специалисты считают, что пластичность 

природного механизма усвоения языка детьми раннего возраста, 

имитационные способности, природная любознательность и потребность в 

познании нового, а также отсутствие так называемого «языкового барьера» 

способствуют эффективному решению задач в обучении иностранному языку 

[1]. 

В настоящее время важней становится информативная и воспитательная 

ценность раннего обучения иностранному языку, которая проявляется в 3 

более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через 

общение на новом для него языке. Ребенок начинает лучше осознавать 

явления собственной национальной культуры в сравнении с культурой стран 

изучаемого языка. 

М.З. Биболетова считает, что в качестве основной цели обучения 

иностранным языкам на современном этапе рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
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осознание и понимание культуры своей собственной страны, умение 

представлять ее в процессе межкультурного общения. Раннее обучение 

иностранному языку в большей мере способствует формированию основ 

коммуникативной компетенции, позволяющих осуществлять иноязычное 

общение и взаимодействие детей, в том числе и с носителями языка, на 

элементарном уровне. 

Компьютерные технологии способствуют более эффективному 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся: 

развивают необходимые коммуникативные умения в различных видах 

речевой деятельности, в занимательной форме презентуют социокультурную 

информацию о стране изучаемого языка, формируют основы 

самостоятельной учебной деятельности. С психологической точки зрения 

компьютерное обучение иностранному языку значительно повышает уровень 

мотивационной готовности к изучению иностранного языка, создает 

психологически комфортную атмосферу на уроке, обеспечивает большую 

степень интерактивности в общении и адаптированности к нуждам 

конкретного ученика. Однако многие специалисты (М.З. Биболетова, И.Л. 

Бим, Т. Графова, О.В. Даниленко и др.) [2] отмечают, что в современной 

школе наблюдается не столь активное внедрение компьютерных технологий 

в процесс обучения иностранному языку в начальной школе. Это связано с 

отсутствием единого подхода к разработке компьютерных учебников, 

нехваткой качественного программного обеспечения для учащихся младшего 

школьного возраста. В связи с этим многие учителя предпочитают работать, 

нацеливая учащихся на получение готовых знаний из привычных 

источников.  

Такая неадекватность учебного процесса потребностям детей изучать 

иностранный язык, ориентировка на усвоение только знаний, умений и 

навыков, а не на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

позволили нам выделить ряд противоречий: 

1) между требованием повышения уровня владения учащимися иностранным 

языком в контексте складывающейся в стране социально-культурной 

ситуации и недостаточным использованием в школе инновационных 

технологий; 

2) между требованиями к формированию у младших школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции с помощью современных 

компьютерных технологий и недостаточным теоретическим обоснованием 

данного вопроса; 

3) между необходимостью внедрения компьютерного обучения 

иностранному языку и отсутствием целенаправленной практики применения 

компьютерных программ в начальной школе; 

4) между требованиями к качеству компьютерных программ 

(адаптированность к индивидуальным и возрастным особенностям младших 

школьников, ориентированность на формирование иноязычной 
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коммуникативной компетенции и др.) и недостаточным соответствием им 

компьютерных программ. 

Современная система образования характеризуется гуманистической 

направленностью на развитие личности. Меняются ценностные ориентации, 

и в качестве самой большой ценности признаётся свободная, развитая и 

образованная личность, способная к участию в межкультурной 

коммуникации, к взаимопониманию людей разных сообществ, к 

самореализации и социальной адаптации (B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, 

В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская и др.) [3]. 

В документах по модернизации школы чётко выделены приоритетные 

направления образования в современном обществе, одно из которых - 

обучение иностранным языкам. Признание важности овладения 

иностранными языками является следствием интернационализации всех сфер 

жизни нашего общества, вхождения его в мировое сообщество. Это 

обусловлено комплексом причин, к которым относятся и необходимость 

изучения законов и принципов развития мировой экономики, и значительное 

расширение международных контактов, и межкультурный диалог, и 

коммуникативные отношения с гражданами иностранных государств. 

Несомненным достижением в этой области является закрепление в проекте 

Государственного стандарта общего образования раннего начала изучения 

иностранного языка, а именно - со второго класса начальной школы. 

Целесообразность формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности на этапе младшего школьного возраста подтверждается 

многочисленными исследованиями как в нашей стране (И.Л. Бим, К.Б. 

Бардина, М.З. Биболетова, А.К. Маркова, Е.И. Негневицкая и др.), так и за 

рубежом (D.Katz, W.Apeet и др.) [3]. 

На международных семинарах Юнеско-МАПРЯЛ по данной проблеме 

специалисты из разных стран были едины в следующем: иностранный язык 

должен усваиваться школьниками осознанно; обучение не должно 

превращаться в имитационный процесс; изучение иностранного языка 

должно служить средством формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности, что, в конечном итоге, является основой в формировании 

грамотной и разносторонне развитой личности. Реализация этих требований 

инициирует поиск содержания и технологического обеспечения 

дидактического процесса по формированию иноязычной коммуникативной 

компетентности. 

В последние годы методика обучения иностранным языкам обогатилась 

многими концепциями, составившими базовую основу различных 

образовательных технологий. Наибольшую значимость для формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности представляют следующие: 

- личностно-ориентированные (Б.М. Бим - Бад, И.Л. Бим, И.Д. Гальскова, 

И.А. Захарченко, Е.С. Полат и др.) [4]; 

- культурологические (З.Н. Никитенко, О.М. Осиянова, А.В.Сысоев и др.); 
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деятельностные (Е.И. Пассов и др.); 

- гностические (М.З. Биболетова, Е.И. Негневицкая и др.). 

Несомненно, что каждая из перечисленных технологий позволяет 

решать важные дидактические задачи формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности. Но вместе с тем остаются 

неисследованными возможности данных технологий в условиях их 

интеграции. В настоящее время интеграция рассматривается как одна из 

педагогических категорий (В.Г. Афанасьев, Л.Н. Бахарева и др.), а 

интегративный подход к обучению - как стратегия педагогической 

деятельности (К. И. Бузаров, А.Я. Данилюк, В.Н. Максимова, Н.С. 

Светловская, Ю.С. Тюнников, Г.Ф. Федорец и др.) [5]. 

Многие социологи (Ю.М. Емельянов, СЮ. Головин, А.В. Петровский) 

считают, что в основе коммуникативной компетентности лежит не просто 

овладение языком и другими кодами общения, а особенности личности 

индивида в целом, в триединстве его чувств, мыслей и действий, 

развёртывающихся в социальном контексте. 

Источником приобретения коммуникативной компетентности является 

жизненный опыт, искусство, эрудиция, все они для каждого имеют разную 

социальную значимость, но ведущая роль принадлежит жизненному опыту, 

т.е. синтезу умений, навыков, эмпирических знаний и оценок, интуитивных 

находок. 

По форме и содержанию коммуникативная компетентность индивида 

соотносится с особенностями выполняемых им социальных ролей, т.е. 

человек сосредотачивает внимание не на всей культуре общества, а только на 

полезной профессии, повседневной практике и представлена 

профессиональной и общей компетентностями. Коммуникативная 

компетентность предполагает ситуативную адаптивность и свободное 

владение вербальными и невербальными средствами социального поведения 

(включающие звуковую речь, акцент, интонации, жестикуляцию, 

письменную речь, позу). Коммуникативная компетентность предполагает 

акциональный аспект, т.е. осознание индивидом потребностей ценностных 

ориентации, готовность восприятия нового во внешней среде, понимание 

норм других культур, своих чувств и психологического состояния. 

Определяя коммуникативную компетентность как способность к 

участию в коммуникативной ситуации, повышаемая по мере освоения 

индивидом закономерностей жизни, С.Ю. Головин предлагает следующую 

структуру коммуникативной компетентности: - умение ориентироваться в 

социальных ситуациях; - умение правильно определять личностные и 

эмоциональные особенности; - умение выбирать адекватные способы 

обращения с ними и реализовать их в процессе взаимодействия [5]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать что за последние годы 

произошла существенная переоценка роли и места предмета «иностранный 

язык» в содержании образования в казахстанской школе. Всё более 

осознаётся развивающий потенциал этого предмета в развитии личности. В 
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настоящее время очевиден его приоритет не только в ряде наиболее 

востребованных учащимися предметов, но и в программных документах, 

определяющих основные направления модернизации образования [6]. Наряду 

с информатикой он включён в число наиболее востребованных учебных 

дисциплин. В этой связи особую актуальность приобретает программно-

технологическое обеспечение образовательного процесса по изучению 

иностранного языка. Следует отметить, что в контексте гуманистической 

парадигмы стала востребованной вариативность иноязычного образования, 

предоставляющая каждой личности в соответствии со своими жизненными 

целями, культурными и интеллектуальными запросами, интересами и 

способностями, своеобразием семейных традиций, возможность выбора его 

содержания.  
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Каримова Н.Б., Асетова Ж.Б. 

«№ 54 ЖББОМ» КММ, Қарағанда қаласы 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық 

қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және рухани 

дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы, іскер, 

өмірге икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру» [1]- 

деп тұжырым жасады. 

Қоғамның шығармашылықпен ойлайтын адамдарға деген қажеттілігін 

қанағаттандыру талабы білім беру жүйесінің алдына баланың жеке қабілеті 

мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, қабілеті зор жеке тұлғаны 

қалыптастыру міндетін қойып отыр. 

Шығармашылықты қалыптастыру мәселесі көптеген ғалым, педагог-

психологтердің еңбектерінде көрініс тапқан. Түрлі психологиялық мектептер 

шығармашылық феноменіне, танымдық қызығушылык, шығармашылық 

белсенділік, шығармашылық қабілеттерді зерттеуге деген өзіндік тәсілдерін 

ұсынды. Педагогиканың бүгінгі таңдағы жаңа нұсқасы, өз бетімен мәселені 

анықтап, шешім қабылдауға үйрету десе болады. 

Тұлғаның шығармашылығын қалыптастыру оқу-тәрбие процесін 

басқаруды шамалайды. Бұл мәселе Л.В. Занков, Д.Б. Богоявленская, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев т.б. еңбектерінде көрініс тапқан [2]. 

Тәжірибе шығармашылық әрекетті тікелей басқару үнемі ойлаған 

нәтижеге келе бермейді. Шығармашылық атмосфераны құру үшін 

шығармашылыққа жағымды жағдай туғызу керек. Ол үшін когнитивті және 

эмоционалды қызығушылықты оятатын инновациялық технологияларды 

қолданған жөн. 

Көптеген ғалымдар әр баланың туа біткен шығармашылық мүмкіндіктері 

бар, және ол тек шығармашылық әрекетте жүзеге асады деген пікірде. Демек, 

шығармашылық даралықты қалыптастыру әлеуметтік орта шарттарына 

тәуелді. Мектеп білім беру әдістерін қолданып, танымдық процесті 

ұйымдастыру тәсілдері арқылы баланың шығармашылығын қалыптастыруды 

ынталандырады. 

Кіші мекптеп жасындағы балалардың шығармашылық қабілетін 

қалыптастыруда П.П.Блонскийдің сөзімен айтқанда «бала біліммен 

толтыратын бос ыдыс емес, ол - жануға тиісті шырақ, ұстаз шырақшы ғана» 

деген болатын. Бастауыш сынып оқушысының шығармашылық жұмысы тек 

өзіне ғана болып табылатын, субъективті жаңалық [3]. Оқушыларды оқыту 

барысыныда шығармашылық қабілетін қалыптастыру және дамытудың 

мынадай кезеңдерін шартты түрде топтастыруға болады: 

1. Жаңалықпен бетпе-бет келу; 

2. Шығармашылық белгісіздік, екі ұштылық; 
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3. Шешімнің жарық көруі; 

4. Шығармашылық акт; 

5. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу. 

Осы шығармашылықтың кезінде бала бойында әртүрлі қасиеттер 

қалыптасып жатады. Мысалы, жаңалықты сезіну, күдік, елес, табандылық, 

танымдылық, белсенділік, жоғары көңіл-күйді қалыптастырса, сол еңбектің 

нәтижесі баланы жаңа жетістіктерге жетелейді, жігерлендіреді. Кіші мектеп 

жасындағы оқушыларда бұл қасиеттердің барлығы орын табады. Бұл 

кезеңдер шығармашылық жұмыстың түріне, мақсатына орай араласып, 

ауысып, қабысып жатады.  

Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды. 

Біріншіден: кез-келген бала оқу әрекетінде адамзат баласының осы кезге 

дейінгі жинақталған тәжірибесін меңгерсе, екіншіден – кез-келген оқушы 

шығармашылық әрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін 

дамытады. Оқу әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы – ол 

баланың өзін-өзі қалыптастыруына, өз идеясын жүзеге асыруға бағытталған 

жаңа әдіс-тәсілдерді іздейді [4]. 

Бастауыш сынып баланың шығармашылығын дамытудың негізгі кезеңі 

деп есептеледі. Өйткені креативті ойлау, кейінірек бейнелік ойлаудың 

негізінде қалыптасады, ауқымы кеңірек мәселелерді шешуге, ғылыми 

білімдерді меңгеруге мүмкіндік береді. 

Ұстаз қауымы оқушыпарға мейілінше терең білім беруге тырысады. 

Алайда «көп білген кемеңгер емес, білімін пайдалана білген кемеңгер» [5] 

демекші, білім тез ескіреді, маңыздылығы жойылады, оқыту тиімділігі 

төмендейді. Оның ұстіне мектепте оқытылатын пәндердің мазмұны заман 

талабына сай күрделеніп келе жатыр. Окушы қысқа мерзімде жалпыланған 

білім көлемін меңгеру қажет. Сондықтан оқушылардың ойлауын дамыту, 

олардың бойында шығармашыл ойлау операцияларын қалыптастыру және 

тиімді жолдарын іздестіру мәселесі қазіргі танда ұстаз алдында тұрған  

Әлемдік педагогикалық практикада бұл мәселені шешудің кейбір 

тенденциялары пайда болуда. Олардың бірі - оқыту үрдісінде формальды 

аспектіге назар аудару. Білім беру жүйесі осы бағытта дамып келе жатқан 

елдер (Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур, т.б) өздерінің дамуында елеулі 

жетістіктерге жетіп, соңғы 10 жыл ішінде әлемдік прогрестің алғырлар 

қатарына қосылды [6]. 

Педагог ғалымдар, атап айтқанда, Н.Н.Поспелов, Ю.А.Петров, И.А.Гибш 

«шығармашылық ойлау» ұғымына анықтама берген. Олардың пікірлерін 

жүйелесек, «шығармашылық ойлау» дегеніміз - заңдылықтарды пайдала 

отырып ұғымдарды, ой-пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген 

ойлаудың бір түрі [7]. 

Шығармашылық ойлауды дамыту дегеніміз: 

- ойлау белсенділігін, өзбеттілігін дамыту; 

- трансформация әрекетін, яғни объектіні өзгерте білу қабілеттерін 

жетілдіру. 
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Осы анықтамалар негізінде логикалық ойлауды дамыту жүйесі 

төмендегідей құрамдас бөліктерден тұрады. 

1. Шығармашылық ойлау операцияларын қалыптастыру. 

2. Ойлау белсенділігін өзбеттілігін дамыту: 

- әртүрлі болжам, пікір айта білу; 

- мәселені шешудің бірнеше әдістерін ұсыну;  

3. Трансформация әрекетін жетілдіру: 

- заттарды бөліктері арқылы құрастыру; 

- объектілер топтарының арасындағы қатынастарды анықтай білу.  

Бастауыш сынып окушыларының ойлауын дамытуда екі негізгі саты 

байқалады.  Оқу материалдарын талдау бұл жерде көрнекі әсер ету 

жоспарында басым болады. Мұнда балалар нақты заттарға немесе оның дәл 

баламаларын бейнелеуге сүйенеді. 

Ойлауды дамытудың екінші кезеңінде мұғалім балаларға игерілетін 

мәліметтердің жекелеген әлементтері арасындағы болатын байланысты 

көрсетеді. Жыл өткен шығармашылық тапсырмалар көлемі ұлғая береді. 

Оқу материалдарын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас 

ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана оның кративті ойлау қабілетінің 

дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып 

оқуға бағыттауға тиіс, бұған оқу ұрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала 

логикасын дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы 

жетуге болады [8].
 

Оқушыларға өз бетінше жасаған ой операцияларының дұрыс-

бұрыстығын тексерткізу, оларды бір мәселенің өзін түрлі жолдармен шешуге 

үнемі бағыттап отыру (тапқырлық пен зеректік), шығармашылық ойлауды 

қажет ететін мысалдар құрастырту, есептер шығарту, шығармалар жаздырту 

- баланың шығармашылық ойлауын тәрбиелеудің тиімді жолы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет . Шығармашылық тапырмалар тұрлері. 
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абзал. Сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасында 

ынтымақтастық қатынас сақталады. Мұғалім бақылаушы емес, бағалаушы 

емес, танымдық іс - әрекетін ұйымдастыратын шығармашылық істердің 

ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы интелектісінің көзін ашып, 

шығармашылығын дамытады. Оқушының шығармашылығына бағыт – бағдар 

беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М. Жұмабаев болатын. Ол 

балалардың ойларын дамыту туралы «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі - 

деп атап көрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап, үйренуіне көп күш жұмсау 

керектігін ескертеді. 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыра отырып оларды өз 

бетімен бетімен өлең құрастыруға, әңгіме жазуға машықтандыруға, өз ойын 

талқылауға, пікір сайысқа дайындалуға,  Көркем әдебиет, газет журнал оқуға 

насихаттауға, шығарма жазуға баули отырып, еркін тақырыпта ой қозғауға 

бағыттап отыру керек. Газет-журналдарға оқушылардың үздік жұмыстарын 

жіберуге болады.  

Оқушылардың ой-белсенділігін, саналы ойлана білуін дамыту, жетілдіру 

- мұғалімнің міндеті. Оқушылардың жас ерекшеліктерін, қабілетін, ой-өрісін 

ескере отырып, сабақ барысында оқушылардың ойлау қабілетін жетілдіретін 

жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Олар әртүрлі ойын есептер, сөзжұмбақтар, 

математикалық ребустар, схемалар, математикалық диктант, т.б. [9]. 

Оқушылардың ойлау белсенділігін дамытатын жұмыстардың тағы бір 

түрі - ойын. Ойын - балалардың негізгі іс-әрекеттерінің бір түрі. Ойын - 

оқушыларды сергітіп, ойланғыштық, іздемпаздық қабілетін арттырады. Ойын 

балалар үшін күрделі әрекет. Балалар білімді ойын арқылы да ала алады және 

үлкендерден үйренеді. Сондықтан сабақтағы ойын арқылы білімін шындап, 

ой-өрісін кеңейте алады. Ойын арқылы бала өмірден көптеген мәліметтер 

алады, психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Баланың жас 

ерекшелігіне, зейінін сай, әдейілеп ұйымдастырылган ойындар баланың 

ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін 

қалыптастырады және де сабаққа қызығушылығын арттырады. 

Психологтардың айтуы бойынша, бала ойын үстінде қандай болса, 

өскенде еңбек үстінде сондай болады, - дейді. Сондықтан ойын адамның өмір 

танымының алғашқы қадамы. Баланың өмірі қоршаған ортаны танып білуі, 

еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойып үстінде қалыптасады. 

Ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті 

байқалады. Ойын үстінде өмірдің өзіндегідей қуанып, ренжиді. Сондықтан 

мұғалім баланы сабақта талабын шаттандыратындай, ойын оятатындай, 

іскерлігін дамытатындай болу керек. Оқушылардың белсенділігін саналы 

ойлана білуін, би-өрісінің дамуын, қиындықты жеңу, төзімділікке баулуды 

үйрету мұғалімнің негізгі міндеті [10]. 

Бастауыш сынып оқушыларіл сабақта ойын элементтерін көп керек етеді, 

және бұл жастағы балалар өздерінің істеген жұмыстарының қорытындысын 

тез білгісі келіп тұрады. Міне, дәл осы кезеңді тиімді пайдаланған жөн. 

Сондықтан қай сабақты болмасын талапқа сай дайындалған көрнелікпен, 
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жұмбақ, ребус т.б. араластыра отырып, ойын элементтерін кеңінен 

пайдаланған дұрыс. Бұл оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады.  

Баланың шығармашылық ойлауын дамытуда логикалық сұрақ-

тапсырмалардың, логикалық есептердің орны бөлек. Логикалық есептеулерді 

шешу арқылы оқушылардың шығармашылық ойлауы артады, дүниетанымы 

кеңейеді, білімі, сауаттылығы күшейеді. 

Оқушылардың ойлау әрекетін дамыту оқу материалын мазмұны арқылы, 

оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру құралы мен тәсілдері арқылы 

жүзеге асырылады. Оқушының шығамашылық ойлау қабілетін дамыту-

комплексті жұмыс. Ол оқу-тәрбие процесінің барлық бағыттарында іске 

асырылады. 

Бастауыш мектеп оқушыларды оқуға үйретіп, олардың танымдық 

мұқтаждығын сақтап және дамытып, ғылым негіздерін игеруі үшін қажетті 

танымдық құралдармен қамтамасыз етуі тиіс. Бұл міндеттерді шешу үшін 

мұғалім танымдық іс-әрекеттің, табиғаттың шығу тегін, неден 

тұратындығын, оны оқушыларда қалыптастыру қандай ретпен жүзеге 

асатындығын білуі керек. 
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН  

ӨЗДІК БІЛІМ АЛУҒА ДАЯРЛАУ ЖАҒДАЙЫ 

 

«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау» 

мәселесін зерттеу аясында осы процестің практикалық жағдайына талдау 

жасамақпыз. Бұл - біршама күрделі процесс. Сондықтан, өздік білім алуға 

даярлау мәселесінің практикалық жағдайын анықтау үшін зерттеу тұғырына 

сүйендік. Академик Е.В. Бондаревская тұғыр дегеніміз – педагогтың, 

зерттеушінің, педагог-практиктің білім беру парадигма талаптарына сай 

келетін, зерттеу, практикалық, педагогикалық іс-әрекет мақсаты, құндылығы, 

принциптері, әдістерінің өзара байланысы негізінде іс-әрекетін жүзеге 

асыруға саналы түрде бағдарлануы – деп анықтама береді [1]. Осы 

анықтаманы басшылыққа ала отырып, біз жүйелілік тұғыр негізінде зерттеу 

жүргіздік [2, 3, 4].  

Жүйелілік тұғыр негізінде жұмыс жасау мақсатымыз - кафедра жүргізетін 

оқыту процесінде «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға 

даярлау» мәселесінің жүйелі түрде қамтылу деңгейін анықтау болды. 

Студенттерді өздік білім алуға даярлау процесін жүргізудің маңызын, оқу-

әдістемелік құралдарының мәнін анықтауға мүмкіндік беретін құрал 

құндылығын негізге алдық. Жүйелілік тұғыр құрылымының бірі – зерттеу 

принциптері. Біз тұтастық, иерархиялық құрылым, құрылымдық 

принциптеріне сүйендік. Тұтастық принципі зерттеу жүйесін тұтастай, әрі 

кезеңдерге бөліп талдау жасауға мүмкіндік берді. Иерархиялық құрылым 

принципі зерттеу жүйесін жоғарғы (басшылыққа алынатын) және төменгі 

(басқарылатын) бөлігі деп қарастыруға негіз болды. Құрылымдық принципі 

жүйе бөлімдерінің өзара байланысын талдауға жағдай жасады. Зерттеу 

әдістері ретінде жоғарғы оқу орны құжаттарын саралау, оқу-әдістемелік 

жұмыс мазмұнына талдау жасауды алдық.   

Біздің зерттеу базамыз академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің 5В010200 – «Бастауышта оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы студенттері және университеттің 

профессор-оқытушылар құрамы болып отыр. Университеттің профессор-

оқытушылар құрамы студенттер үшін екі қызметті бір мезгілде атқарып жүр. 

Олар студент үшін - педагог және ғалым. Педагогикалық процесті жүргізу 

барысында өзінің кәсіби білімі мен кәсіби тәжірибесін бірге беруге 

тырысады. Бұл процесс академиялық сабақ өткізу барысында, сондай-ақ, 

аудиториядан тыс ұйымдастырылатын оқу-тәрбиелеу шараларында жүзеге 

асады. Ал, болашақ маманның өздік білім алуын белсендендіретін нақты 
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қандай шаралар жүргізіліп жатқанын анықтау үшін ағымдағы жағдайға 

зерттеу жүргізуге тура келеді.  

«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша 

бакалавриат деңгейіне оқуға түскен (оқу мерзімі – 4 жыл) студенттерге 

арналған модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты – орта білім 

берудің жаңартылған мазмұны жағдайында ғылыми-педагогикалық, 

практикалық-бағдарлы қызметті жүзеге асыру үшін іргелі және қолданбалы 

білімі, зерттеу дағдысы бар жоғары білікті, бәсекеге қабілетті педагог 

дайындау. Кафедра алдына қойған мақсатқа жетуге біздің де зерттеу 

әрекетіміздің нәтижесі өз үлесін қосады деп сенеміз.  

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу курсынан өткен білім 

бакалаврының қызмет көрсету функциясында: оқушыларды өз бетінше білім 

алуға үйретеді,- деген нұсқаулық бар. Бұл болашақ мамандарды өздік білім 

алуға даярлау қажеттілігін айқын көрсетіп тұр.  

Білім беру бағдарламасынан жалпы міндетті модульдер, мамандық 

бойынша міндетті модульдер, мамандық бойынша таңдау модульдері 

бойынша жүйеленген оқыту пәндерінің мазмұнынмен таныстық. Зерттеу 

тақырыбымыздың кілт сөздері «өздік білім алу», «өздік білім алуға 

дайындау» ұғымдары мағынасы жағынан жақын келген «Педагогикалық 

дайындық негіздері» модулінен: педагогика, білім берудегі менеджмент 

пәндері, «Негізгі оқыту» модулінен: педагогикалық мамандыққа кіріспе, 

«Сынып жетекшісінің қызметін ұйымдастыру» модулінен: педагогикалық 

шеберлік негіздері пәндерін зерттеу нысанына алдық.  

Модульдік білім беру бағдарламасы негізінде құрастырылған оқудың 

жұмыс жоспарына сүйеніп, нысанға алынған пәндердің оқытылу тізбегін 

жасадық:  

2018 жыл: 

- Педагогикалық мамандыққа кіріспе – 1 курс, 1 семестр; 

- Педагогика – 2 курс, 3 семестр; 

- Білім берудегі менеджмент – 2 курс, 4 семестр.  

- Педагогикалық шеберлік негіздері – 4 курс, 8 семестр.  

2019 жыл: 

- Педагогикалық мамандыққа кіріспе – 1 курс, 1 семестр; 

- Педагогика – 2 курс, 3 семестр; 

- Педагогикалық шеберлік негіздері- 3 курс, 5 семестр; 

- Білім берудегі менеджмент – 4 курс, 7 семестр.  

Байқап отырғанымыздай екі жылғы оқудың жұмыс жоспарында пән 

атауларында айтарлықтай өзгерістер жоқ, оқытылу мерзімдері өзгертілген. 

Оқытылу мерзімдерін есепке алуда 2019 жылғы оқудың жұмыс жоспарын 

басшылыққа алдық.  

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәнінің  оқу әдістемелік кешенінде 

оқу курсының мақсаты – болашақ педагогикалық іс-әрекетке, болашақ 

кәсіптің теориялық және  практикалық  негіздерін меңгеруге кәсіби-

педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру, оның жоғары әлеуметтік 
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маңыздылығын түсіну деп көрсетілген. Мазмұны: «Үздіксіз білім беру 

контекстіндегі қазіргі білім беру және жеке тұлға», «Педагогикалық 

мамандық және педагог тұлғасы», «Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің 

факторлары» деп аталған үш бөлімге бөлінген. Осындағы үшінші бөлімде 

біздің зерттеу тақырыбымызға жақын тақырыптар қарастырылған.  

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» оқу пәні мазмұнынан 

аңғарғанымыз, біз көтеріп отырған «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

өздік білім алуға даярлау» педагогикалық мәселесі теориялық және 

практикалық тұрғыда қамтылған. Оқу курсының аяғында болашақ маман 

өздік білім алу  маңызын, мазмұнын түсініп, біліктілікті арттыру 

институттарының қызметін білуі, педагогтардың өздігінен білім жетілдіруін 

ұйымдастыру технологиясын меңгеруі тиіс. Сондай-ақ, өз алдына мақсат қоя 

біліп, өздік білім алу әрекетін жоспарлау алуы,  өзін-өзі тәрбиелеу 

бағдарламасын құра алуы, өздігінен білім алу бағытында ақпараттық желілер 

арқылы жұмыс істеу әдістемесін жасай алуы керек.  

Біздің тұжырымымыз: 

- Пәнде «болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға 

даярлау» мәселесіне қатысты қарастырылған сұрақтар мазмұнды, кәсіби 

тұрғыда сауатты жүйеленген. Кемшілігі: сұрақтар логикалық бірізділік 

принципі негізінде құрылмаған, бірінші курстың бірінші семестріне білім 

алып жүрген болашақ мамандар үшін оқу мазмұны күрделі. Бұл олардың 

кәсіби қызығушылығын төмендетіп жіберуі мүмкін. Педагогика пәні 

оқылмай тұрып, «технология», «әдістеме» сияқты күрделі педагогикалық 

ұғымдардың мәнін түсіну - күрделі процесс.   

«Педагогика» пәнінің  оқу әдістемелік кешенінде оқу курсының мақсаты 

– орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру 

бойынша болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру деп 

көрсетілген. Мазмұны: «Педагогикалық мамандыққа кіріспе», 

«Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері», «Тұтас педагогикалық 

үдерістің теориясы мен практикасы» деп аталған үш бөлімге бөлінген. 

Осындағы бірінші бөлімде біздің зерттеу тақырыбымызға жақын: «Өздігінен 

білім алу іс-әрекетіндегі жоспарлау мен мақсаттылық» және  үшінші бөлімде:   

«Мұғалімдердің өздігінен білім алу жұмыстары – олардың педагогикалық 

құзыреттілігін жетілдірудің негізі» тақырыптары болып отыр. «Педагогика» 

оқу пәні мазмұнынан аңғарғанымыз, біздің зерттеу мәселемізге қатысты екі 

тақырып оқытушының басқаруымен атқарылатын студенттің өзіндік жұмысы 

түрінде қамтылған.  Біздің көзқарасымызша, оқу курсы мазмұнында 

қарастырылған осы екі тақырып, «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні 

мазмұнында қамтылған тақырыптардың жалғасы ретінде беріліп тұр. Бірақ 

СОӨЖ тапсырмаларының мазмұны нақтылық принципіне сай 

ұсынылмағандықтан, тақырыпты ашып тұрған жоқ. Сондықтан «болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау» мәселесінің 

шешілуіне айтарлықтай үлес қосып тұр деп айта алмаймыз.  
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«Педагогикалық шеберлік негіздері» пәнінің  оқу әдістемелік кешенінде 

оқу курсының мақсаты – болашақ мұғалімдер және қызмет істеп жүрген 

мамандардың сана сезіміне педагогикалық шеберлігі тұрғысынан әсер ету, 

білімділік, біліктіліктерін шыңдау, кәсіптік шеберлікке ынталандыру, 

тәрбиелеу, соған сәйкес атқарар іс-әрекеттің тетіктерін ұсыну деп 

көрсетілген. Оқу пәні мазмұнында біздің зерттеу тақырыбымызға жақын 

«Бастауыш сынып мұғалімдерінің өзін-өзі тәрбиелуі және кәсіби шеберлігін 

қалыптастыруы» деген тақырып қамтылған. «Педагогикалық шеберлік 

негіздері» оқу пәні мазмұнынан аңғарғанымыздай біздің зерттеу 

тақырыбымызға қатысты бір тақырып қамтылған. Алдыңғы тарауда «өздік 

білім алу» ұғыма берген анықтамамыздың мазмұнында: «...оқу салтын 

қалыптастыру арқылы өзін тәрбиелеуінен тұрады» деген ұйғарым болған. 

Осы авторлық ұйғарымызға сүйене отырып, оқу пәніндегі «Бастауыш сынып 

мұғалімдерінің өзін-өзі тәрбиелуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру» 

тақырыбы зерттеу тақырыбымызға жақын дейміз. Бірақ, біздің 

көзқарасымызша дәріс мазмұны тақырыпты толық ашып тұрған жоқ. Сол 

себепті біздің зерттеу мәселемізге қосатын үлес салмағы аз дейміз.  

«Білім берудегі менеджмент» пәнінің  оқу әдістемелік кешенінде оқу 

курсының мақсаты – болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық 

үдерісін білім беру мекеме тәжірибелік іс-әрекетін жүзеге асыра отырып 

басқарудағы кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру деп көрсетілген. Оқу-

әдістемелік құралда: пәнді меңгеру барысында игерілген теориялық білім 

мен практикалық дағдылар студенттерді өз беттерінше жоғары деңгейде 

басқару міндеттерін шешуге дағдыландырады, өз бетімен білім алу әрекетін 

игеруге ықпал етеді, - деген сипаттама берілген. Біздің көзқарасымызша да 

мектептегі тұтас педагогикалық үдерісті басқаруға қажетті алғышарт -  

педагогтың өзіндік сана, өзіндік таным, өзіндік тәрбие негізінде 

қалыптасатын өзіндік әрекетіне баға беруі арқылы өзін-өзі басқаруы болуы 

керек. Осы оймен оқу-әдістемелік құрал мазмұнына талдау жасағанда, пән 

мазмұны идентификациялау процесіне бағытталғанын аңғардық. Біз көтеріп 

отырған субъективизм, яғни педагогикалық процестің объективті заңдары 

негізінде өз ойлау форматын қалыптастырып, өз шешіміне бағынатын тұлға 

қызметін қалыптастыру бағытындағы тақырыптар пән мазмұнында 

қарастырылмай тұр.  

Жоғарыда көрсетілген оқу пәндерінің оқу-әдістемелік құралының 

мазмұнынымен танысқанда ондағы ұсынылған тақырыптардың дені пән 

бойынша кәсіби білім игеруге, мамандық ерекшелігін оқытып, меңгеруге 

негізделгенін аңғардық. Білім бағдарламасы негізінде оқытылатын жалпы 

міндетті модуліндегі, мамандық бойынша міндетті модуліндегі, мамандық 

бойынша таңдау модуліндегі оқыту пәндерінің барлығы дерлік тұтас пәндік 

мазмұнын сақтаған. Оқу пәндерінің мазмұнында мақсатты түрде бастауышта 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі саласында өздік білім алу мазмұны, 

маңызы, жолдары, әдіс-тәсілдері жайлы білім беру көзделмегені анықталды.  

Ал белгілі бір білім қорын игерудің мақсаты, әдісі, нәтижесі болатынын 
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білеміз, бірақ практикалық тұрғыда бұл мәселе жоғарғы оқу орнында 

жоспарлы түрде оқытылмай отырғанына көз жеткіздік. Бұл жөнінде пән 

оқытушыларымен пікірлескенімізде: «Бір семестрде оқу іскерлігін 

қалыптастыру мүмкін емес, әр студенттің білім игеруде өзіндік әдісі бар» - 

деген сипатта жауап алдық. Біздің көзқарасымызша, оқу әрекетін 

қалыптастыру - әрекет субъектісі болып отырған тұлғаның даму мәселесі. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау 

жағдайын талдау мақсатында - жүйелілік тұғыр негізінде жүргізілген 

жұмысты қортындыласақ: 

- кафедра жүргізетін оқыту процесінде «болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау» мәселесі жүйесіз ұсынылған;  

- кафедраның оқу-әдістемелік жұмыс мазмұнында «болашақ бастауыш 

сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау» мәселесі мазмұны, құрылымы 

жағынан ашылмаған; 

- болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау процесіне 

студенттердің өздік білім алу қабілетін арттыратын оқу – әдістемелік 

материалдар енгізілуі қажет. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Қазіргі коммуникация құралдары адамдардың күнделікті өмірінің 

ажырамас бөлігіне айналды. Ақпараттық технологияларды меңгеру қазіргі 

әлемде оқу және жазу қабілеті сияқты қасиеттермен бір қатарға қойылады. 

Технологиялар мен ақпаратты шебер, тиімді меңгерген адам басқа, жаңа 

ойлау стилі бар, әйтпесе туындаған проблеманы бағалауға, өз қызметін 

ұйымдастыруға қолайлы.  

Мұғалімнің іс-әрекеті білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқу 

үрдісін жаңа тұрғыда ұйымдастыруға бағытталады.  

Ақпараттандыру жағдайында бастауыш сынып мұғалімінің іс-әрекеті 

ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін толыққанды орынымен 

пайдалануды көздейді. Бұл келесі жағдайларды іске асыруды талап етеді: 

- мультимедиа мүмкіндіктерін (дыбыс, қозғалыс) пайдаланып оқу 

материалының көрнекілігін күшейту; 

- көңіл-күйдің қалыптасуын ескеріп, сабақтың барысын тиімді жасау; 

- әртүрлі пәндердің байланысын көрсете білу; 

- мұғалімнің өз әдістемесін дамытуы; 

- тірек құралдарды ақпараттық технология мүмкіндіктерімен білім 

беруді оңтайландыру мүмкіндіктеріне байланысты іріктеп, оларды дәстүрлі 

оқытумен үйлестіру. 

Оқыту үрдісінде ақпараттық технология құралдарын пайдалану жаңа 

оқу демонстрациялық және көмекші құралдарды пайдалануға мүмкіндік 

береді [1]. 

Сонымен қатар, пәндік аймақты ақпараттандыру оқу іс-әрекетін 

интеллектуалдандыруды білім беру құрылымын дамытуды, ақпараттық, 

экологиялық және әлеуметтік орталарды тану үрдісін интеграциялау, басқару 

механизмдерін дамытуды алып келеді. Оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру 

мақсатында ақпараттық технологияны білім беруде пайдалану мәселесін 

кешенді қарастыруды қажет етеді. Себебі, оқу-тәрбие үрдісінде ақпараттық 

технология оқыту құралдарына ғана әсер етпейді, сонымен қатар, оқу-тәрбие 

үрдісінің қалыптасқан құрылымына да әсер етеді [2]. 

Ақпараттық технологиялар құралдары мұғалімдер мен оқушыларға 

ғылыми және оқу-әдістемелік ақпаратқа оперативті қол жеткізу құралдары 

болып табылады. Интернет-ғаламдық алып компьютерлік желі, оның 

мақсаты кез келген адамға, оның ішінде балаға да ақпаратқа тұрақты 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Интернет пайдаланушыларының саны күн 
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сайын өсуде, ал олардың ішінде ең белсенді жастар, жасөспірімдер мен 

балалар болып табылады. 

Қазіргі кезде ақпараттық – қатынастық құралдарын қолданудың үш 

технологиясы белгілі: 

- кейс – технология; 

- TV – технология;  

- желілік технология. 

Кейс-технология – оқу әдістемелік материалдың бір жиынтыққа-кейске 

біріктіріп, оқушыға өз бетімен оқуға жіберуді, ал жергілікті жерде арнайы 

оқытушы-тьютордың кеңесін арнайы құрылған жергілікті оқу 

орталықтарында алуды көздейді. 

TV-технологиясы – теледидар арқылы дәрісті алып, оқытушы-

тьютордан кеңес алуды көздейді. 

Желілік технология – Интернет желісін пайдаланып, оқушыларды оқу- 

әдістемелік материалмен қамтамасыз етіп, мұғалім мен оқушы арасында 

интерактивті өзара байланысты көздейді. 

Интернеттің негізгі функциялары оның хабар тарату, интерактивті және 

іздеу қызметтерімен, сондай-ақ білім беру процесінде пайдалы болуы мүмкін 

желінің ақпараттық ресурстарымен байланысты. 

Хабар тарату қызметтері: 

- электронды түрде кітаптар, әдістемелік әдебиет, газеттер, журналдар; 

- педагогикаға қатысы бар оқыту және басқа да компьютерлік 

бағдарламалар; 

- электрондық кітапханалар, деректер қоры, Ақпараттық жүйелер; 

- білім беруге қатысы бар электрондық кітаптар, анықтамалық файлдар, 

сөздіктер, анықтамалар; 

- интерактивті қызметтер: 

- электрондық пошта; 

- электронды телеконференциялар 

- іздеу қызметтері: 

- каталогтар; 

- іздеу жүйелері; 

- мета іздеу жүйелері. 

Барлық көрсетілген қызметтер Интернетте бар және жеткілікті жақсы 

дамыған, алайда оларды одан әрі дамыту, жетілдіру және жүйелеу 

қажеттілігінің болмауын білдірмейді. Бірыңғай ақпараттық-білім беру 

кеңістігінің идеясы-оған тән барлық компоненттерімен мектептегі білім 

берудің виртуалды жүйесін құру идеясы. 

Желілік технологиялар негізінде оқу материалдарының мүлдем жаңа 

түрі пайда болды: Internet –оқулық. Internet-оқулықтарды қолдану саласы 

үлкен: қарапайым және қашықтықтан оқыту, өзіндік жұмыс. Бір 

интерфейспен жабдықталған мұндай Internet-оқулық тек бір оқу курсына 

арналған құрал ғана емес, үнемі дамып келе жатқан оқыту және анықтамалық 

орта болуы мүмкін. 
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Интернет - оқулық компьютерлік оқулық сияқты қасиеттерге ие, 

сонымен қатар іс жүзінде таратқышсыз тираждау мүмкіндігі бар-Internet 

желісінде оқу материалының бір нұсқасы бар және оқушы-пайдаланушы 

өзінің браузері арқылы өзіне үйреншікті тәсілмен қол жеткізе алады. Бұл 

электрондық оқулықпен салыстырғанда маңызды артықшылықтар береді, 

атап айтқанда: 

- оқулықтың авторынан оқушыға дейінгі жол қысқарады; 

- оқулықтың мазмұнын жедел жаңарту мүмкіндігі пайда болады; 

- оқулықты дайындау шығындары қысқартылады; 

- ұқсас мәселе шешілуде, яғни барлық аппараттық платформаларда 

материал іс жүзінде бірдей болады (айырмашылықтар, әрине, болады, бірақ 

олардың оқушының оқулықпен жұмыс істеуіне әсерін азайтуға болады); 

Интернет-технология - Бұл ақпаратты алу, өңдеу, сақтау, беру және 

пайдалану және олардың объектіге әсер етуі, машиналық және адами 

(әлеуметтік) элементтерді қамтитын, Интернет желісінде іске асырылатын 

автоматтандырылған орта. 

Оқыту үрдісінде ақпараттық ресурсты пайдалануда оның дидактикалық 

қасиеттеріне байланысты ресурсты пайдалану білігі мұғалімдерге міндетті 

болып табылады. 

Мұғалімдерде Интернет-ресурстарды пайдалануда (кәсіби іс-әрекетінде) 

келесі білім, білік, дағдылар болуы қажет: 

- Интернет-ресурспен өзара әрекеттесуін жоспарлай білуі; 

- Интернет-ресурспен интерактивті өзара әрекеттесу үрдісінде болатын 

жаңа ақпараттық жағдайларға мұғалімдердің бар интелектуалдық және 

процессуалдық білімін пайдалану білігі; 

- Интернеттен алынған ақпаратты өңдеуде оқушылардың ақпаратты 

қабылдаудағы міндетті психологиялық – жас ерекшелігін ескеріп, іздеу және 

аналитикалық өңдеу білігі; 

- мұғалімдердің Интернет-ресурспен өзара әрекеттесу барысында 

оқушының ролін білуі; 

- коммуникацияға (қатынасқа) ең жақын ақпараттық байланысты 

орнатуға жағдай жасау; 

- Интернетпен жұмыс жасау әдістерінің өзгеріп тұруын қажетті 

ақпараттық ресурстарды тауып, практикалық пайдалануларына өз 

мотивациясын арттыруға бағыттай білу; 

- оқушылардың жеке – дара және өз бетімен жұмыс жасауына жағдай 

жасай білу; 

- мұғалімдердің ақпаратты жүйелей білуі, сын көзбен іріктей білуі; 

- Интернеттен алынған ақпаратты өздерінің күнделікті өмірінде 

пайдалану білігін, дағдысын қалыптастыру 3. 

Тәжірибе көрсеткендей ақпараттық технология мен 

телекоммуникациялық технологияларды білім беруге ендіруді іргелендіру 

мәселесі білім беру саласындағы мұғалімдерді, мектеп әкімшілігін әлі күнге 

дейін толық толғандыра қоймаған. Бұл ең алдымен педагогикалық 
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кадрлардың оқыту үрдісінде жаңа технологияны пайдалануға 

дайындықтарының жеткіліксіз болуымен, және электрондық ақпаратты 

ресурстардың дидактикалық және әдістемелік талаптарды 

қанағаттандырмауына байланысты. Көптеген ақпараттық ресурстар, соның 

ішінде Интернет-ресурстардың оқу-тәрбие үрдісінде пайдалануға ыңғайсыз, 

педагогикалық деңгейінің төмен болуы осы ресурстарды дайындайтын 

мамандардың мүмкіндіктерінің бір жақты болуына байланысты болып 

табылады. Көбінесе оқу бағдарламаларын бағдарламалаушылар психология, 

дидактика, пәнді оқытудың теориясы мен әдістемесі аумағындағы кәсіби 

мамандардың қатысуынсыз жасауы. Екінші бір себеп, үлкен тәжірибесі бар, 

алдыңғы қатарлы педагогтардың ойлау консерватизміне ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялардың оқыту үрдісіндегі пайдалану 

қажеттілігін түсінбеулері болып табылады. 

Интернет-ресурстарды қолдану арқылы дәстүрлі сабақ. 

Мұндай сабақта оқылатын курсты оқу-әдістемелік сүйемелдеу ретінде 

CD, DVD-тасығыштардағы түрлі электронды басылымдар (оқулықтар, оқу 

құралдары, хрестоматиялар, есептер, сөздіктер, анықтамалар, тесттер және 

т.б.), сондай- ақ білім беру Интернет-ресурстарын пайдалану ұсынылады. 

Бұл материалдарды мұғалімге сабаққа дайындалу кезінде, сабақты 

өткізудің әр түрлі кезеңдерінде (түсіндіру, бекіту, бақылау) қолданған жөн. 

Сабақ өткізудің үлгі алгоритмі: 

-  сабаққа дайындық кезеңінде-электрондық ақпараттық ресурстарды 

талдау, сабақ тақырыбы бойынша қажетті материалдарды таңдау, оны 

электронды немесе қағаз тасығыштарда құрылымдау және ресімдеу; 

-  сабақта жаңа материалды түсіндіру кезінде-пәндік коллекцияларды 

(иллюстрациялар, фотосуреттер, портреттер, зерттелетін процестер мен 

құбылыстардың бейнефрагменттері, тәжірибелерді көрсету, бейне-

экскурсиялар), динамикалық кестелер мен схемалар, интерактивті үлгілер, 

символдық объектілер пайдалану. Сонымен қатар, мұғалім экранда пайда 

болған ақпаратқа, қажет болған жағдайда қосымша түсініктермен және 

мысалдармен бірге түсініктеме беруі қажет; 

Келесі білім беру порталдарының материалдарын кеңінен қолдануға 

болады: https://bilimland.kz/kk; https://imektep.kz/kz;  https://twig-bilim.kz/ru. 

Бұл Интернет-ресурстарды оқыту барысында пайдалану электрондық білім 

беру ресурстарын және басқа таратылған ресурстарды қолдануға негізделеді. 

Бұл жағдайда оқу материалдары серверлерде орналасып, оқушылар өз 

беттерімен жұмыс жүргізуіне болады. 

Бастауыш сынып мұғалімдері үшін Интернет ресурстарын пайдалану 

мүмкіндіктері: 

- Өз білімін жетілдіру, желідегі ақпарат негізінде өз біліктілігін арттыру, 

ресейлік және басқа да шетелдік әріптестердің жұмыс тәжірибесін зерттеу. 

- Министрліктердің, облыстық, қалалық және аудандық білім 

бөлімдерінің серверлерінен нормативтік-анықтамалық құжаттарды алу. 

https://bilimland.kz/kk
https://imektep.kz/kz
https://twig-bilim.kz/ru
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- Көптеген қазақстандық және шетелдік мерзімді басылымдарға еркін 

қол жеткізу. 

- Жаңа педагогикалық технологиялар мен жүйелер туралы ақпарат алу. 

- Бастауыш мектеп пәндері бойынша конспектілер мен дидактикалық 

материалдарды әзірлеу. Сабақта және сыныптан тыс сабақтарда желіде бар 

әдістемелік және дидактикалық материалдарды пайдалану. 

 

- Желіде сақталатын бақылау-өлшеу материалдары негізінде жекелеген 

пәндер немесе тақырыптар бойынша оқушыларды тестілеу. 

- Жаңа кітаптармен, оқулықтармен және оқу құралдарымен танысу, 

оларды сатып алу мүмкіндігі. 

- Конференциялар, конкурстар мен гранттар туралы ақпарат алу, оларға 

қатысуға өтінімдер жіберу. 

- Өзінің әзірлемелері және олардың желіде жарияланымдары туралы 

хабарламалар жасау, конференциялар, семинарлар және форумдарға қатысу. 
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Кошербаева Ж. С., Тойганбекова А.А. 

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН 

БАҒАЛАУ 

 

«ХХ ғасырдың екінші жартысында белгілі болған нәрсе-ХХІ ғасырда 

алдыңғы саптағы елдер қатарына өз жастарының интеллектуалды және 

рухани әлеуетін барынша дамыта алатын мектептер мен жоғары оқу 

орындарының ең тиімді жүйесін жасаған ел ғана көтеріле алады» 

 

Педагогика амалдарының бірі – жаңа білімді ескі білім арқылы қондыру 

болады. Тәжірибенің көрсеткіші де сол. Баланың білім деңгейі жоғарылаған 

сайын,зерттеу,зерделеу қабілеті артып іздене түсері анық.  Осыған 

байланысты ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: 

компьютерлік техниканы,интернет, компьютерлік желі, электрондық және 

телекоммуникациялық құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне 

тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.Еліміздегі саяси,әлеуметтік-

экономикалық өзгерістерге сай білім беруді ақпараттандыру бағытында 

мектебімізде жүргізіліп жатқан жұмыстар ақпараттандырудың мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылуда. Бұл өскелең ұрпақты ақпараттық 

қоғаммен зиялы қарым –қатынасқа оқытып, тәрбиелеуге және ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыруға жағдай жасайды. 

Әрбір елдің технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты 

мен халқының тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік қоғамдастықта 

алатын орны, басқа елдермен экономикалық және саяси ықпалдасу 

мүмкіндіктері, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік мәселелерін шешуіне 

байланысты. Сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі технологияның дамуы мен 

қолдануының деңгейі оның материалдық базасының дамуымен қатар 

емес,негізінен қоғамды парасаттандыру деңгейімен, оның жаңа білімді 

туындату, игеру және қолдана білу қабілетімен де анықталады. 

Қазір бүкіл дүние жүзі біртұтас денеге айналып – ғаламдасу құбылысы 

жүріп жатқанда, әртүрлі байланыс жүйелері сол дененің нерв,қан 

тамырларының рөліне айналған мына заманда интернеттік жүйені 

меңгермеген ел ерте ме, кешпе дүние жүзінен келетін байланыс нәрін 

жоғалта бастайды. Сондықтан білім беруді ақпараттандырудың тағы бір 

басты бағыттарының бірі оқушылардың интернетжүйесінде жұмыс істей 

білуіне жағдай жасау. [1,б.11] 
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Интернет жүйесінде жұмыс істеу оқушыларымызға әлемдік білім мен 

ғылым жетістігінен хабарлар болып, оны игеруге шексіз мүмкіндіктер 

ашатыны хақ. Интернетті пайдалану арқылы оқушылар өздеріне керекті 

мәліметтер алу арқылы білімін жетілдіре түсетіні сөзсіз. Заман ағымына 

қарай, күнделікті сабаққа видео,аудио, қондырғылар мен 

теледидарды,компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез 

келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Дәстүрлі 

оқулықты оның электрондық нұсқасына оңай айналдыруға болады. Бұл 

нұсқаның жетістігі- оны компьютер жадында сақтау мүмкіндігі, оны 

компьютерлік желілер арқылы тарату болып табылады. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру 

жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың,қай ұлттың болсын 

толығып өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, 

түп қазығыда- мектеп. Қазақ мектептерінің білім деңгейін көтеру және онда 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқу – тәрбие процесін тиісті 

деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, педагогикалық 

ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейміз. 

 Келер ұрпақты білімді ету үшін әрине, білім сапасын арттыру 

қажет.Ал білім сапасы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау арқылы 

белгіленеді, яғни бағалау – білім сапасынасқарудың негізгі критерийі. 

Оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі – білім беру жүйесіндегі өзекті 

мәселелердің бірі. Көптеген жылдар бойы оқушы жетістігі басқа оқушы 

жетістігімен салыстырмалы түрде бағаланып келді. Бұл жағдайда білім 

алуға деген қызығушылықты жоғарылатуға мүмкіндік жасайтын 

бағалаудың нақты критерийлері, мұғалім мен оқушы арасындағы кері 

байланыс болмады.  Көптеген мектептерде төрт баллдық жүйеге негізделген 

бағалаудың дәстүрлі жүйесі сақталып келеді. Баға әр уақытта субъективті. 

Осыған орай, мұғалім талассыз бедел мен ақиқат иесі болып табылмақ. 

Алайда бұл іс-жүзінде шындыққа сай келе бермейді. Бес баллдық бағалау 

шкаласы басқа да таза нормативтік бағалау құралы сияқты дәлдігі 

жетіспейтін құрал ретінде ұсынылатындығы күмән туғызбайды. 

Халықаралық бакалавриат мектептеріндегі бағалаудың басты функциясы 

білім алу ағымының ерекшеліктерін айқындауға және сәйкес келетін 

түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін талдау үрдісі болып табылады. 

Бағалау-одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу 

үшін қолданылатын термин. «Бағалау» термині «жақын отыру» латын 

тіліндегі мағынада-бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не 

айтып,не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес 

ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. 

[2,б.32] 
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 Тәжірибелік жұмыс жасау барысында көптеген сұрақтар туындайды. 

Оқушылар өзара пікірлері мен болжамдар айта отырып, бірлесе жұмыс 

жасайды. Жұмыс жасау барысында оқушыларға көптеген сұрақтарды қоюға 

болады. Мысалы айта кететін болсақ кез келген сабақтың басталуы сұрақ – 

жауаптан тұрады. Сұрақтардың берілуіне байланысты оқушының пәнге деген 

қызығушылығын арттыруға болады Бір-бірінің жауабына қанағаттанбаса, 

қосымша да сұрақтар беруі мүмкін.Олар түрткі сұрақтар, сынақтан өткізу, 

қайта бағыттау сұрақтары. Диалогтік оқыту оқушылар арасындағы пікірталас 

кезінде көп туындайды. Сабақ кезінде оқушылар берілген тапсырманы 

орындау барысында бір-бірімен сұхбат жүргізеді. Яғни талқыға салады. 

Ойдан ой туындайды, идеяларын бөліседі, онысын дәлелдеуге тырысады, 

бір-бірімен келіспейтін кездері де болып жатады, яғни өздерінің бойына 

сенімділік ұялап, сабаққа деген ынтасы артып, өздеріне деген 

жауапкершілікті сезінеді. Оқушыларға ойын кеңейтетін, яғни ойын 

дамытатын тапсырмалар беріп отырсақ, ондаолардың ойлау деңгейлерін 

көтеріп, сөйлеу дағдыларын арттырамыз деген ойдамын. Сабақ соңындағы 

кері байланыстың өзін де диалогқа жатқызуға болады. 

Сабақ кезінде көбінесе мұғалімнің сұрақ қойғанынан гөрі оқушының 

оқушыға сұрақ қойғаны дұрыс деп есептеймін. Өйткені оқушылар 

сыныптасының қойған сұрағына қызығушылықпен жауап береді. Мұндай 

сәтте жауап дұрыс болмай қалған жағдайда басқа жауап беретін оқушы бар 

ма деп мұғалімнің қайта бағыттауына болады. Егер оқушылардың жауабы 

дұрыс болмай қалған жағдайда сұрақ қойып отырған оқушы өз ойын ашық 

білдіріп, мысалдар келтіре отырып, түсіндіріп береді. Яғни оқушылар 

арсында пікірлесу, әңімелесу, ой бөлісу арқылы сабаққа деген қызығушылық 

артады, білім беруді қиындататын қиындықтар мен түсінбестіктерді 

анықтайды, жояды. 

Осы теориялық құндылықтарды басшылыққа ала отырып , сабақ 

жоспарыма критериалды бағалауды оқушының жас ерекшеліктерін ескере 

отырып мүмкіндігінше қолоданамын. Осы аралық уақытта оқушыларым 

ынтымақтастық аясында топпен жұмыс жасауға, өзін-өзі бағалауға, топ 

басшылары бағалау парақшасымен жұмыс жасауға, топтар бірін-бірі 

бағалауға қалыптасып қалды.Осы айтылған жұмыстарды ой елегінен өткізе 

отырып қортындылайтын болсақ, бастауыш кластарда критериалды бағалау 

бағалау жүйесі негізінде педагогикалық іс-әрекеттегі сапалық өзгерістерге 

жету жолдарында бұл әдістің артықшылықтары мынада деп 

ойлаймын:оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы 

бағаланады;оқушының жұмысын бағалау алдын –ала ұсынылған 

критерийлерге негізделеді, бағалау алгоритмі оқушыларға алдын-ала 

белгілі;оқушы нақты не мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі;оқушыға 

өзінің білімділік деңгейі анық көрініп тұрады;критерий арқылы бағалау 

мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп отыруына мүмкіндік береді;білім 

берудің сапасы артады. [3,б.45] 
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Білім алушының тіл құзыреттілігін жетілдіруге критериалды бағалау 

жүйесінің ықпалы өте зор. Қазіргі заманда дамытудың нақты, бағытты, 

жүйеленген әдістемелері жасалып, психологиялық қолайлы жағдайлар 

тудырып отырса, кез келген ерекше қабілетті оқушы дарынды оқушыға 

айнала алады. Ал дарынды ұрпақ – елдің ертеңі екенін, оқушы жастан 

белсенді азаматтық позициясымен ерекшеленетін бала қоғамымыздың 

ертеңгі интеллектуалдық потенциалы, зияткерлік тобы екенін үнемі есімізден 

шығармайық. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП 

СӨЙЛЕУІН ДАМЫТУ  

 

Оқушының ой - өрісінің, сана – сезімінің жан – жақты дамуы бастауыш 

сыныптан басталады. Бастауыш сыныпта оқушылардың тіл орамдылығын 

арттырып, өмірге көзқарасын қалыптастырса, ой өрісін кеңейтіп, сөздік 

қорын байытады. Балаларды жақсыға үйретіп, жаманнан жиренуге 

тәрбиелейді. Біздің жарқын болшағымыз - өскелең жас ұрпақтың 

біліктілігімен байланысты. Жас ұрпақ - өркениетті тәрбие шуағына шомылса 

ғана, білім нәрімен сусындаса ғана мемлекетіміздің көсегесі көгереді, 

егеменді ел баянды болады.  

Баланың рухани, психологиялық, дене дамуының көрсеткіші - тіл. Балаға 

ана тіліндегі сөздік қорды меңгертіп, байланыстырып сөйлеуге үйрету 

мектепке дейінгі кезеңде жүзеге асады, бастауыш сыныпта қарқынды 

дамиды. Заманауи қоғамда бастауыш сыныптағы оқушылардың тілінің 

дамуында мәселелер кездесіп жүр. Оған мектепке дейінгі кезде ана тілін 

меңгермей тұрып,  өзге тілдерді қатар оқуы, баланың сөйлеу тіліне жеткілікті 

деңгейде көңіл бөлінбеуі сияқты факторлар әсер етуде.  

Бастауыш сыныптың бірінші және екінші сынып оқушыларында игерген 

сөздік қорын бір-бірімен байланыстыруда қиындықтар туындап жүр дедік. 

Бұл педагогикалық мәселені шешудің бірденбір жолы – оқушымен түрлі 

тақырыпта әңгімелесу.  

Байланыстырып сөйлеудің екі түрі бар: диалогтық және монологтық.  

Диалог дегеніміз екі немесе одан да көп адамның әңгімесі. Бастауыш 

сыныпта диалогтық сөйлеуді дамыту бойынша жұмыс қарым-қатынас үшін 

қажетті іскерлікті дамытуға бағытталған.  

Бірнеше диалогтық іскерліктер тобын бөліп көрсетуге болады: 

1. Арнайы сөйлеу іскерліктері: 

- қарым-қатынасқа түсу (таныс және таныс емес адаммен қалай және 

қайда әңгіме бастау керектігін білу); 

- қарым-қатынасты қолдау және аяқтау (қарым-қатынас ситуациясын 

және жағдайын ескеру, әңгімелесушіні тыңдау және есту, өз көзқарасын 

дәлелдеу, өз ойын ашық ілдіру, салыстыру, мысалдар келтіру, сұрау, жауап 

беру, бағалау, келісу, келіспеу, логикалық байланысты айту); 

- қалыпты деңгейде мәнерлі сөйлеу, диалогтың интонациясын қолдану. 

2. Сөйлеу этикеті іскерлігі: (сөйлеу этикеті – бұл сөйлеу тәртібінің 

ережесі). Оған: танысу, амандасу, назарын аудару, шақыру, өтініш, келісу 



 

755 

 

және келіспеу, кешірім, ескерту, құттықтау, алғыс білдіру, кешірім және т.б. 

енеді. 

3. Жұппен, топпен, ұжыммен араласа білу іскерлігі. 

4. Бірлескен әрекетті жоспарлау, нәтижеге жету және оны талқылау үшін, 

арнайы тақырыпты талқылау үшін араласа білу іскерлігі. 

5. Вербалды емес іскерлігі – мимика мен жестілерді қолдануы. 

Әңгіменің тақырыбы және мазмұны тәрбие міндетімен және балалардың 

жас ерекшеліктеріне байланысты анықталады. Балалардың сөйлеуіне мұғалім 

қатты әсер ететіндіктен оның сөзі балалардың жас ерекшеліктерін ескеру 

керек. 

Бастауыш сыныпқа алғаш келген оқушы үшін жеке әңгіме басымырақ 

болады. Баланы қызықтырып, өзіне қарату өте маңызды. Көңілін аударатын 

кітаптар, ашық суреттер, табиғат бұрышындағы аңдарды көрсетуді қолдану 

керек. Мұғалім балаларды ұжымға тарта отырып, үлкендерді және бірін-бірін 

тыңдауға үйретеді. 

Бұдан соң ұжымдық әңгімені дамытуға күш салуы керек. Мұнда мұғалім 

оқушылардың сөйлеу мазмұнына, олардың дұрыстығына назар аударады. 

Олармен көшеде не көргені, кітаптардағы әңгімелерді мазмұндай отырып, 

салыстырулар, әдемі сөздер қолданады. Әңгімелесу кезіндегі оқушылардың 

тәртібіне қатаң талап қойылады: олар әңгімені бөлмейді, анық, асықпай, 

бірізді сөйлеу керек. 

Бастауыш сыныпта диалогтық сөйлеуді дамыту үшін біріккен әрекет өте 

маңызды. Ол оқушыларға диалогтық іскерлікті игерудің қажеттігін сезінуге, 

оны дамытуға көмектеседі.  

Осымен қатар, диалогтық сөйлеуді дамытудың келесі тиімді әдісі әңгіме 

болып табылады.  

Әңгіме – бұл алдын-ала таңдалған тақырыпқа ұйымдастырылған, 

дайындалған диалог және мақсатқа бағытталған талқылау.  

Әңгіменің мазмұны оқушыларды қоршаған өмірмен: адамдар 

тұрмысымен, еңбегімен, қоғамдық өмірдегі жаңалықтармен, оқушылар 

әрекетімен (ойын, еңбек, өзара көмек, достар) таныстыру бойынша 

бағдарламалық материал болып табылады. 

Әңгіменің тақырыбы оқушылармен жүргізілетін тәрбиенің нақты 

міндеттерімен олардың жас ерекшеліктерімен, серуен және бақылау 

процесінде алынған сөздік қорларымен анықталады. 

Әңгіменің топтары, Е.А.Флерина дидактикалық міндеттерге сүйене 

отырып, әңгіменің топтарын 3-ке бөліп көрсетті.  

1. Кіріспе әңгіме, әрекеттің кез-келген түріне балаларды ұйымдастыру;  

2. Балалардың бақылауына және әрекетке байланысты әңгіме;  

3. Қорытынды әңгіме, балалар тәжірибесін нақтылайтын және кеңейтетін. 

Әңгіменің аталған түрлеріне тоқталар болсақ: 

Кіріспе әңгіме, мақсаты – болатын әңгімеге қызығушылық құру және 

жан-жақты тәжірибесін көрсету. Мұндай әңгіме балалар тәжірибесінен 

шектен тыс кетпесе, қысқа, эмоционалды болса табысты болады. 
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Жаңа тәжірибені жинақтауға байланысты әңгіме. Ол балалар әрекеті, оқу, 

бақылау кезінде жүргізіледі және балалардың жалпы қызығушылықтарын 

біріктіреді. Мақсаты – мол және мақсатты тәжірибеге жинақтауға 

балалардың көңілін аудару және ынталандыру. Бұл кезде балалар еркін 

қозғалып, бір орыннан екінші орынға орындарын ауыстыра алады. Мқғалім 

қатаң тәртіп сақтауды, балалардан қосымша жауап алуды талап етпейді. 

Қорытынды әңгіме, оны басқаша жалпылау деп атайды. Мақсаты – 

бақылау, оқу, әрекет процесінде алынға, балалардың тәжірибесін кеңейту, 

нақтылау, жүйелеу. Бұл әңгіме түрі алдыңғы екеуіне қарағанда қарым-

қатынастың сұрақ-жауап формасына байланысты, диалогтық сөйлеуді 

дамытуға көмектеседі. 

Әңгімеде білімді жүйелеу оның дұрыс құрылымына байланысты болады. 

Е.И. Радина әңгіменің төмендегі құрылымдық компоненттерін бөліп 

көрсетеді: 

- өмірлік тәжірибесіне жақын құбылыстарды еске түсіру негізінде әңгіме 

басында тірі образды балалардың сезінуі; 

- осы құбылыстарды әңгіме барысында талдау, қорытындылауға қажетті 

шынайы бөліктерді бөліп көрсету; 

- қарапайым қорытындылау. 

Сұрақ-жауап әдісі: Бұл әдіс әсіресе мәтінмен жұмыс жасау кезінде 

өтілген тақырыптарды бекіту мақсатында қолданылады. Ситуация арқылы 

сөйлеу әдісі: сөз, сөз тіркестерін, сөйлем құрау естіген оқиға туралы ойын 

жеткізу.  

Өз ойын айту әдісі: оқушыларды ойлану арқылы ойын ауызша жеткізуге 

дағдыландыру. 

Ойын әдісі: оқушының тілін дамытып, еркін сөйлеу қабілетін 

жетілдіреді.Оқушылардың сабақта алған білімдерін практикада қолдану 

дағдыларын қалыптастыру үшін сабақта ойын элементтерін кірістіріп 

отырудың маңызы зор. Мысалы: Ойынның шарты бойынша әр оқушы бір 

сөзден қосып, толықтырып отыруы тиіс.Бірақ сөйлемнің мағынасы өзгермеуі 

керек.Сөйлемге сөз қосып толықтыра алмаған оқушы жеңіледі.  
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қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 

 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және инклюзивті білім беру»  

кафедрасының аға оқытушысы   

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  тренері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ, ЗЕРТТЕУШІЛІК ІЗДЕНІСІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Білім - ел қазынасы, халқымыздың білімділігі еліміздің байлығының ең 

маңызды бөлігі, білімнің негізі мектепте, яғни бар ғылымның бастауы – 

мектеп, «Елдің келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры – ұстаздың қолында», - деп Елбасы бізге үлкен міндет артып отыр. 

Егемен еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз орны, ең алдымен 

білім мен тәрбиенің бастауы болатын – ұстаз қолында, сондықтан да біздің 

басты мақсатымыз-білім сапасын жақсарту.Білім беру жүйесінің қайта 

жаңартылуы баланың шығармашылық қабілеті мен дарындылығын тануға 

және болжам жасауға жаңа көзқарасты талап етуде. Әр баланың 

шығармашылық қабілеті мен дарындылығын дамытудың түрлі жолдарының 

ішінде баланың өзіндік зерттеу тәжірибесі ең тиімді болып есептеледі. 

Зерттеушілік, ізденушілік – бала табиғатына тән құбылыс. Білуге деген 

құштарлық, бақылауға тырысушылық тәжірибеден өткізуге дайын тұру, әлем 

туралы жаңа мәлімет жинауға талпынушылық қасиеттер балаға тән дәстүрлі 

мінез. Зерттеу бірлігі мен дағдысы тек ғылымымен айналысатын адамға ғана 

емес, сондай-ақ әр адамның түрлі саладағы қызметіне қажет. Оқушының 

өзіндік зерттеу әрекеті оның өзіндік талабын қанағаттандыруға ықпал етеді. 

Оқушылар қоршаған ортамен таныса отырып өзіндік зерттеу әрекетінің 

көмегімен жаңа білімді дайын күйде емес, өзі ашады.Зерттеу ісі қазіргі кезде 

ғылыми қызметкерлердің белгілі топтарына ғана тән емес, сондай - ақ бүгінгі 

заман адамының өмір сүру тәсіліне енген, кәсіби шеберлігін танытуда өзіндік 

көзқарасына сәйкес қызмет болып табылады. Биік танымдық қабілет, тұрмыс 

- тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс баланың ерте жасынан туындайды екен. 

Сондықтан оқушыны ізденушілікке баулу бастауыш сыныптан басталуы тиіс. 

Баланы ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен бірлігін игерту бүгінгі 

білім беру саласының маңызды міндеті болып саналады. Дарынды бала 

қойылған проблеманы тұтастай көре біліп, оған байланысты болмыс 

сырларын көптеп шешуге, белгісіз нәрселерге зер салып, қызығады, 

түсініксіз нәрсені білуге ынтазарлық, түрлі сұрақтарға жауап іздеп, ой 

әрекетімен шұғылдануға бейім келеді. [1,б.84] 

Қазіргі таңдағы білім беру үрдісінің негізгі мақсаты – оқушының жеке 

тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау, білімді өз бетінше меңгерту, 

оқушылардың өмірге деген көзқарасын қалыптастыру және интеллектуалдық 
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іс - әрекетке әзірлеу. Сонымен бірге, жаңаша оқыту жолдарын тауып, оны 

дамыту мен қалыптастырудың алғы шарттарын іске асыру. 

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген ұлағатты сөзге сүйеніп, бар мүмкіндікті 

пайдаланып, баланың қабілетін, дарынын ашу және әрбір оқушының өз 

мүмкіндіктерін, қабілет және икемділігін таныта білуіне жағдай жасау – 

мұғалімнің басты міндеттерінің бірі. Ендеше мектепте оқушыны 

ізденушілікке баули отырып ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес 

армандарына жетуге, өз жолдарын дәл табуға, ғылымға жетелеу арқылы 

өздерінің қабілеттерін ашуларына көмектесу ең басты қажеттіліктің бірі 

десек артық болмас. 

Оқушыны шығармашылыққа баулу үшін оның танымдық 

қызығушылығын арттыру бағытында төмендегідей жұмыстар жүргізуге 

болады:  

1. Оқушы қабілетін, анықтауда психологпен бірлескен жұмыс жасау; 

2. Ата-аналармен бірлескен жұмыс түрлері; 

3. Арнайы бағдарламалар жасау; 

4. Оқушыларға шығармашылықпен жұмыс істеу үшін жаңа, тың 

тапсырмалар беру, орындалуына талап қою; 

5. Жаңа технология элементтерін сабақта пайдалану; 

6. Тапсырманың орындалу нәтижесін қадағалау. 

Жалпы айтқанда, ғылыми-шығармашылық, зерттеушілік, ізденушілік 

қабілеттерін қалыптастыру әдістері, кез келген жағдайда шешім қабылдай 

алатын, дүниетанымы терең, жан - жақты дамыған шәкірттер тәрбиелеуді 

көздейді.Мектепте балаларды ғылыми - ізденіске, ғылыми жоба қорғауға 

баулу арқылы білімдерін тереңдету ісі оны - әлемдік білім кеңістігіне ену 

жолындағы тұлғаны дамыту аймағына кіргізу мақсатындағы бір қадам деп 

есептеуге болады.Оқушылардың бойында зерттеушілік қасиеттерін, 

ізденімпаздығын қалыптастыруда сыныптан тыс, жеке, ұжымдық жұмыстар 

ұйымдастыруда шығармашылық ой, пәндік апталықтар мен үйірмелер, 

факультативтік сабақтардың маңызы зор. Барлық жұмыстарда оқушылардың 

қалауы, таңдауы мен ұсыныстары ескерілгені жөн. [2,б.57] 

Алайда, бастауыш сатыда зерттеудің әдістерін қолданудың өзіндік 

қиындықтары бар. Төменгі жастағы баланы зерттеу тақырыбымен «қинауға» 

болмайды. Әрине,ол табиғатынан туа біткен зерттеуші, бірақ алғашқыда оған 

бәрі арнайы түрде үйретіледі: проблеманы қалай анықтауға болады, 

болжамды калай құрылымдау керек, байқауды, эксперементті қалай жүргізу 

керек және т.б. қысқасы, оның зерттеушілік табиғаты үнемі педагогикалық 

қамқорлықты қажет етеді. Баланың айналаны өз бетімен танып білуге деген 

ұмтылысы негізінде құрылған оқытуда зерттеу тәсілін пайдалану ерекше 

орын алады. Балаларды оқуда зерттеу тәсілін қолданудың қажеттілігі бала 

болмысының білмекке құмарлығымен, оны қоршаған дүниені зерделеуге 

деген қызығушылығымен түсіндіріледі.Оқушылардың өзіндік зерттеулері, 

олардың жеке қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға септігін 

тигізеді. Сонымен қатар, өзіндік зерттеулер интеллектуалды және зерттеу 
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біліктіліктерін дамытуға мүмкіндік береді. Өзіндік зерттеулердің көмегімен 

оқушылар қоршаған дүниені тани келе, өздері үшін жаңа білімдерді «дайын 

күйде»алмай, өз бетімен ашады. Бастауыш сынып тәжірибесінде жеке және 

ұжымдық зерттеулер қолданылады.Сонымен ғылыми-зерттеу жұмыстары 

оқушының: оқушының ой-өрісі мен рухани жан дүниесінің дамуына ықпал 

етеді;өз бетінше жұмыс жасауға үйреніп, зерттеулер жүргізуге бейімделеді; 

танып-білу, талдау-жинақтау, салыстыру, бастысын бөліп шығару, өмірде 

қолдану әдістерін меңгереді; ой жүйелілігі мен шешендік өнер қалыптасады, 

оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырып, оқушылардың жоғары 

шығармашылық деңгейін қамтамасыз етеді. [3,б.61] 

Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге 

бейімділігі болу керек. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, тығырықтан шығар 

жолға даяр болуы қажет. Дарынды да,қабілетті оқушыларды ғылымға 

баулып, ғылым арқылы егемендігімізді нығайту әр білім беру ұйымдарының 

басты міндеті болып қала бермек. 
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ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жалпы адамзаттық және ұлттық 

құндылықтар, адам өмірі мен денсаулығы, тұлғаның еркін дамуының 

басымдықтарын, патриотизмді, еңбексүйгіштікті, адам құқықтары мен 

бостандығын құрметтеуге тәрбиелеуді көздейді. Тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы аясында, отбасылық тәрбие 

құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі 

негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен 

тәрбиені кіріктіруге, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын 

жаңартуға бағдарланған. Тұжырымдамалық негіздері Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесінде тәрбиенің даму болашағын, басым 

бағыттарын, тәрбие мақсаттарын, міндеттерін, бағалау өлшемдерін және 

тетіктерін анықтайды. Тұжырымдамалық негіздер жаһандану дәуірінде 

қазіргі адамда қоршаған әлемге технократтық және тұтынушылық көзқарас 

үстем болатын заманауи қоғам дамуының ерекшеліктерін ескереді [1,118б]. 

2007-2009 жылдарға арналған "Мәдени мұра" бағдарламасының 

міндеттерінің бірі - қазақ халқының мәдени мұрасы саласында одан арғы 

ғылыми жұмыстарды жалғастыру, - деп көрсетілген. Сонымен қатар 

Мемлекеттiк бағдарламаның алдағы кезеңi негiзiнен аса ауқымды мәдени 

мұраны, соның iшiнде, фольклор, салт-дәстүрлердi зерделеу, ұлттық 

мәдениет үшiн маңызы айтарлықтай зор тарихи-мәдени және сәулет 

ескерткiштерiн қалпына келтiру, ұлттық әдебиет пен жазудың көпғасырлық 

тәжiрибесiн жинақтау бағытындағы игi iстермен сипатталса, оны одан әрi 

iске асырудағы мақсат - мол тарихи-мәдени мұраны қоғам игiлiгiне 

айналдыруды қамтамасыз ету болып табылады, - деп нақтыланған  [2, 53б]. 

Осы міндетті жүзеге асыру үшін  мәдени мұраны, оның ішінде ауыз 

әдебиетін, дәстүрлер мен әдет-ғұрыпты зерделеудің тұтастай жүйесін құру 

шеңберінде қазақ халқының тарихымен, материалдық және рухани 

мәдениетімен байланысты негізгі ғылыми проблемаларды зерттеу және 

танымал ету, оның ішінде Орталық Азияның қазақтары мен көшпелі 

халықтарының қоғамның өткен өмірінің бай тарихын зерттеу және танымал 

ету жөніндегі іс-шаралар  арқылы іске асырылу жоспарланып жүзеге 

асырылуда. 
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Философиялық сөздікте: «Құндылық» ұғымының ғылыми негізделген 

бірнеше анықтамаларына талдау жасалған. Адам құндылығының өзегін 

құрайтын және оны зерттейтін саланы аксиология деп атайды. Аксиология 

(«axia» – грек тілінде «құндылық», логос – ілім, ғылым) ғылымының ең 

басты ерекшелігі, оның философиялық сипаты басым келеді, өйткені 

философия ақиқат, шындықты іздейді  [3, 72б]. 

Философиялық, психологиялық, ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде 

«құндылық», «адамгершілік құндылық», «жалпы адамзаттық құндылық» 

ұғымдарының туралы анықтамалар берілген.  Аксиология философиялық 

зерттеу мен және оны талдауы бойынша болмыс ұғымының екі элементке 

ыдырауынан туындап: құндылық және нақтылық, талап пен  ұмтылыс 

нысаны ретінде қарастырылады.  

Аксиология ғылымының мақсаты – болмыстың, жалпы құрылымындағы 

құндылық мүмкіндігін және оның нақтылық ойының айғақтарына деген 

түсінігін, қатынасын, байланыстарын көрсетіп ұғымдарын қалыптастырады. 

Жеке тұлға дамуының заңдылықтары ретінде: ішкі және сыртқы жағдайды 

есепке алу; іс-әрекеттегі өзін-өзі жетілдіруге байланысты белсенділігін 

ескеру; өзі қатысатын іс-әрекет мазмұны мен түрткіге байланыстылығы; 

көптеген факторлардың әсер етулері басшылыққа алынады. Қорыта келе, 

ғылымдағы құндылықтар теориясын түйіндесек: аксиология – құндылықтар 

табиғаты туралы, оның шынайы өмірдегі орны және құндылықтар әлемінің 

құрылымы туралы, әлеуметтік және мәдени факторлармен түрлі 

құндылықтардың өзара байланысы туралы философиялық ілім, - деген 

тұжырым жасаймыз. 

Үлкен кеңестік энциклопедиялық сөздікте: «Құндылық - адамдардың 

өздеріне деген ерекшеліктерімен емес, олардың адамның өмір - тіршілігінің, 

мүдделері мен қажеттіліктері, әлеуметтік қатынастар саласына араласуымен 

анықталатын және  адамгершілік принциптері мен нормаларында 

идеалдары мен ұстанымдарында, мақсаттарынан көрінетін адам, 

адамдардың тобы, бөлігі, жалпы қоғам үшін қоршаған ортаның 

обьектілерінің оң немесе теріс мәні,  - деген анықтама берілген [4, 175б]. 

Бұдан шығатын қорытынды құндылық адамның тіршілік етуі мен өмір 

сүруіне қажетті мәдени нормалардың жиынтығы. Бұл әрине,  өскелең 

ұрпақты қазақстандық отаншылдық рухында тәрбиелеу және тарихи, 

мәдени мұраны жан-жақты зерделеуді, сондай-ақ қазақ халқының сан 

ғасырлық рухани тәжiрибесiн қорыту мақсатында мемлекеттік тiлде тарихи, 

көркем, ғылыми еңбектерде ұлттық құндылықтарды дәріптеу мәселелерiнің 

ерекше өзектiлігін айқындап, білім беру деңгейлерінде іске асыруды 

міндеттейді. 

Г.Қ.Нұрғалиева құндылықтардың өзара әрекеттестігін көрсете келе, 

«адамгершілік құндылық – ол әлеуметтік маңызы бар адамгершілік 

құбылыс. Ол адам мен қоғамның даму идеяларының іске асуына мүмкіндік 

туғызады», –  дейді. Адам өмірінде барлық тарих сынағынан сүрінбей өткен, 

адамзаттық мәнді қасиеттері бар құбылыс – адамгершілік құндылық болып 
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табылады. Адам болмысының қасиеті: ар мен ұят, адамгершілік пен 

қайырымдылық, ақниеттілік пен Жан тазалығы, шынайылық пен 

ұстамдылық негіздері өз құндылығын жойған емес. Рухани құндылық – 

қоғамдағы мәдени тұтастық, оның ішкі бірлігі, әлеуметтік ортадағы таным 

мұраттары, әсемдік пен адамгершілік қасиеттері арқылы көрінеді [5, 21б].   

Құл-Мұхамед Мұхтар мәдениеттің ұлттық бітімінің маңыздылығынан 

кейін енді ұлттық мәдениеттің өзіндік төмендегідей құндылықтарын 

айқындап берген: 

Біріншіден, ұлттық құндылық ретінде оның бірегейлену функциясын 

алған жөн. Адам қанша жеке-дара субьект болғанымен, ол өзінің арқа 

сүйейтін тірек іздейді. Әрине, осындай тірек қызметін отбасы да, діни 

қауымдастық та атқара алады. Бірақ этникалық аяның орны бөлек. Ол – 

органикалық  жолмен қалыптасқан  атамекенмен байланысты ұрпақаралық 

сабақтастықты жергілікті деңгейде жүзеге асыра алатын бірлік. Сондықтан 

тәні мен рухы ел азаматы өз ұлтына ерекше бір жылылықпен  

(комплиментарлық) және ұлтжандылықпен қарайды. 

Екіншіден, этносты біріктіретін «біз» және «біз емес» оппозициясына 

жан-жақты үңілейік. «Біз» тек қазіргі өмір сүріп жатқан адамдармен 

шектелмей, олардың ата-бабаларымен бірлігін қамтиды. Яғни, әрбір ұлттың 

тарихы бар және оның әр беттері қасиетті болып есептеледі. «Біз» деген ұлт 

өкілі үшін осы сипатта сакральды ұғымды жатады [6, 32б].  

Ұлттық мәдениет сабақтастығын қамтамасыз ететін құралдардың бірі – 

халық ауыз әдебиеті. Ұрпақтан ұрпаққа тарайтын халық ауыз 

шығармашылығы халықтың педагогикалық ойының сарқылмас қайнар көзі 

болып табылады. Қай елдің болмасын ауыз әдебиетінде өскелең ұрпақ 

бойынан отансүйгіштікті, әрдайым Отанды қорғауға дайын болуды 

тәрбиелеуге басты көңіл бөлінеді. Мәселен,  қарашай халқының: «Отан 

туған үйден де қымбат», абаздардың: «Отанын сатқан анасын да сатады», 

черкестердің: «Отаныңа қауіп төнсе, оны батыл қорға», ноғайлардың: 

«Мысырда падиша болғанша, өз еліңде шопан болғаның артық» деген 

мақалдары бұған дәлел бола алады. 

Ұлттық мәдениеттің, тұтас рухани-материалдық құрылым ретінде, және 

басқа мәдениеттермен ұқсастығы мен тек өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. 

Ұлттық мәдениеттің ерекше қасиеті болып саналатын маңызды бөлігі тіл 

болып табылады. Тілде этномәдени ақпарат сақталған, ол ұрпақ пен 

ұрпақты байланыстырып,  ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етеді. 

Ерекше фактор және басты этномәдени құндылық ретінде тіл тұлғааралық 

байланыс құралы болған, тіл арқылы адамдар бір-біріне табиғат, қоғам, 

адамдардың қарым-қатынастары туралы аналикалық түсініктерін жеткізген. 

Сондай-ақ сөз арқылы қоршаған ортаның түрлі құбылыстарының 

ерекшеліктерін түсіндірген.  

Сондықтан ұлттық мәдениетті шын мәнінде қайта өркендету үшін ең 

алдымен ана тілін  жаңғыртып дамыту керек. Өйткені тіл – ұлттық сана-

сезімді қалыптастыру, ұлттық салт-дәстүрлерге баулу, тарихи тамырларды 
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біліп-тану негізі. Сонымен бірге тіл ұлттық мәдениеттің ерекшелігін 

сипаттайтын элемент ретінде басқа этномәдени құндылықтармен өзара 

әрекеттеседі.  

Тілдің мәдени ерекшеліктерді танытатын қасиеті жөнінде халық 

даналығы да ескерткен: «Тілі жоқ халықтың өзі де жойылар». Тағы бір 

мақал тілді тұлғааралық байланыс құралы ретінде сипаттайды: «Тіл 

жүректен жүрекке жол салады». Тау халықтарында әсіресе шешен сөйлеп, 

қысқа қайыру өнері жоғары бағаланған: «Сөз қылыштан өткір», «Сөз оқтан 

күшті», «Аз сөйлеп, көп тыңда», «Көп сөз – көмір, аз сөз – алтын» .   

Г.Ж. Асылханова этномәдени құндылықтарды былайша түсіндіреді: «бір 

жағынан, бұл теориялық категория, екінші жағынан, мектеп оқушыларының 

ұлттық-мәдени құбылыстардың қайсысын артық көретінін және этникалық 

әлеуметтену деңгейін білуге мүмкіндік беретін эмпирикалық индикатор 

(өлшеу аспабы). Теориялық категория ретінде этномәдени құндылық ұлттық 

мәдениеттің рухани компонентін құрайды, онда белгілі бір этномәдени 

ақпаратты қамтитын және белгілі бір этникалық және тарихи ортаға 

қосылған ұлттық мәдениеттің ерекшелігі көрінеді. Эмпирикалық индикатор 

ретінде этномәдени құндылық нақты тіршілік әрекеттерінен, сондай-ақ 

ерекше этникалық өлшемдерге сәйкес рухани қызметтен көрініс табады» [7, 

59б].  

Қоғамның тарихи дамуында этномәдени құндылықтарды жаңартып 

жетілдіру, адамзат жинаған материалдық және рухани мәдениет тәжірибесін 

ұрпақтан ұрпаққа тарату  үдерісі үздіксіз жүріп жатыр. Өскелең ұрпақтың 

бұрынғы ұрпақтардың жинаған әлеуметтік тәжірибесін, рухани 

құндылықтарын меңгеру, сондай-ақ оларды жетілдіріп, жаңарту үдерістері 

түрлі жолдармен жүзеге асырылады.  

Бірінші жол -  мәдениет құбылыстарының ішкі себептерге байланысты 

өздігінен біртіндеп жетілдіріліп, іріктелуі. Бұл үдеріс ауыртпалықсыз өтеді. 

Тұрақты қалыптасқан дәстүрлердің жаңаларға қарсы тұруы біртіндеп 

бәсеңдеп, ескі және жаңа дәстүрлер араласып, бір-біріне кірігеді де жаңа 

күш пен сапаға ие болады.  

Екінші жол – дәстүрлерді заман талабына сай жаңарту. Бұл уақыт 

жарлығы және шынайы мүмкіндіктерді ескеру арқылы өтетін болғандықтан, 

қисынды және үйлесімді жүзеге асырылады.  

Тәрбиенің қойған мақсаты мен одан туындайтын міндеттерге сүйене 

отырып тәрбие жұмысының мынадай бағыттары айқындалады: 

1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие  

2. Рухани-адамгершілік тәрбие  

3. Ұлттық тәрбие  

4. Отбасы тәрбиесі  

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие  

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие   

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі  

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  



 

764 

 

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру 

процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады. 

Сонымен қатар салыстырмалы түрде Кеня Республикасынан шыққан 

Ұлттық құндылықтар мен басқару (NATIONAL VALUES AND PRINCIPLES 

OF GOVERNANCE Training Manual) атты оқулықта Ұлттық және биліктік 

органдарда ұлттық құндылықтардың қоғамдағы маңыздылығы және . 

ұлттық құндылықтардың жай-күйі мен бүкіл ел ауқымындағы басқару 

қағидаттары туралы толыққанды ақпараттарды үнемі халық санасына 

сіңіріп, елін-жерін сүю, ұлттық құндылықтарға құрмет көрсету әрбір 

адамзаттың борышы екендігі нақты баяндалған. [8, 192 б]. 

Ұлттық бірліктің басты қағидасы ретінде ұлт рухын нығайтып дамыту 

біріктіруші және нығайтушы негіздер ретінде белгіленді. Рухани негіз – 

ұлтты біртұтас етіп біріктіретін күш. Халық рухы күшті болған сайын оның 

мемлекеттілігінің болашағы да жоғары. Бұл тарих пен біздің тағдырымыздың 

басты қозғаушы тетігі. Дәп ұлт рухы кез келген ел келбетінің қайталанбас 

қасиетін айқындайды, бағытын анықтап, дамуына екпін береді. Біздің ұлттық 

рухымызды көтеру үшін: дәстүрлер мен патриотизм рухы, жаңару, жарысу 

және жеңіске жету рухы; дәстүрлі құндылықтарға сүйену (тіл мен 

мәдениетке құрмет, имандылық, отбасы, ұрпақтар байланысы, патриотизм 

және төзімділік) қоғамның рухани негізі ретінде негізгі басымдықтар болуы 

тиіс. 

Қазіргі мектептің жалпы даму тенденциялары, тәрбие жүйесінің болуы, 

әр мектептегі тәрбие жұмысының атқаруда түрлі әлеуметтік институттардың 

өзара қызмет бөлісіп алуын, тәрбиешілер қызметінің мақсаттары мен 

міндеттерінің өзгеріске ұшырауын, олардың функцияларын байыта қарауды 

талап етеді. Осы мәселені іске асыру үшін елімізде тәрбиенің 

тұжырымдамалық негіздері айқындалып, тәрбие жұмысын ұйымдастыруда 

басшылыққа алынатын нормативтік құжат ретінде бекітілді. Бұл бастауыш 

сынып оқушыларының ұлттық құндылығын қалыптастыруға негіз болатын 

тәрбие жұмысын жүйелі жүргізудің тиімділігін арттырары сөзсіз. 

Сонымен, тәрбие жұмысы негізінде бастауыш сынып оқушыларының  

ұлттық құндылығын қалыптастыру тұлғаның  табиғи жаратылысы мен 

арнайы ұйымдастырылған тәрбие үдерісінің негізінде тұлғаның ұлттық 

санасын, сезiмiн, мiнез-құлқын дамытуға бағытталған мақсатты, жүйелi, 

жоспарлы жүргiзiлетiн жұмыстың нәтижесі болып табылады. Ұлттық 

құндылыққа қызығушылықты қалыптастыру үдерісі бастауыш сынып 

оқушысының тұлғасына оның жас және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, мақсатты түрде педагогикалық ықпал көрсету жүйесінен тұрады. 

Қорыта келе, тәрбие жұмысы негізінде бастауыш сынып оқушыларының 

ұлттық құндылығын қалыптастыруда тәрбие тұжырымдамасында 

айқындалған бағыттарды басшылыққа ала оытырып,  балаларға  тәрбие беру 

арқылы олардың мінез-құлқын, мейірімділік, қайырымдылық, әдептілік, 

саналық, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мән бере отырып, 

оларды елін, жерін сүйетін, ұлттық рәміздерді, ана тілін және өзге 
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халықтардың тілін құрметтеуге, туған елінің тарихын білетін, оны қорғауға 

қажетті ерлік, батырлық сияқты қасиеттерді бойына сіңірген  тұлғаны 

қалыптастыруды бастауыш сыныптан бастау керек,- деген тұжырым 

жасаймыз. 
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БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ ЖОЛДАРЫ 

  

Мектепке дейінгі білім - бұл бала тұлғасы мен санасының дамуы қуатты 

жүретін ерекше құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан да мектепке 

дейінгі оқыту мен тәрбиелеу үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы. 

Осыған сәйкес балаға белгілі бір көлемдегі білім, білік, дағдылары 

меңгертумен бірге, оларды тәрбиелеу бүгінгі күннің талабы. [1, 12-13б] 

Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке психологиялық жағынан 

дайындау, бұл қазіргі таңда психология - педагогика ғылымдарындағы өзекті 

мәселелердің бірі. Яғни, баланы жан - жақты психологиялық тұрғыдан 

дайындау болып табылады. Баланы балабақшада ғана дайындап қоймай, ата 

– аналарын да кіріктірген жөн. Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке 

дайындау өте ауқымды мәселе. Көптеген жұмысты талап етеді. 

Балабақшамен мектеп арасында өзара байланысты орнату. Көптеген ата - 

аналар баланың мектепке бару үшін тек әріптерді танып, санай алса болғаны 

деп тұжырымдайды. Әрине бұлда маңызды фактор. Баланың мектепке 

психологиялық жағынан дайындығына назар аудармайды. Бұл кезең балалар 

үшін өте ауыр. Яғни балабақшадан мектепке бару. Әрине, балабақшада да 

өзіндік әдіс - тәсілдерін қолданады, сабақтар өтіліп, психолог - педагогта 

балалармен жұмыс жүргізіп мектепке дайындайды. Мектепке дейінгілердің 

өз-өзіне қызмет ету дағдыларын меңгеруі - өнегелі, жігерлі, дербестік, және 

табандылық сияқты қасиеттерін тәрбиелеудің тиімді жолы. 

Балаларды мектепке дайындау, мектепке бейімделуін және оқытудың 

жетістігін қамтамасыз ететін маңызды құрамы психологиялық дайындық 

компоненттері болып табылады. Баланың жеке тұлғасының даму мәселесін 

ойдағыдай шешу, оқытудың тиімділігін арттыру үшін балалардың мектепте 

оқуының дайындық деңгейін нақты ескере отырып, дұрыс бағытта жұмыс 

жасай білу керек. Балалардың мектепке даярлығы төмендегі параметрлер 

бойынша анықталады. Олар:  

1. Жоспарлау - бұл мақсатқа сәйкес өз іс - әрекетін ұйымдастыра білу 

іскерлігі: - баланың әрекеті мақсатпен сәйкес келмеуі - төменгі деңгей; - 

баланың әрекеті мақсаттың мазмұнына жартылай сәйкес келуі — орта 

деңгей; мақсаттың мазмұнына баланың әрекеті толығымен сәйкес келуі - 

жоғары деңгей.  

2. Бақылау- қойылған мақсатпен өз әрекетінің нәтижесін салыстыру 

іскерлігі: - бала әрекетінің нәтижесі қойылған мақсатқа мүлдем сәйкес 

келмеуі - төменгі деңгей (баланың өзі бұл сәйкессіздікті көрмейді); - бала 

әрекетінің нәтижесі қойылған мақсатқа жартылай сәйкес келуі - орта деңгей 

(жартылай сәйкессіздікті бала өз бетінше көре алмайды); бала әрекетінің 

нәтижесі қойылған мақсатқа толық сәйкес келуі, бала өз бетінше алған 

нәтижесі мен қойылған мақсатты салыстыра алуы - жоғары деңгей. 
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 3. Оқу мотивациясы - бұл заттардың және қоршаған әлем 

заңдылықтарының жасырын қасиеттерін табуға, қолдану ұмтылу: бала тек 

қана заттардың сезім мүшелеріне мүмкін болатын қасиеттеріне ғана 

бағытталса, онда ол - төменгі деңгей; бала қоршаған әлемнің кейбір 

жалпыланған қасиеттеріне бағытталуға және жалпылауларды табуға 

қолдануға тырысады; қоршаған әлемнің заңдылық қасиеттерін қабылдаудағы 

кұпияны табуға тырысудың айқын көрінуі және осы білімді өз іс - әрекетінде 

қолдануға деген құштарлық - жоғары деңгей. Мұндай маңызды өзгерістерге 

уақытында дайындалу қажет. Бұл дайындықта балабақшаның рөлі ерекше. 

Бірақ, мектепке дейінгі балалардың көпшілігі балабақшаға бармай, мектеп 

табалдырығын аттайды. Оларды алдымен мектепке отбасы яғни ата – анасы 

дайындайды. Баланың мектепке баруы оның өз-өзіне қызмет көрсетуге 

ұмтылуы, тұрмыстық және қоғамдық пайдалы еңбекке нақты күн тәртібі мен 

ретін сақтауға үйренуі, баланың жүйкелік сезімі мен әдетіне айналады. 

Мектепке қабылданар баланың психологиялық даярлық деңгейін тексеру; 

диагноз қою; дамыту жолдарын белгілеу – қысқа мерзімдік диагностикалық 

шара болып табылады. Осы даярлық диагностика мазмұнын үнемі жаңа 

ізденістермен жетілдіріп отыру – теорияның жемісі. Мектепке 6 жастан 

балаларды қабылдаудағы диагностикалық жұмыстар жүргізілуді қажет етеді, 

ол баланың мектепке оқуға деген зор құлшынысын, құштарлығын, әрі 

интеллектуалдық, тұлғалық, әлеуметтік дайындықтарын, әрі денсаулық 

жағдайын анықтау болып табылды. Баланы мектепке дайындауда 

төмендегідей жұмыстар қамтылуы қажет екендігін, әрі төмендегідей 

жұмыстарды жүзеге асыру қажеттігін жоғарыда аталған еңбектерде атап 

көрсетілген, атап айтар болсақ: баланың жаза білу қабілетін анықтау; балаға 

қарапайым математикалық элементтерді үйрету; сөздік қорын молайту; 

шығармашылық қабілетін арттыру; баланың қарым–қатынасын шыңдау мен 

өзін–өзі әлеуметтік ортада ұстай білуін машықтандыру; балаларды ұлттық 

салт – дәстүрімізді қадірлеу, қастерлеуге үйрету; баланың денсаулығына, 

физиологиялық тұрғыдан дені сау тұлға болуына көп көңіл бөлу; баланың 

психологиялық дұрыс дамуына да орасан зор көңіл бөлу[3]. 

6 – 7 жастағы балада әсерленгіш сезім басым болса да, бұрынғыдай 

сенгіштік пен аңқаулық болмайды. Әсемдікті, ұяттың не екенін, кінәлі 

сезімді, әділдікті біледі. Осы жаста әділетсіздікті, жаман сөзді, мазақ еткенді 

ұнатпайды. Өздері сөзге тапқыр, әзілге бейім болып, кейбір жағдайдың 

жасырын мағынасын да біле бастайды, яғни басқа адамның эмоциялық 

жағдайын білу және өз эмоциясын басқара білу үшін бала өз басынан кешкен 

сезімін түсіне біледі. Баланың мектепке психологиялық дайындығы 

диагностикалық жұмыстар арқылы анықтауды қажет етеді. Баланың зейіні, 

деңгейі, қабілеті және «Бала – бала»; «Бала – тәрбиеші»; «Бала – ата – ана», 

қарым – қатынасы анықталады. [4]. 

Ақыл – ойдың даярлығы 

Бұл мектепке дейінгі баланың білімі және біліктілігі . Кез келген бала 

жазып және санаумен ғана шектеліп қоймай, ең маңыздысы салыстырып, 
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талдап, ойлап, өздігінен қорытынды жасай білуі тиіс. Сонымен бірге баланың 

сөйлеу тілінде кемістіктің болмауы және сөйлеген сөздің мағынасын түсініп, 

өзінің ойын жеткізе алуы қажет. Бала өз бетімен сөйлем құрастырып, ұқсас 

дыбыс тіркестерін анық айта алуы маңызды. Әрбір бала әңгімені 

құрастырумен қатар заттарды, суреттерді, әрекеттерді бейнелеп және оның 

мазмұнын айтып беруі қажет. Яғни, баланың сөздік қорының мөлшері, таным 

үрдістерінің даму деңгейі, логикалық операцияларды орындай алуы, оның 

білімді табысты меңгеруінің негізі болып табылады. 

Баланың қоршаған ортасын жалпы бағдарлай алуы және тұрмыс 

жағдайындағы білім қорын оң сұрақтық тест арқылы анықтауға болады. Әр 

дұрыс айтылған сұраққа бала  1 балл алады. Осы әдістеме арқылы дұрыс 

жауап болған жағдайда барынша көп 10 балл болып саналады. Әр сұраққа 

жауап беру үшін 30 секунд беріледі. Осы уақыттың ішінде бала жауап 

бермесе қосымша сұрақтар қоюға болады, бірақ ол сұрақтар көмекші 

болмауы керек. 

Сөздік – логикалық ойлауын бағалау тесті 20 сұрақтан тұрады. 

Жауаптарға сараптама жүргізгенде 15 – 16 сұраққа жеткілікті саналы, 

мағыналы жауап беруге баланың жоғары даму деңгейін көрсетеді. 

Нұсқауда дәл орындау іскерлігін анықтау үшін Д. Б. Элькониннің 

графикалық диктанты қолданылады. Жеткілікті жақсы нәтиже: екі нұсқасын 

да қате жібермей және өздік өрнекті жалғастырса; орташа деңгей: 1 -2 қате 

жіберсе; төмен деңгей: үш және одан да көп қате жібереді. 

Түсті қабылдауын анықтау. Балаға кемпірқосақты бояп, түстерін атау 

ұсынылады. Жауабы сәйкес пайызбен бағаланады. 

Зейіннін шоғырландыру. Балаға шатасқан суретті көрсетіп, бейнеленген 

заттарды атау ұсынылады. Аталған заттардың саны бағаланады. Барынша 

көп балл – 6. 

Ерікті зейінін анықтау. Кеңістікті қабылдауын анықтауда Н. И. 

Гуткиннің «Үйшік» әдістемесі қолданылады. Балаға үйшіктің суретін 

көшіріп салу ұсынылады. Суреттің дәлдігі бағаланады. Суреттің бір бөлшегі 

болмаса; жалпы суреттің мөлшері сақталып, бірақ кейбір бөлшектері екі 

еседен артық үлкен болса; сурет дұрыс бейнеленбесе; бөлшектері кері 

салынса; тік сызықтар 30 градусқа ауытқып кетсе, тұтас болатын сызықтар 

үзілген болса, қате деп саналады. 

Қиялды анықтау. Салынған алты шеңберді басқа зат болатындай 

толықтырып салу ұсынылады. Суреттің әр түрлілігі және ерекшелігі 

бағаланып, 10 баллмен есептеледі. 

Баланың мектепке деген қарым – қатынасы. Бұл әдістеме баланың оқуға 

деген қызығушылығын анықтайды. Әдістеме 10 сұрақтан тұрады. Баланың 

таным үрдісі жақсы дамып, үлкен адамдармен және балалармен дұрыс қарым 

– қатынас жасай алса да, баланы мектепке толық дайын деп айта алмаймыз. 

Себебі, баланың жаңа білім алуға, мектеп бағдарламасын алып кетуге дайын 

дағдылары болу керек. 
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Баланы мектепке дайындау үш бағытта жүргізіледі: мектепке оқуға 

қажетті нақты іскерліктер мен дағдыларының қалыптасуы; жас кезеңіне 

сәйкес психикасында байқалатын өзгерістерді зерттеу; берілген ережелер мен 

ересектер талабына саналы түрде бағыну іскерлігі 

Баланың оқуға қызығушылығы болмайтын жағдайлар: 

- Мектеп алдындағы қорқыныш. Көп жағдайда бұл қорқынышты үйде 

қалыптастырады, себебі ата – ана баланы бағындыру мақсатымен «Ертең 

мектепке барғанда көресің...», «Дұрыс отыра да алмайсың, мектепке 

мұғалімдерің ұрсады» деп, үйде бағындыруға тырысады: сабақтарда және 

қарым – қатынаста қиындыққа кезегуі, мұғалімге үйрене алмауы, мектепке 

кездескен қиыншылықтар негізінде оқуға деген жағымсыз қатынастың пайда 

болуы [5]. 

Осы кезде ата – ана баласына мектеп туралы, мұғалім туралы жағымды 

мағлұматтар айтса, оқуға деген жағымды қарым – қатынас қалыптастырып, 

баланың өзіне деген сенімділік сезімін дамытады. Ең бастысы баланы 

жолдастарымен қарым – қатынас жасай алуға, басқа баланың ойымен 

санасуға дағдыландырған жөн. Өз бетімен шешім қабылдай алатындай және 

еріктілікті дамытуға жағдайлар жасап, бастаған кез – келген істі аяғына дейін 

жеткізуге үйрету керек. Кеңістікті бағдарлай отырып, мұғалімнің тақтада 

түсіндірген материалын толық қабылдауға үлгеріп отыраыды. Қолының ұсақ 

моторикасын жақсы дамымаса, пластилинді илеу, құрастыруға, сурет сала 

алмаса жазуға икемі болмайды, жазу кезінде тез шаршап, қате көп жіберін 

болды. 

Кез – келген ата – ана баласын рухани және ақыл – ойы мен дене 

құрылысы жағынан жан – жақты даму дәрежесіне жеткізуге баулиды. Ата – 

анаға баланың мектепте оқуға дайындығы біртіндеп қалыптасатын аса 

күрделі үрдіс екендігін психолог түсіндіреді және отбасы, балабақша болып 

бірігіп жасаған жұмыс нәтижесін береді. 

Сондықтан да мектепке психологиялық даярлықты анықтау мазмұнын 

теориялық ғылым, тәжірибелік іс-әрекет ретінде қарастырады.  

- мектеп жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу. 

 - мектеп жасына дейінгі балаларда танымдық процестерінің 

денгейлерінің диагностикасы.  

- баланы мектепке дайындаудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолданудың 

психологиялық мүнкіндіктерін айқындау.  

Зерттеу әдістері-танымдық процестерді зерттеуге арналған стандартты 

әдістер комплексі: түрлі әңгіме әдістерін қолдану, шағын тестік тапсырмалар. 

Мектепке алғаш бару – бала өміріне үлкен жаналық, өзеріс енгізеді, 

қоғамдағы жаңа орыңға көшуі мен өсіп – жетілуінің бір бастамасы. Баланы 

мектепке дайындау дегенде көптеген ата – аналар балаға әріптерді және 

санауды үйретумен ғана шектеледі. Әрине баланың оқуға дайындығын ақыл-

ойының даярлығымен ғана шектеліп қоймай, оның оқуға 

псиологиялықжағынан даярлауды қарастыру қажет. Яғни, бұл баланың 
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мотивациялық – қажеттілік жәнепсихикалық үрдәстерінің дамуы оқуда, 

қарым-қатынаста қиындыққа кезікпеуіне мүмкіндік береді. Бұл қауырт 

кезеңде мектеп бірінші күннен бастап оқушыға бірнеше талаптар қойып және 

баланың ұқыптылық пен зейінділікке тәрбиелейді. Сондықтан да балалар оқу 

ісіне машықтануға,қимыл- әрекетерінің ықтиярлы басқарылуы қабілетін, 

ақылой еңбегің, мақсаткерлігін,дағдысын қалыптастыруға аса көңіл бөлінеді. 

Қазақстан Республикасы білім заңында: «Балалардың үйелменде 

тәрбиеленуі білім беру мекемелеріндегі тәрбиемен етене ұштасып жатады. 

Үйелмен қалыптасып келе жатқан жеке адамның үйлесімді дамуына, жалпы 

адамзаттық қазыналардың нәр алуына жауапты» делінгін [1]. 

Мектепке бару- бала өміріндегі үлкен жаңалық, шешуші кезең, өмір мен 

іс–әрекеттіңжаңа күйіне, қоғамдағы жаңа орынға көшу және өсіп жетілуінің 

бір сатысы. Мектеп жасына дейінгілердің шұғылданатыны- ойын әрекеті. 

Ойын арқылы құрдастарымен қарым-қатынас жасайды, алғашқы білім 

дағдыларына бой ұрады. Ал мектепке барысымен ол ұқыптылық пен 

зейінділікті талап ететін жүйелі оқу, еңбектену іс–әрекетін меңгеретін 

болады. Осындай елеулі өзгерістерге қиналмай, еркін іс–әрекеттер жасай 

білу үшін баланың мектепке алғашқы даярлығы болуы тиіс [2]. 

Мектепке келген күннен бастап баланың бүкіл өмір сүру салты мен іс-

әрекеті өзгереді. Оқудың алғашқы жылы бала өмірінің қиын да өзгермелі 

кезеңдерінің бірі болып табылады, себебі эмоционалдық күйі, жұмысқа 

қабілеттілігі, денсаулық жағдайы, бастауыш мектептегі және содан кейінгі 

жылдарындағы оқудағы жетістіктер мен сәттіліктер көпшілік жағдайда 

мектепке бейімделу мен дағдылануға тікелей байланысты.  

Мектеп бала ағзасына жаңа, үлкен және жан-жақты талаптар қояды– 

интеллектуалды, физикалық және әлеуметтік. Мектепке келген бала өзіне 

бейтаныс ортаға түседі. Оның өмірі барлық жағынан өзгеріске түседі. 

Уайымсыз ойындардың орнына күнделікті сабақтар келеді. Олар күшті ақыл–

ой еңбегін, зейіннің белсенділігін, сабақ үстінде зейіннің тұрақтылығы мен 

шоғырлануын, сонымен қатар, дене тыныштығын, дұрыс жұмыс жасау мен 

қимыл–қозғалысын ұстануды талап етеді. Ал балаға бұл жүктемені орындау 

өте қиын екені белгілі. Қозғалысқа деген қажеттілік көп емес мөлшерде қала 

береді. Балалардың көпшілігі интеллектуалдық даму деңгейі бойынша 

мектепте оқи алады, бірақ бұл жас ерекшелігінде балаларға мектептегі оқу 

міндеттейтін әлеуметтік–тұлғалық жүктемені алып жүруі өте қиын.  
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Қожағұлов А.Т., Мышбаева Г.М., Мамытбаева Ж.А  

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті 
 

 БОЛАШАҚ  МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ   

ПЕДАГОГТЕРІНІҢ   ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ  
  

Қазірде кезде еліміздің стратегиялық дамуының ең басты 

ұстанымдарының бірі алдыңғы қатарлы дамыған елдер қатарынан көріну 

болса, осыған байланысты білім берудің жаңа заманауи сапасына қол 

жеткізуге бағытталған кең ауқымды міндеттерді шешуге қабілетті 

педагогикалық кадрларды даярлаудың маңызы артады. Қазіргі таңда білім 

беру жүйесі үшін басқару құзыреттілігі мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

педагог қызметкер – басқарушылық құзыреттілікті игерген менеджердің 

перспективалық түрін қалыптастыру міндеті өзекті болып табылады. Осы 

ретте Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 

халқына арнаған «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» Жолдауында мектепке дейінгі ұйымдарға ерекше көңіл 

бөлуге шақыра отырып ...ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық 

қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден қалыптасады. Білім беру ісінде 

4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға 

және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда. Бұл салада 

тәрбиешілердің біліктілік талаптарын, оқыту әдісін қайта қарау қажет»- деп 

атап өткен болатын [1]. 

Болашақ мектепке дейінгі маман – өз болашағын жасаушы, күнделікті 

дәріс және практикалық сабақтарда алған білімдерін, іскерлік пен дағдысын, 

ерік-жігері мен шығармашылық белсенділігін іс-әрекеттің белгілі бір түрін 

меңгеруге жұмылдырып, өмір ағысына икемделе білген, болашағына 

сеніммен қарайтын жеке тұлға. Оның алдында тұрған басты мақсат – 

әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу жөніндегі нақты 

қадамдарға өз үлесін қосу, қоғамымызда жаңадан қалыптасып келе жатқан 

жаңа сапалық қарым-қатынастарды бойына сіңіре отырып, нарықтық 

қатынастар жүйесіне бейімделу. Болашақ мектепке дейінгі ұйым маманы 

өзінің бойындағы дарын мен қабілетті қазіргі заман талабына сай 

қалыптастыру, оны жан-жақты дамыту, оқу барысында алған білімін, кәсіби 

шеберлігі мен біліктілігін үздіксіз көтеріп отыруға дағдылану қажет. 

Егеменді елімізде қалыптасып келе жатқан нарықтық қатынастар 

жағдайында жемісті қызмет ету үшін, мінез-құлық мәдениеті мен 

адамгершілік қадір-қасиеттері бар, өмірге деген жеке дүниетанымдық 

көзқарасы бар, рухани дүниесі бай, жалпы білімі мен кәсіби біліктілігі 

жоғары, әрі жан-жақты жетілген, кәсіби жағынан білімдар және құзіретті 

мамандарды даярлау міндеті алдыңғы қатарда тұрған мәселердің бірі [2]. 
Бүгінгі таңда педагогика ғылымында негізгі базалық ұғымдардың бірі 

«құзыреттілік» болып отыр. Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік» және 

«дағды»  сияқты ұғымдарды қамтиды. Бірақ бұл  «білім», «білік» және 

«дағды»  жаңаша жай ғана жиынтығы емес. Құзыреттілік оқыту нәтижесін 
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(білім және білік) ғана емес, сонымен бірге ол студенттердің шығармашылық 

іс-әрекет тәжірибесі мен құндылық бағдарларының жүйесін де 

көрсетеді.Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, 

күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді 

шешуге қолдана алу қабілеттілігі. Сонымен, оқытудағы құзіреттілік тәсіл 

білім беру нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз 

кезегінде кешенді әдіс-тәсілдерді жүзеге асыруды, оқыту сапасын 

бағалаудың біртұтас жүйесін құруды талап етеді. Демек «құзырет» және 

«құзыреттілік» ұғымдарын педагогикалық тәжірибеге енгізу білім берудің 

мазмұны мен әдістерін өзгертуді, іс-әрекет түрлерін нақтылауды талап етеді. 
Педагогтың кәсіби құзіреттілігі оның оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда 

өз мамандығына байланысты барлық теория мен практиканы меңгеруі жеке 

тұлғаны қалыптастыруда яғни, балалармен жұмыс істеуге бағытталған 

қабілеттерінің бірлігі. Яғни, педагогтың білім-білік дағдылары өз 

мамандығына қатысты білімдер жүйесі, жұмыс істеу шеберлігі, мәдениеті, 

психологиялық қасиеттері, қарым-қатынас стилін жатқызамыз. Осы 

талаптарға сай мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мамандарына 

төмендегідей міндеттер жүктеледі:  

- Оқытуда жаңа технологияларды қолдану;  

- Ақпараттық технологияларды пайдалану,оқу әдістемелік және ғылыми 

жаңалықтарды еңгізу;  

- Өндірістік практикалар талапқа сай сапалы ұйымдастыру.  

Айтқанды істейтін емес, айтқызбай істейтін маман керек» - деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай өз толғанысы бар, ізденісі бар, заман талабына сай 

кәсіби мамандар даярлау қазіргі таңда өзекті  мәселе. Педагогика ғылымында 

«құзырет» және «құзыреттілік» терминдері маманның қоғамдық өмірге 

араласу қарымына қатысты жаңа нақтылар мен міндеттерді білдіреді. 

Арнайы құзыреттер – әрекеттерде қолданатын білімнің жоғары деңгейі, 

өзіндік шығармашылық қабілеті; Ақпараттық құзіреттілік – интернет, 

компьютерлік сауаттылық, ақпарат көздерін меңгере білу; Тұлғалық 

құзыреттілік – өзінің іс-әрекетін жоспарлау, жобалау, бақылау, реттеу 

қабілеті, өздігінен шешім қабылдай білу; Кәсіби құзыреттілік – өзгермелі 

және күрделі жұмыс жағдайында әрекет етуге дайындық. «Болашақ 

тәрбиешілердің шығармашыл жұмысына құзыреттілік тұрғысынан келудің 

мәні неде?». Бүгінгі таңда құзыреттілік білімнің интеллектуалдық және 

дағдылық құрамын қамтиды, яғни білім беру саласында құзыреттілікті – 

білім-білік дағдыны үйлесімді біртұтас жүйе құру нәтижесінде пайда 

болатын жоғарғы деңгейдегі білім алушының тұлғалық сапасы ретінде 

қарастыру көзделеді.  

Болашақ маманның бойында арнайы құзыреттілік:  

- әр түрлі жағдайдағы проблемаларды анықтауға, жауапты шешім 

қабылдауға өз шешімінің нәтижесін бағалауға;  
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- өз іс-әрекетіне мақсат қоюға, оны іске асыру үшін қажетті жағдайларды 

анықтауға, ондағы жетістіктерге жету процестерін жоспарлауға және 

ұйымдастыруға;  

- өзіндік бағалау мен қорытынды жасауға, өзінің әрекетімен оның 

нәтижелері бағалауды жүзеге асыруға;  

- алған білімін шығармашылық тұрғыда жүзеге асыруға бағытталады. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогының кәсіби дайындығының 

мазмұнын жетілдіру:  

- білім беру мазмұны студенттердің ақыл-ойының дамуын кәсіби 

құзырлықтың қалыптасуын қамтамасыз ететін, олардың ойын ғылыми таным 

методолгиясымен байытатын заманға сай ғылыми білімдерін толықтыру; 

 - білім беру мазмұнының өзінің басты мақсаты-балабақшадағы біртұтас 

педагогикалық процесті жүзеге асыруға сай болуы қажет;  

- мектепке дейінгі мекеме педагогының үздіксіз білім алуы мен өз 

бетінше білім алу [3].  

Аталған компоненттер біріге келе болашақ педагогтың кәсіби тұлғалы 

құзыреттілігін қалыптастырудың негізін құрайды, әрі оның даму 

динамикасын айқындауға мүмкіндік береді. Болашақ тәрбиешілердің кәсіби 

құзыреттілігінің дайындығын көтеруде педагогикалық практиканың маңызы 

зор. Педагогикалық практиканың мақсаты – студенттерді келешек 

мамандығымен таныстырып арнайы оқу орынынында алған теориялық 

білімдерін практикамен ұштастырып іскерлік пен дағдыларын қалыптастыру.  

Студенттер өндірістік практикада мектеп жасына дейінгі балалардың 

сөйлеуін дамыту, сауат ашу негіздерін қалыптастыру, отансүйгіштікке 

тәрбиелеу, дене тәрбиесін жетілдіру міндеттері барысында өткізген 

ұйымдастырылған оқу қызметтерімен қатар ойын сауықтар өткізіп,  өздерінің 

кәсіби шеберліктерін шыңдай түседі. 

  Мектепке дейінгі ұйым маманы  тұлғасының қалыптасуы 

педагогикалық тәжірибе  кезінде атқаратын жұмыстар мен сол жұмыстарды 

ұйымдастыру және өткізу әдістері үлкен әсер етеді. 

1. Оқытылатын пәндердің бағдарламалық талаптарын жете білу 

2. Тәрбиеленушілердің психологиялық ерекшеліктерін меңгерту 

3. Тәрбиеленушілермен  жұмыс істеу икемділігінің, білім, қарым – 

қатынас, адамгершілік сапаларының қалыптасуы 

4. Ұйымдастырушылық шеберліктерінің болуы 

5. Тәрбие мәселелерін оны ұйымдастырудың жолдарымен әдіс – 

тәсілдерін білу 

6. Сабақты ұйымдастыру және оқыту әдістерін меңгеру. Оған көптеген 

икемдіктер енеді: сабақты жоспарлай білу; тиімді әдіс – тәсілдерді таңдау; 

жаңа технологияны қолдану шеберліктері; сабақ барысында студенттердің  

өздігінен атқаратын жұмыстарын  іріктей білу;  студенттердің 

шығармашылығына жағдай туғызу; тәрбиеленушілердің тілін; ойлау 

қабілетін дамытуға көңіл бөлу; сабақ барысында олардың   белсенділігін 

ұйымдастыру т.б [4]. 
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Ұйымдастырушылық жеке бастың таланты, педагогикалық ойы, 

шешімділігі мен шапшаңдығы, кез – келген ситуация да тиімді шешім табуға 

икемдігі, мұның бірі педагог тұлғасының сапасына енеді. Педагог 

тұлғасының сапасын айқындау қоғамның жеке тұлға дайындығына қойып 

отырған талаптарынан туындайды. Олай болса, қазіргі қоғамда мұғалім 

тұлғасына қойылатын талап өте жоғары. Қазіргі мектепке дейінгі ұйым 

маманы жоғары білімді, ғылым мен мәдениет салаларынан хабардар, жаңа 

типті оқу орындарының кез – келген саласында қызмет етуге оңтайлы, 

ортамен қарым – қатынасы, этикалық, адамгершілік сапалары жетілген тұлға 

болуға тиіс. Мектепке дейінгі ұйым маман тұлғасының қалыптасуында ең 

бірінші мәселе оның кәсіби дайындығының жоғарылығы, оқу үрдісін 

ұйымдастыра білу шеберлігі. 

Қазіргі мектепке дейінгі ұйымдар мамандарының  кәсіби дамуының 

маңызды  мәселелерінің бірі, олардың ақпараттық және телекомуникациялық 

технологияларды  ұйымды басқаруда шебер пайдалана білу қажеттілігі 

болып  табылады. Осы бағытта  болашақ мамандардың кәсіби деңгейінің 

қалыптаспауы мектепке дейінгі ұйымдарды басқару жұмысын 

ақпараттандыру бойынша теориялық, практикалық және әдістемелік 

мәселелерді қолға алуды қажет етеді. Осыған орай мақалада болашақ 

мектепке дейінгі мамандарды кәсіби қызметке даярлауда заманауи 

ақпараттық - коммуникациялық технологиялар құралдарын сауатты 

пайдалана білуге және олар арқылы өздерінің кәсіби қызметінде интернет 

ресурстарды, соның ішінде  құзреттілікті тиімді пайдалана алуға оқытудың 

қажет екендігін ашып көрсетілді. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы  мектепке  дейінгі  ұйым мамандарының 

кәсіби біліктілігінің маңызды құраушыларының бірі болып табылатын, 

педагогикалық жүйені ақпараттандыруға қойылатын талаптардың әсерінен 

болашақ мектепке дейінгі маманның кәсіби-педагогикалық біліктіліктерін 

қайта ұйымдастырудың нәтижесі ақпараттық құзыреттілік  болып 

табылатындындығы. Мектепке дейінгі ұйым маманының ақпараттық 

құзреттілігі – педагогикалық мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін 

ақпараттық қоғамның субъектісі ретінде және кәсіптік пен өзіне тән 

ақпараттық білім, біліктілікті сабақтастыру мақсатында туындайтын күрделі 

жеке тұлғалық-психологиялық білім мәселелері қарастырылған. 

Қорыта келе,  мектепке дейінгі білім беру жағдайында педагог қай кезде 

де, ең алдымен, кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық 

әлеуеті мол тұлға. Ол – оқытудың жаңа ақпараттық коммуникациялық 

технологияларын өмірге енгізуге дайын, оқу – тәрбие ісіне жанашырлық 

танытатын, қоғамның ең озық бөлігінің бірі. Оқу – тәрбие үрдісінің 

мазмұнына және ұйымдастырылуына комплексті тұрғыда қарайтын, 

зерттеушілік ыңғайға бейім, теория мен практика іс - әрекетін біріктіре 

білетін, өмірлік құндылық қағидалары – адамгершілік, ізгілік еңбекқорлық, 

парасатты мінез - құлық қасиеттерді бойына сіңірген педагог болуы 

шарт.
 
Сондықтан еліміздің жоғарғы оқу орындарына, оның материалдық-
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техникалық базасына жаңаша талаптар қойылып, мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу мамандығы  білімгерлеріне  білім беруде және тәрбиелеуде 

ерекше мән беріп, құзіретті тұрғыда білім беруді жетілдіру қажет. 
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Лесных Е.В. 

МБОУ СОШ № 93 г. Воронежа 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 
 

Школа сегодня не может только «давать» знания, умения, навыки, то есть 

служить «раздаточным пунктом, складом готовых знаний». Задачей 

современной школы становится формирование человека, 

совершенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать 

решения, отвечать за них, находить пути их реализации. Построение 

продуктивных уроков соприкасается с идеями гуманистических технологий.  

Урок педагога, работающего по-старому, не может быть источником 

инновационного опыта. Продуктивный урок в начальной школе:  

- должен иметь новизну, относящуюся к содержанию учебного материала 

или методикам его изучения;  

- отражает решение методической проблемы, над которой работает 

преподаватель, связанной с общей методической проблемой школы (это 

показатель реализации системного подхода к организации методической 

работы);  

- должен показать преимущества новации, поэтому преподаватель 

тщательно отбирает содержание, которое позволяет это сделать; 

 - соблюдаются все требования к образовательному процессу (урок 

должен проводиться в обычных для обучающихся условиях, с общепринятой 

продолжительностью и т.д.);  

- содержание урока не должно противоречить учебным программам 

(нельзя непомерно расширять содержание учебного материала, чтобы 

показать новую методику, недопустима организация изучения проблем, не 

включённых в программу, не рекомендуется также увеличивать время, 

отведённое на изучение тем). 

 Планирование продуктивного урока осуществляется в соответствии с 

общепринятыми требованиями. В структурном отношении продуктивный 

урок не отличается от традиционного. Цель продуктивного урока – это 

заранее запрограммированный результат, который должен быть достигнут 

педагогом и обучающимися в конце данного урока. Для правильной 

формулировки необходимо осуществить несколько шагов.  

Продуктивный урок имеет дидактическую цель, достижению которой 

подчиняется содержание учебного материала и формы организации учебно-

познавательной, практико-исследовательской, интерактивной и прочей 

деятельности обучающихся. Определить основную дидактическую цель 

урока –означает установить, чему в основном он будет посвящен – изучению 

нового материала, закреплению, повторению, систематизации учебного 

материала или проверке и учету усвоения учебного материала. Следуя общей 

идее современных научных представлений о школьном уроке, его 

содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех 
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взаимосвязанных аспектов: познавательного, развивающего и 

воспитательного, которые отражаются в цели продуктивного урока.  

Подготовка к современному уроку – это, по сути, создание 

методического проекта, где предметом проектирования становится новый 

уровень ученика, творящего новое личностно-значимое знание. Изменяется 

сам принцип целеполагания для учителя: от целей сформировать, 

познакомить, углубить и т.д., он должен перейти к планированию 

мыслительной деятельности учащегося в процессе освоения знаний, т.е. 

создавать условия для освоения учащимися новой информации, нового 

умения, опыта деятельности и т. п. [1, с. 99] 

Именно на этапе целеполагания учитель может максимально 

осуществить свое профессиональное мастерство, зависящее от его умения 

использовать реальные и потенциальные образовательные ресурсы. Это, в 

первую очередь, сама тема, ее новизна, значимость для человеческого 

развития, обсуждаемость и использование в повседневной практике.  

Исходя из основной дидактической цели учебного занятия,  выделяются 

следующие типы уроков:  

- урок изучения нового;  

- урок закрепления;  

- урок комплексного применения предметных знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок проверки и коррекции знаний, умений, навыков;  

- комбинированный урок.  

Каждый из названных типов уроков в зависимости от характера 

деятельности преподавателя и обучающихся и используемых источников 

знаний подразделяется на уроки различного вида. При этом вид урока 

определяется основным методом организации взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучающихся и преобладающим на данном уроке 

источником знаний. Это может быть: урок-путешествие; урок-экспедиция; 

урок -викторина, урок-аукцион, урок-исследование; урок-сказка, учебная 

конференция; урок-экскурсия.  

Всем учителям знакомы основные этапы, которые осуществляются при 

проектировании урока традиционного типа:  

- определение цели и задач;  

- отбор содержания учебного материала;  

- подбор методов и приёмов обучения;  

- определение форм организации деятельности учащихся;  

- подбор материала для домашней работы учащихся; 

- определение способов контроля;  

- продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности 

учащихся; 

- подбор вопросов для подведения итога урока.  
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При тщательном анализе каждого из этапов, становится понятно, что 

технологический процесс подготовки продуктивного урока современного 

типа базируется на них же. Только теперь учитель на каждом этапе должен 

критически относиться к подбору форм, методов работы, содержания, 

способов организации деятельности учащихся, учитывая возможные 

суждения самих учащихся в ходе работы с учебным материалом (его 

восприятие, осмысление и т.п.).  

Методы обучения делят по доминирующим средствам на словесные, 

наглядные и практические. Затем их группируют, а эта группировка зависит 

от существенных дидактических задач на:  

- методы приобретения новых знаний;  

- методы формирования умений, навыков и применения знаний на 

практике;  

- методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. [2, с. 143] 

 Эту классификацию обычно дополняют способами закрепления 

осваиваемого материала и способами самостоятельного труда учащихся. Все 

разнообразие способов обучения делят на три центральные группы:  

1) методы организации и осуществления учебно - познавательной 

деятельности;  

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности;  

3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности.  

Самой наилучшей представляется группирование способов учебы, в 

которой за основные принципы берется характер учебно - познавательной 

деятельности (либо метод усвоения) учащихся в изучении ими усваиваемого 

материала. Данная классификация охватывает пять способов:  

1) объяснительно-иллюстративный;  

2) репродуктивный;  

3) проблемного изложения;  

4) частично-поисковый (либо эвристический);  

5) исследовательский.  [3, с. 56] 

Указанные способы разбивают на две группы:  

1) репродуктивную, 1 и 2 способы, при которой учащийся изучает 

готовые сведения и воспроизводит уже знакомые ему методы деятельности; 

2) продуктивную, 4 и 5 способы различаются тем, что учащийся добывает 

субъективно новые сведения, с помощью творческой деятельности.   

Проблемное изложение захватывает промежуточное положение, так как 

оно в одинаковой степени предполагает как овладение предоставленными 

сведениями, так и элементами творческой деятельности.  

Продуктивный метод является основным для развития качеств 

творческой личности. Анализируя основные виды творческой деятельности 

можно убедиться, что при ее регулярной реализации у человека развиваются 

качества быстроты ориентировки в меняющихся  ситуациях, способности 
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видеть проблему и не бояться ее новизны, своеобразия и плодотворности 

мышления, изобретательности, интуиции и т.п. Спрос на эти качества 

довольно велик в настоящее время и очевидно будет повышаться в будущем. 

Обстоятельством функционирования продуктивных методов является 

присутствие проблемы. При решении проблем выделяют четыре главных 

стадии:  

1) создание проблемной ситуации;  

2) разбор проблемного обстоятельства, формулировка проблемы и 

представление ее в виде одной либо нескольких проблемных задач;  

3) решение проблемной задачи с помощью выдвижения предположений 

(гипотез) и их проверок; 

 4) решение проблемы. [4, с. 37] 

Проблемная ситуация – это психическое состояние интеллектуальных 

трудностей, которое вызвано двумя факторами: первый фактор – острым 

желанием разрешить какой-либо вопрос, второй фактор – 

неосуществимостью сделать это при помощи наличного резерва сведений 

либо благодаря известным методам действия, и формирующее 

необходимость в усвоении новых сведений или поиске новых методов 

действий.  

Анализ проблемной ситуации – значительная стадия независимой 

познавательной деятельности. На данной стадии происходит определение 

того, что знакомо и незнакомо, связь между ними, характер неведомого и его 

отношение к известному. Все это дает разрешение сформулировать проблему 

и изобразить ее в виде цепочки проблемных задач. Верная формулировка и 

трансформация проблемы в цепочку четких и конкретных проблемных задач 

– это достаточно весомое вложение в решение проблемы. Не случайно 

говорят: «Правильно сформулировать проблему – значит наполовину ее 

решить». Далее нужно последовательно работать с каждой проблемной 

задачей по-отдельности. Выдвигаются догадки и гипотезы о вероятном 

решении проблемной задачи. Из большого числа предположений и гипотез 

выдвигаются несколько хорошо аргументированных предположений. После 

этого проблемные задачи решаются с помощью проверки выдвинутых 

гипотез.   

Проверка правильности решения проблемы включает в себя сравнение 

цели, условий задачи и обретенного итога. Значительный смысл имеет разбор 

всего пути проблемного поиска. Нужно возвратиться обратно и снова 

взглянуть, есть ли другие более четкие и ясные формулировки проблемы, 

более рациональные методы ее решения. [5, с. 25] 

Также существенным является проведение анализа ошибок и осмысление 

сути и причины неверных гипотез и догадок. Это позволяет проверить 

верность решения определенной проблемы и обрести ценный осмысленный 

опыт и знания, – все это является главным приобретением обучаемого.  

Обучение благодаря продуктивному способу называют проблемным 

обучением. В продуктивных способах выделяются следующие достоинства: 
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 - учат думать логично, научно и творчески; - учат самостоятельному 

творческому поиску нужных знаний;  

- учат преодолевать встречающиеся затруднения; - делают учебный 

материал более доказательным;  

- делают усвоение учебного материала более основательным и прочным;  

- способствуют превращению знаний в убеждения;  

- вызывают положительное эмоциональное отношение к учению;  

- формируют и развивают познавательные интересы;  

- формируют творческую личность. [6, с. 124] 

При этом важную роль играют: создание мотивации, психологического 

комфорта, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, ученик 

должен чувствовать удовольствие от деятельности, которое 

трансформируется в радость открытия, в первую очередь «успешного себя». 

К ресурсам дидактического порядка следует отнести учебные комплекты, 

возможности интернет пространства. Ресурсами организационного плана 

считаются формы работы, позволяющие в разной степени самостоятельности 

осваивать тот или иной материал.  

Способы деятельности учащихся на всех этапах урока включают: 

самостоятельную работу учащихся (объем, характер, виды, 

последовательность работы); наличие оптимального соотношения между 

самостоятельной работой учащихся и коллективной; создание ситуаций 

успеха и оказание максимальной помощи в выполнении индивидуальных 

заданий; реализацию на уроке индивидуального и дифференцированного 

подхода; приемы развития познавательной активности и самостоятельности 

учащихся.  

Продуктивный урок содержит задания и материал, которые могут  

вызвать изумление, восторг, удивление учеников. Это может быть 

интересный факт, удивительное открытие, познавательный опыт, 

нестандартный подход к уже существующим и кажущимся обычными 

ситуациям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопрос поддержания дисциплины во время учебного процесса возник 

одновременно с зарождением воспитания. Воспитание, в свою очередь, 

возникло вместе с появлением человеческого общества. Оно подразумевает 

под собой передачу предыдущего поколения последующему знаний, 

накопленных в процессе их жизнедеятельности. Но так как дети - это дети во 

все времена, и сама их натура увлекающаяся и непоседливая, перед 

воспитателями встала задача поддержания внимания и заинтересованности 

детей в процессе передачи знаний, а также организации учебного процесса. 

Это, пожалуй, самая болезненная и противоречивая тема во всей 

педагогической науке. В течение долгих столетий она являлась предметом 

особой заботы педагогов всех стран, ведь хорошая дисциплина – залог 

продуктивного урока. В идеале фундамент воспитания должен быть заложен 

в первые девять лет жизни ребенка. Это позволяет в дальнейшем ослабить 

давление родительского авторитета. С каждым годом ребенок будет делаться 

всё более самостоятельным, это значит также, что с каждым годом ему 

придется нести всё больше ответственности за свои поступки [1; с. 60]. 

Дисциплина (лат. обучение, воспитание) – совокупность показателей 

духовной, социальной, психологической, политической, этической, 

нравственной, эстетической зрелости человека, это уровень развития 

сознания и воли человека. Проявляется она в поведении через 

упорядоченность действий, соблюдение традиций, обычаев, принятых норм и 

правил поведения [2; с. 353]. 

Дисциплинированный - значит подчиняющийся дисциплине, 

соблюдающий порядок [3; с. 170]. 

Сознательность -  умение, способность правильно разбираться в 

окружающей действительности, определять свое поведение [3; с. 742]. 

Итак, сознательная дисциплина – это осознанное, самостоятельное 

определение поведения в соответствии с дисциплинарными правилами. 

Воспитание сознательной дисциплины – одна из важнейших задач 

школы и вместе с тем обобщенный результат всей системы воспитания.  

Воспитание – процесс целенаправленного влияния, целью которого 

выступает усвоение ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. В литературе часто описывается процесс самовоспитания. 

Самовоспитание также представляет собой процесс целенаправленной 

социализации. В этом случае ребенок сам оказывает влияние на свои 
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действия. Обычно самовоспитание есть результат и продолжение процесса 

воспитания [2; с. 352]. 

Специфика школьной дисциплины обусловлена задачами школы, 

содержанием ее функций, особенностями взаимодействия людей в процессе 

учебно-воспитательной деятельности. [4; с. 9]. 

Формирование сознательной дисциплины начинается прежде всего с 

воспитания бережного отношения ко всему, что имеет школа, формирования 

чувства хозяев школы. Одним из важных условий воспитания 

дисциплинированности учащихся является режим работы школы – 

внутренний распорядок, устанавливающий точное время учебных занятий [4; 

с. 73]. 

При формировании сознательной дисциплины, прежде всего надо знать 

причины недисциплинированности. Чаще всего они кроются в семейном 

воспитании.  Внутренняя культура человека обязательно проявляется в его 

каждодневном внешнем поведении. Поведение родителей, их поступки, 

отношение друг к другу сильнее всяких нравоучительных бесед воспитывают 

малышей. Воспитать ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем 

перевоспитывать. Правильное воспитание с самого детства - это вовсе не 

такое трудное дело, как многим кажется [5; с. 59]. 

Привыкание маленького ученика во многом к новым для него школьным 

требованиям происходит постепенно, не всегда гладко и обязательно 

сопряжено с ломкой сложившихся психологических стереотипов. Прежде 

всего, меняется режим дня. Нужно вставать по будильнику, чтобы успеть 

позавтракать, умыться, одеться и не опоздать в школу; научиться 

распределять время на уроки и прогулки. Происходит перестройка и 

ценностных ориентаций. Раньше ребенка хвалили за то, что он быстро ест, 

умывается, одевается. Теперь оказывается, что все это необходимо для того, 

чтобы успеть выполнить учебные обязанности. Часто его ругают за то, за что 

раньше хвалили: «Опять играешь, вместо того, чтобы заниматься». 

Изменяется и степень регламентированности поведения: на уроке нельзя 

заниматься посторонним делом, быть невнимательным, требовать особого 

отношения к себе, задавать вопросы без разрешения учителя, обижаться на 

его замечания и т.д. [6; с. 139]. 

Помимо проблемы адаптации, причины плохой дисциплины могут быть 

самыми разными. Дисциплина относится к числу тех явлений, от которых мы 

всегда требуем совершенства. Трудно представить себе человека, который 

сказал бы: «У нас дисциплина так себе, но нам лучшей и не надо...» [7; с. 81]. 

 Все правила поддержания дисциплины на уроке должны бить по 

коренным причинам, вызывающим нарушение порядка. Отсюда первое 

требование – знать эти причины. Их, конечно, много. Рассмотрим некоторые. 

Для начала, это – плохой урок. Обычно говорят: урок прошел плохо 

потому, что дети вели себя безобразно. Но ведь можно и наоборот сказать: 

дети вели себя плохо потому, что урок был плохой. И это будет правильно. 
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Много бывает таких случаев, когда класс находится под влиянием 

постороннего сильного впечатления, возникшего перед данным уроком: 

трудный урок, плохой урок, на котором успели «разболтаться», слишком 

«веселый» урок по физкультуре, беспокойная перемена и т.д. – все это 

взвинчивает, отвлекает от работы, создает некоторую эмоциональную 

инерцию. Для того, чтобы помочь классу успокоиться, самый действенный 

способ – переключить внимание детей при помощи средств, достаточно 

интересных для них [8; с. 183]. 

Также испортиться может даже хороший урок по причине усталости 

детей. Утомились – надо дать отдохнуть, разрядить обстановку интересной 

историей, изменить характер работы [8; с. 184]. 

Также следует различать шум, порожденный самой работой, и шум, 

имеющий посторонние источники. Абсолютно бесшумной не может быть 

никакая работа, но это рабочий шум. Другое дело, если шум вызывается 

посторонними занятиями учащихся. Он сигнализирует о том, что часть 

учеников не занята делом, что у них нет интереса, и начинает создаваться 

помеха нормальной работе класса [8; с. 89]. 

Причин нарушения порядка на уроке отдельными учащимися может 

быть очень много. Их можно разделить на две группы: 

1.Причины, связанные с общим настроением класса. Отдельные 

учащиеся острее, чем все другие, воспринимают это настроение и 

соответственно активнее, иногда болезненнее реагируют. 

2. Причины нарушений связаны уже с непосредственной инициативой 

лишь отдельных учащихся.  

Ко второй группе относятся нарушения, обусловленные воздействием 

извне. Как пример: папа говорит: «Литература – это ерунда, физика, 

математика, химия – вот настоящие науки». И ребенок начинает относиться к 

учебе соответственно. Бабушка говорит: «Если к тебе придирается учитель, 

ты не молчи». И внук «не молчит». 

Сюда же можно отнести нарушения, связанные с качеством урока: он 

проходит нудно, неинтересно, хочется развлечься. 

Нарушения, связанные с внутренней жизнью класса, тоже необходимо 

включить во вторую группу, хоть она и нередко скрыта от глаз учителя. 

Также причиной нарушения порядка может быть болезненное состояние 

учащегося. От того он раздражителен, груб или вял, невнимателен, 

безразличен. В этом случае следует быть максимально тактичным [8; с. 185]. 

Если педагог не дает воли своему раздражению, если он выразит 

сочувствие (может и «присоединиться», сообщив, что тоже проголодался) 

или проявит волнение по поводу их состояния (не поведения!), то одно такое 

участие разряжает атмосферу [9; с. 27]. 

Вся система мер, которая применяется обычно для восстановления 

нарушенного порядка, может быть подразделена следующим образом: 

1.Меры, не связанные с дисциплинарными приемами. 
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Никто не наказывается, никому не делается замечаний, учитель просто 

переключает внимание учащихся на полезную работу. Это наиболее 

действенный способ установить порядок на уроке: когда дети заняты делом, 

им не до шалостей. Спокойное замечание отвлекшимся ученикам тоже есть 

форма переключения его на полезное. Значит, лучший способ установить 

дисциплину – вести урок так, чтобы у учащихся не оставалось возможности 

отвлекаться на постороннее.  

2. Меры дисциплинарного порядка. 

Это меры, расчитанные на сознание учащихся: «устрашение», изоляция 

нарушителей порядка, апелляция к чувству собственного достоинства 

учащихся. Учитель объясняет провинившемуся перед классом, какой вред 

приносит общей работе недисциплинированность. Это имеет смысл, т.к. 

учащиеся нередко не задумываются над последствиями своих поступков. Но 

не надо превращать эти объяснения в нотации, надо сделать замечание 

коротко, конкретно.  

Все меры дисциплинарного порядка, которые учитель принимает для 

восстановления дисциплины, так или иначе связаны с воздействием на 

чувство собственного достоинства учащихся. Поэтому их применение 

требует от учителя соблюдения чувства меры [8; с. 187]. 

В педагогике существуют специальные методы воспитания, которые 

помогут детям совместно со взрослыми найти новые резервы своей 

деятельности. Это методы стимулирования и коррекции действий и 

отношений детей в воспитательном процессе. Рассмотрим  некоторые 

основные из них. 

Соревнование. У соревнования как метода большие воспитательные 

возможности: оно сплачивает детей, развивает дух коллективизма, укрепляет 

дружбу. 

Поощрение. Воспитательный механизм поощрения построен на 

переживании ребенком чувства радости, счастья, гордости за себя, свою 

работу. Секрет настоящих воспитателей еще и в том, что они обладают 

непререкаемым личным авторитетом. Дети попадают под обаяние их 

личности настолько, что никакие особые поощрения не нужны, достаточно 

взгляда, прикосновения, обращения по имени, а поручение вообще 

воспринимается как особая награда. 

Наказание. Антиподом поощрению считается наказание. Наказание 

нужно для того, чтобы указать ребенку на его ошибку, помочь осознать ее, 

признать свою вину, направить к действиям, которые помогли бы исправить 

ошибку. Известным психотерапевтом В. Леви были выделены «семь правил 

наказания»: 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай». 
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3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено 

сразу много, наказание может быть суровым, но только одно, за все 

проступки сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели наказывают за 

проступки, которые были некоторое время назад. Но уже одно их 

обнаружение является достаточным наказанием. 

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в 

определенных случаях наказание неотвратимо. Он даже должен бояться не 

наказания, не гнева, а огорчения родителей.  

6. Не унижайте ребенка, какой бы ни была его вина. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его 

проступках больше ни слова. 

Одно из главных условий успешной педагогической работы – терпение 

и настойчивость. Следует быть терпеливым и в воспитании дисциплины. 

Дисциплина должна сопровождаться сознанием, т.е. полным пониманием 

того, что такое дисциплина и для чего она нужна [7; с. 141]. 

Но при этом учителю необходимо следить и за своим поведением, ведь 

он для учеников самый безоговорочный авторитет и отсутствие у самого 

учителя культуры поведения на уроке значительно снижает эффективность 

работы по формированию дисциплины. Его собственное поведение - самая 

решающая вещь [7; с. 63]. 

Среди педагогических условий, активно влияющих на воспитание 

сознательной дисциплины школьников, является единство требований 

педагогов к учащимся. А.С.Макаренко подчеркивал, что там, где воспитатели 

не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, 

единого точного подхода к ребенку, там не может быть никакого 

воспитательного процесса. Под единством требований к учащимся 

понимается единство взглядов на цель обучения и воспитания учащихся, 

единство подхода к учащимся в требованиях, в оценке их поведения, во 

взаимоотношениях с ними [4; с.  80]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование основ 

сознательной дисциплины и культурного поведения зависит скорее от 

родителей, чем от педагога, а вот  поддержание их и развитие в полной мере 

целиком и полностью зависит от педагога. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО 

ПОДХОДА 

 

Сегодня мы живём и работаем в эпоху, когда происходит глобализация 

всех сфер деятельности человека, что влечёт за собой пересмотр приоритетов 

в образовании. Именно поэтому поликультурность, наряду с 

информационной и коммуникативной компетенциями, сегодня определена 

мировым образовательным сообществом как базовая компетенция 

образования и одно из магистральных направлений формирования мирового 

образовательного пространства.  Известно, что в Послании  Первого 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в 

новом мире» [1] в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее 

граждан  была предложена поэтапная реализация культурного проекта 

«Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: 

казахского как государственного языка, русского как языка 

межнационального общения и английского, как языка успешной интеграции 

в глобальную экономику.  Язык - это не только средство общения, это душа 

народа, хранитель традиций и культуры. Языковое многообразие Казахстана 

всегда было в приоритете. В связи с этим, в современной образовательной 

системе ведется внедрение преподавания на трех языках. Культурный проект 

«Триединство языков» является одним из важнейших направлений 

конкурентоспособности Казахстана. 

 Актуальность поликультурного и полилингвального обучения 

определяется всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономической, 

культурной и политической сферах. Полилингвальное обучение мы 

понимаем как целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре 

средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве 

способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-

исторического и социального опыта различных стран и народов.  

 Полилингвальность – веление времени.  Полиязычным быть престижно.  

 В настоящее время это требует cоздание эффективной модели 

полилингвального образования  с использованием инновационных 

технологий, творческим подходом и, конечно же, вдохновением педагогов, 

без которого не возможна реализация ни одного масштабного проекта.  

 Объективной необходимостью в условиях современного образования 

становится создание инновационной модели общего среднего образования, 

сочетающей лучшие традиции казахстанской и мировой образовательных 

систем, позволяющей уже в стенах школы приобщать учащихся к научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, воспитывать 
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высокообразованную личность с активной жизненной позицией, способной 

конкурировать на международном уровне. Для воспитания интеллектуальной 

личности требуются изменения сложившейся структуры школы, системы 

взаимоотношений, проектирования содержания образования, методик 

обучения, принципов оценивания учебных достижений.  

 Реалии современного этапа развития общества, языковая ситуация в 

Казахстане - многонациональном, с многовековой историей, в которой 

переплелись народы, нации, культуры, в настоящее время диктуют 

необходимость разработки основных методических принципов и подходов к 

формированию коммуникабельной языковой личности.  

 Вместе с тем, интеграция в мировое экономическое пространство не 

представляется возможной без знания мировых языков, в частности 

английского языка. Актуальной задачей нашего государства является 

обеспечить успешную интеграцию в мировое образовательное пространство 

и обеспечение доступа учащихся к актуальной информации на любом из трех 

языков: казахском, русском, английском языках.  

 Раннее обучение иностранным языкам нацелено на воспитание 

полиязычной личности школьника, освоившего ценности языка, готового к 

социально-культурному взаимодействию на родном и других языках, 

способного общаться с окружающими вербальными и невербальными 

средствами.  

Для успешного внедрения инициативы трехъязычия важна не только 

целевая подготовка студентов педагогических специальностей в вузах, но и 

повышение квалификации учителей. Актуальным остается качественная 

методологическая поддержка и стимулирование учителей-предметников, 

владеющих английским языком. В связи с этим, планируется разработать 

учебно-методические комплексы и учебно-методические пособии по 

обучению будущих учителей начальных классов на основе программы 

«Триединство языков». 

Сегодня, если ребенок находится в спокойном психологическом 

состоянии, живет в любящей семье, специалисты рекомендуют начинать 

изучать иностранный язык, как можно раньше по нескольким причинам. 

Во-первых, ведущие психологи утверждают, что длительность 

сенситивного периода (то есть макси мально ориентированного на 

восприятие) составляет примерно с 1,5 до 9 лет. Это именно тот возраст, 

когда у ребенка формируются все основные речевые навыки и его мозг 

наиболее склонен к изучению и восприятию любых языков. Позже 

рецепторы мозга, отвечающие за восприятие и развитие речи, ослабевают и 

становятся менее гибкими, именно поэтому взрослым намного тяжелее 

даются новые языки, чем детям. 

Выявление психолого-педагогических и дидактических аспектов  – 

основная задача нашего научного исследования. В статье кратко рассмотрим 

психологические особенности обучения иностранному  яыку, столь важные 
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для совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей 

начальной школы посредством учета полилингвального подхода к обучению. 

Во-первых, отметим, что  среди  особенностей  процесса обучения 

выступает учебная деятельность. Организация процесса обучения в вузах 

рассчитана на студентов с совершенно разными умениями и навыками по 

уровню овладения иностранным языком. Лингводидактика формирует 

научную базу для создания оптимальных методов обучения иностранным 

языкам. 

Прежде всего, в изучении психологических  аспектов обучения 

иностранному языку хочется рассмотреть несколько точек зрения, которые 

помогли бы раскрыть в полной мере глубину подхода к изучению 

иностранного языка в неязыковых вузах. 

Анализ научных  трудов   зарубежных   ученых , в частности западных, 

по данной теме, можно сделать вывод, что к проблемам изучения 

иностранного языка они подходят с точки зрения изучения второго языка. 

Особенности изучения второго языка зависят от многих жизненных 

обстоятельств и причин. Например, ученые Стэндфордского университета Е. 

Bialystok и К. Hakuta строят свою книгу «Наука и психология овладения 

вторым языком» на пяти аспектах: язык, мозг, интеллект, самообразование, 

культура [2, с. 32-34]. 

Известно, что  много лет овладение иностранным языком на 

индивидуальном и социальном уровнях является предметом споров. 

Исследования на эту тему проводили лингвисты, психологи и другие ученые. 

Авторы книги отмечают, что выделенные ими аспекты игнорировались 

долгое время. Например, они поставили вопрос: может ли ученик, которому 

плохо даются физика или алгебра, успешно изучать иностранный язык? То 

есть как задействовать интеллектуальные способности индивида в изучении 

иностранного языка.  Как отмечают Bialystok  и  Hakuta, именно такие 

учащиеся способны овладеть вторым языком, потому что этот процесс 

предполагает  практические  навыки  наряду с изучением  теории. Авторы 

также обращают внимание на то, что глубина знания родного языка влияет 

на степень продвинутого изучения иностранного. 

В главе «Самообразование» говорится о том, что люди разнятся по 

индивидуальным чертам. Возраст, интересы, уровень владения родным 

языком, интеллект, мотивация, уровень жизни, когнитивные возможности - 

все это влияет на изучение иностранного языка. Мастерство овладения 

вторым языком - это когда индивид находит нужные навыки для достижения 

цели. Учащемуся не надо заново изучать концепцию второго языка, так как 

он уже владеет концепцией родного языка [3, с. 14, 15]. 

Bialystok и Hakuta рассматривают изучение иностранного языка через 

понятия: малые, простейшие из них, как конструктор «Лего», складываются в 

блоки, образуя сложные семантические структуры, т. е. речь состоит из 

отдельных значимых слов. Наконец, авторы пишут о культуре 

индивидуальной и культуре в масштабах страны. Зачем люди изучают 



 

791 

 

иностранный язык? Одни хотят путешествовать, и язык им нужен для 

ознакомления со странами и их культурой, другие изучают его для ведения 

бизнеса и понимания законов иностранных государств. Изучение второго 

языка в масштабах населения страны необходимо для внешней политики и 

создания дружеских, равноправных торгово-экономических и культурных 

отношений между странами. Все это мотивирует к изучению второго языка 

[4, с. 12-14]. 

Другие западные ученые затрагивают такой аспект в изучении 

иностранного языка, как индивидуальные способности к его изучению. 

Например, H. Giles в своей работе «Настольная книга о языке и социальная 

психология» говорит о том, что индивидуальные различия и образованность 

очень влияют на достижения в изучении второго языка. Более образованный 

студент понимает природу задач, поставленных перед ним, готов к 

выполнению заданий преподавателя, самостоятельному изучению материала, 

выбору успешных способов работы по улучшению качества изучения языка 

[3, с. 21-23]. 

H. Giles обращает внимание на такой аспект, как участие родителей в 

развитии способностей к изучению второго языка. Участие родителей в 

формировании интеллектуальных способностей индивида может быть 

активным и пассивным. Некоторые родители  с детства дают элементы 

общения на втором языке, так как страна проживания семьи может быть 

многоязычной, а сама она - многонациональной: например, отец говорит на 

английском языке, а мать - на французском, но в семье есть единый язык 

общения. Однако бывает и пассивное или негативное отношение родителей к 

изучению их детьми второго языка, например: родители говорят, что это 

напрасная трата времени, или не хотят материально и интеллектуально 

вкладываться в развитие способностей ребенка. Так, индивидуальные 

способности человека к изучению иностранного языка могут существенно 

различаться. 

В связи с вышеизложенным  Е. Bialystok  предложила стратегическую 

модель изучения иностранного языка, которая рассчитана на 

индивидуальные различия  в достижении успеха в обучении, принимающую 

во внимание умения, навыки и компетентность индивидуума. Модель 

предполагает четыре уровня освоения языка, дающие возможность 

совершенствоваться в обучении. 

Первый уровень связан с лингвистическими понятиями: произношение, 

лингвистические структуры, семантическое строение предложений и т. д. 

Второй уровень  - функциональное участие: общение с носителями языка, 

просмотр фильмов, аудирование и т. д. 

Третий уровень  -  мониторинг, связанный с конечным продуктом, т. е. 

тестирование готовых знаний, умений и навыков. 

Четвертый уровень - непосредственная практика, т. е. общение, 

переводы, поведение студента в иноязычной среде [5, с. 18, 19, 21]. 
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Российские  ученые-психологи  не выделяют знания, умения и навыки по 

овладению иностранным языком в отдельный аспект обучения. Изучение 

иностранного языка  - это один из видов деятельности любого обучающегося, 

в том числе и студентов вузов. Данного мнения придерживаются  и 

казахстанские ученые–психологии.  В Казахстане в 2000-х гг .иностранный 

язык был включен в перечень обязательных предметов. Под руководством  

профессора С.С. Кунанбаевой была разработана «Концепция развития 

иноязычного образования РК» (2006 г.), основная идея которой «…выражена 

в форме уровневой модели, обеспечивающей единство, преемственность и 

непрерывность всех ступеней общей образовательной системы. Системно-

уровневый подход способствует выходу в мировое образовательно-

информационное пространство» 6, с.3. В качестве теоретико- 

методологической основы этой концепции выступают: 1) личностно 

ориентированная направленность современного образования; 2) 

деятельностный подход как базисная психологическая концепция обучения; 

3) когнитивно-коммуникативный и компетентностный подходы; 4) 

межъязыковая гипотетическая модель овладения иностранным языком; 5) 

концепция «диалога культур» [6,с. 3].. 

Итак, изучение любого предмета субъектом - это вид деятельности, 

который обусловлен взаимодействием с внешним миром и направлен на 

освоение новых предметов и включение внешнего мира в деятельностные 

отношения [7, с. 69-75]. 

Природа деятельности заключается в том, что самостоятельно человек не 

может открыть ее новые формы, для этого нужна передача знаний, умений и 

навыков от более образованных людей (преподавателей). Они включают 

учащихся в совместную деятельность, в ходе которой формируются знания, 

умения, навыки, способности, мотивы и т. д. 

Деятельность - это не реакция организма, а четко спланированные 

действия, предполагающие поставленную цель, мотив, планирование, 

осуществление и анализ полученного результата. В ходе деятельности 

происходит познание и преобразование внешнего мира во внутренний. 

Деятельность способствует процессу интериоризации, т. е. переводу форм 

внешнего мира во внутренний план человека, что, в общем, является целью 

обучения личности. 

Деятельность складывается из действий, которые могут превратиться в 

операции, т. е. в то, что делается человеком подсознательно. 

Например, отрабатывая произношение, студент формирует навык 

произношения звука [б] в английском языке, для чего впоследствии не 

требуются усилие и напряжение и выполняется подсознательно. Для 

человека существует отдельный вид деятельности — учебная, в которой 

объединяются такие психологические функции, как восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, формирующиеся в потребности. Например, 

овладение иностранным языком или специальностью. 
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В процессе учебной деятельности студент получает способности к 

самообразованию, что отличает ее от учения в принципе. У человека должны 

сформироваться теоретическое сознание и мышление, которые требуют 

специальных педагогических приемов и способов построения учебной 

деятельности. Далее происходит усвоение содержания учебного материала и 

его отработка: заучивание, выполнение упражнений, анализ и создание 

новых видов действий. Преподаватель должен не только обеспечить 

усвоение материала конкретного предмета, а научить студента учиться. 

Преподавателю необходимо организовать учебную деятельность как 

совместную работу наставника и учащегося и взаимодействие учащихся 

между собой.  Именно в обучении иностранному языку ярко проявляется 

такая система работы. 

Учебная деятельность разбивается на несколько этапов. 

Первый этап  -  мотивация. В зависимости от того, присутствует мотив у 

студента или нет, преподаватель выстраивает учебную деятельность так, 

чтобы побудить студента к изучению предмета, вызвать интерес. Это обычно 

достигается с помощью проблемного обучения, включения учащегося в 

совместную деятельность. 

Второй этап   -  ориентировочный, т. е. студент знакомится с материалом 

изучения, нормами выполнения целенаправленных действий. 

Третий этап  -  материальный,  где учащийся непосредственно выполняет 

действия (применительно к изучению иностранного языка): чтение, 

переводы, аудирование, изучение и отработка грамматических норм и т. д., а 

преподаватель контролирует правильность выполнения этих действий. 

Четвертый этап - речевой. Вовлечение обучающегося в процесс 

формирования устной и письменной речи, где происходит превращение 

предметного знакомства в словесное описание. На этом этапе и происходит 

процесс интериоризации, когда внешнее становится внутренним. 

И последний, пятый, этап — процесс умственного действия, когда 

действие автоматизируется, становится операцией подсознательного уровня 

[7, с. 78-82]. 

В заключении отметим, что, безусловно, здесь очень велико значение 

личности  в учебной деятельности. Так, понятие «индивид» рассматривают 

как целостность физической, биохимической, соматической 

индивидуальностей, а также характера, присущего конкретному учащемуся,  

-  все это формирует личность. 

В отличие от западных психологов,  отечественные ученые –психологи  

считают, что более высокие индивидуальные показатели личности могут и не 

внести весомый вклад в учебную деятельность. Но в передаче знаний, 

умений и навыков большую роль играет принцип равноправия, 

уважительного отношения к каждой личности как равноправному партнеру в 

совместной учебной деятельности, выстроенной преподавателем. Таковы 

общие психологические аспекты применительно к учебной деятельности в 

общем, которые можно приложить к изучению иностранного языка в 



 

794 

 

конкретном случае и  в совершенствовании системы профессиональной 

подготовки будущих учителей начальных классов на основе 

полилингвального подхода. 
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Майланова Т.Е. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Педагогика факультеті Педагогика психология және бастауыш оқыту 

кафедрасы 7М01301 - «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі » 

білім бағдарламасының 1- курс магистранты,  Ойыл ауданы Шәрбану 

Бекмұхамбетова атындағы мектеп- гимназиясының бастауыш класс 

мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КІТАП ОҚУҒА ДЕГЕН 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Жаңартылған білім беру жүйесінің  басты мәселесі – білім беру 

мазмұнының негізгі идеясын айқындап алу. Білім сапасын жаңартып, ұлттық 

білім беру жүйесін бәсекеге қабілетті ету. Ал білім сапасын жақсарту немесе  

жаңарту дегеніміз: үнемі алға ұмтылу, іздену. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға 

және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау,  білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім беру 

мекемесіндегі ұжымның, әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, 

барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 

практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. [1] 

Қазіргі кезде күнделікті өзгеріп, дамып  жатқан қоғамға сай ұрпақ  

тәрбиелеу үшән , өскелең ұрпақтың ой-өрісін дамытып, алған білімдерін өз 

мүддесіне, қоғамға қажет қолдану біліктілігі жоғары жеке тұлға 

қалыптастыру. 

Бастауыш деңгей - білім берудің оқушы бойында тұлғалық 

ерекшеліктерінің қалыптасуы қуатты жүретін , жоғары буындармен 

сабақтаса дамитын және кез келген арнайы білім алудың негізі қаланатын 

құнды буыны. Сондықтан білім беру  мазмұнын жобалау барысында 

бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік- мәдени, психологиялық, 

педагогикалық ерекшеліктері мен белгілерін басты назарда ұстау керек.  

Л.Выготский, Н. Тальзина зерттеулері бойынша мектептің бастауыш  

сатысында оқушылардың зейіні, қабылдау, есте сақтау, талдау, жинақтау, 

салыстыру сияқты ойлау операциялары қалыптасады.  

Мұғалім білім беруші ретінде емес, оқушының белсенді оқу танымдық 

әрекетін ұйымдастырушы болуы тиіс. Бастауыш сыныптың білім беру 

үдерісін ұйымдастыруда мұғалім педагогика және психологияда айқындалған 

бастауыш мектеп жасындағы балалардың қабылдау, ойлау және 
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шығармашылық әрекетінің маңызды жас ерекшеліктерін есепке алуы қажет. 

Жас ерекшеліктеріне байланысты қабылдау, ойлау және шығармашылық 

әрекетін есепке алуда осы жастағы балалардың қасиеттерінің қайсысы жақсы 

дамығанын, қайсысы нашар дамығанын білуі тиіс. [  2] 

Бастауыш мектепте оқытылатын әдебиеттік білім оқушының 

дүниетанымын арттырып, айнала қоршаған дүние, әлем туралы дұрыс 

көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әдебиеттік білімнің негізгі 

көзі – дүниені тану. Бастауыш сынып оқушысы әдебиет арқылы сыртқы 

дүниені, әлемді тани отырып, олардан алған білімдерін өз бойына 

жинақтайды. Олай болса, баланың өмір жайлы білімі жалаң емес, ең алдымен 

шығармадағы адамдардың іс-әрекеті мен қызметінен келіп шығады. 

Қазіргі қоғамда оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтары  аса 

қуантарлықтай емес. Кейбір балалар кітапты амалсыздан, зейін қоймай 

немқұрайлы оқиды. Оқушылардың кітапқа деген қызығушылықтарының 

болмауының себебі неде? 

- интернеттің пайда болуы, дамуы; 

- ересектердің баласымен бірге отырып, кітап оқуға деген көзқарасының 

өзгеруі; 

- кітап оқудың орнына қазіргі балалардың бірнеше сағат бойы 

компьютер, теледидар алдында отыруы; 

- әдебиеттік оқу сабақтарында балаларды көркем шығарманы оқуға 

қызықтыратын әдіс-тәсілдердің дұрыс, жүйелі қолданылмауы; 

- бала тәрбиесі қызықтырмайтын, жағдайы нашар, сәтсіз құрылған отбасы 

санының көбеюі; 

Ең басты себебі- оқушының оқырмандық қабілетін қалыптастыратын 

жүйенің, бірізділіктің болмауы. 

Бастауыш сыныпта әдебиеттік оқуды оқытуда мақсаттардың бірі – ол 

оқушының оқырмандық қабілетін қалыптастыру болып табылады. 

Шығармада кездесетін сөздің, сөз тіркесінің мағынасын түсінбеуі, оқыған 

мәтінді байланыстырып айтып бере алмауы, балада қиялдың, еске сақтау 

қабілетінің, ойлау, сөйлеу қабілетінің дұрыс қалыптаспауы балалардың  

әдеби шығармаларды оқуға деген қызығушылығын төмендетеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының көркем шығарманы қабылдау 

мүмкіндіктері әртүрлі. Сондықтан балаларға жас және жеке ерекшеліктеріне 

қарай оқу материалдарын жеткізудің сан алуан тәсілдері қолданылады. 

Балаларда көркем бейнелі ойлауға қарағанда нақты ойлау жүйесі жақсы 

дамығандықтан шығармадағы кейіпкерді түсіну үшін нақты қандай сөзбен 

бейнеленіп тұрғанын көрсету қажет. 

Әдеби кітаптарды оқу барысында оқушыларды шығармашылық іс-

әрекетке баулып, олардың белсенділіктерін арттыра түсу үшін әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолдануға болады: 

1.Оқушыларға белгілі бір тақырыпта әңгіме, ертегі оқып, оны басқаша 

аяқтауға болатындай етіп сюжет ұсыну; 

2. Әңгіме, ертегіні бастап оқып, аяқтауды оқушыларға тапсыру; 
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3. оқушыларға шығармаларды рөлге бөліп оқыту, рөлмен ойнату; 

4. Сюжетті суреттер арқылы ертегі, әңгіме құрау; 

5. Ертегі, әңгімелерді ұжым болып тыңдау; 

6.Өз таңдаулары бойынша кітап оқу; 

7. Оқушыға өздеріне ұнаған жерлерін оқыту; 

8. Оқыған шығарма желісінде суреттер салу. 

9. Образдап оқығанын смодап көрсету; 

10.Сахналық қойылым. 

Мысалы, әрбір класта «Ең үздік оқырман бұрышы» болса, мұнда класс 

оқушыларының есімдері жазылып, кімнің қандай шығарма (ертегі, әңгіме) 

оқығандығы туралы жазылып тұрса. Мұнда оқушылардың бір- бірімен 

жарысып, оқу белсенділіктері,кітап оқуға деген қызығушылықтары артары 

сөзсіз.Бұл жерде оқушыға қандай кітап оқу керектігін таңдап ала білу үшін 

мұғалімнің ықпалы зор. 

Оқылған әңгіме не ертегінің мағынасын есте сақтауда қиналатын 

оқушылар бар. Мұндай кезде мұғалім сол шығарма мазұнына байланысты 

сюжетті суреттер немесе шығарма кейіпкерлерін көрсетуге болады. Мұнан 

басқа оқушы есінде шығарма тез сақталу үшін , шығарма мазмұнын 

нақтылайтын тірек сөздерді жазып қою, оқушылардың өздеріне де айтқызуға 

болады.  Міне, бұл әдістер негізінде оқушылар біртіндеп оыған кітабының не 

шығармасының мазмұнын айтуға дағдыланады. 

Е.П. Климованың еңбегінде оқушының саналы түрде кітап оқуына 

мүмкіндік беретін түрлі тапсырмаларды қолдану қажеттігін айтқан Олар: 1. 

Сөзбен лексикалық жұмыс жүргізілетін тапсырмалар. Бұл тапсырмалар 

сөздің мағынасын барынша кең, оңтайлы түсінуге мүмкіндік береді. 2. 

Оқылған мәтіннің мазмұнын, жанрлық ерекшеліктерін, сезімдік 

сипаттамасын болжай алу білігін қалыптастыратын мағынаны тануға 

бағытталған тәсілдер қолданылатын тапсырмалар. 3. Шығарманы саналы 

қабылдай отырып, өңдеуге, таратуға бағытталған әдістемелік тәсілдерді 

қамтитын тапсырмалар[4, 119 б.] 

И.Г.Жукова өз зерттеуінде бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық 

қызығушылығын қалыптастыру үшін төмендегідей педагогикалық құралдар 

тиімді екенін айтады: сурет, музыкамен сүйемелденетін кіріктірілген 

сабақтар өткізу; ертегіге негізделген мәтіндерді қамтитын жаттығулар 

қолдану; әдебиет кейіпкерлерін қолдана отырып, ойын, топтық, жұптық 

жұмыстар, диалогтар ұйымдастыру; шығарма жазу. [3] 

Бастауыш сынып оқушысының оқуға деген ұмтылысын, кітапқа деген 

қызығушылығын қалыптастыратын қай әдісті алып қарасақ та, барлығын 

дұрыс ұйымдастыра білу, мақсатқа қол жеткізу ұстаздың педагогикалық 

шеберлігіне байланысты.  

Кітап балалардың өмірінде бала жақсы оқи білуге үйренгенде, яғни кітап 

оқудың қарапайым ісін біліп, кітап оқуды игергенде ғана үлкен роль 

атқарады. Сондықтан оқушылардың өз бетінше кітап оқуын 

ұйымдастырудың ролі зор. Себебі, неғұрлым бала кітапты көбірек оқыса, 
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соғұрлым сауаттылығы артады. Бала кітапты оқып қана қоймай, сол оқыған 

кітабы туралы өзінің пікірін жазып отыруды дағдыға айналдырып отыруы 

тиіс. 

Кітап - рухани қазына, байлық, өмір айнасы, замана сыры, тарих 

шежіресі, оқу - тәрбие құралы. «Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге» - 

деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы үшін кітап – тілсіз 

тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап, өмірінің соңына дейін 

сырлас досы бола алады. 

Бастауыш сынып оқушыларын кітап оқуға ынталандырудағы басты 

мақсат- кішкентай оқырмандарды қалыптастыру. 

Кішкентай оқырмандарды қалыптастыру үшін  ең бастысы – 

оқушыларды кітап оқуға қызықтыра алуымыз керек.  

 

Әдебиеттер: 

1. ҚР «Білім туралы» Заң. – Алматы, 2003 ж 

2. Қазақстан Республиксының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

3. Жукова И.Г. Педагогическая система развития читательского интереса 

младших школьников средствами этнопедагогики. 13.00.01.—Саратов, 

2004.— 24 с.—С. 18. 

4. Климова Е.П. Формирование читательских интересов младших 

школьников через технологию осознанного чтения // Обучение и воспитание: 

методика и практика.— 2013.— № 7.—С. 117–119. 
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Макуова Н.А. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

Педагогика факультеті Педагогика, психология және бастауыш оқыту 

кафедрасы  

7М01301  –  «Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі» білім 

бағдарламасының  1-курс магистранты, Бауыржан Момышұлы атындағы 

№62 жалпы білім беретін мектептің бастауыш класс мұғалімі 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН   БІЛІМ  БЕРУДЕ БАСТАУЫШ  КЛАСС 

ОҚУШЫЛАРЫНА БЕЛСЕНДІ 

  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ   ҚОЛДАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ  

 

      Адамға тіл, құлақ қандай керек болса... білім де сондай керек. 

                                                                                           Ахмет Байтұрсынұлы 

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан да жас ұрпаққа, жас буынға 

жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Ол үшін 

білімнің өзегінде, біріншіден, өзіндік көзқарас, дүниетаным мен сенім 

қалыптастыратын, екіншіден ортаға тез бейімделу, жаңа ақпаратты түсіну, 

қабылдау, өзгелермен қарым-қатынас жасай алу қабілеттерін дамытатын 

құрауыштардың қатар қамтылуына назар аударылуы тиіс. Жеке тұлға, яғни 

дарынды, шығармашылық тұлға қалптастыру білім мен тәрбие берудегі 

мемлекеттік істің ең маңыздысы. Біз ұстаздар қауымы педагогиканың озық 

үлгілерін жаңашылдықпен қабылдауымыз керек. 

Бүгінгі мұғалімдердің басты міндеттердің бірі – білім беру жүйесін 

жаңарту болып саналады. Бастауыш сынып оқушылары үшін ең беделді 

адам-ол өзінің ұстазы. Оқушылар әр пәннен алатын білімдерін мұғалім 

арқылы қабылдайды. Бастауыш мектепте оқыту мазмұнын жаңарту 

жұмыстары бағдарламаға сай жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың жаңа 

мүмкіндіктері ашылды. Қоғамның дамуы келешек  ұрпаққа білім беруші 

мұғалімнің біліктілігіне тікелей байланысты.   Қазақстан Республикасында 

білім берудің деңгейі мен сапасына жаңа талаптар қойылып отыр. Соңғы 

жылдары білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі 

білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол 

арқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау және 

бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. 

Бұрын оқытуда  оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып 

келген, ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне 

ерекше мән беруіміз керек. Бастауыш сыныптардың негізгі міндеті – жеке 

тұлғаны дамытып, білімге және оқуға деген сенімін нығайту,   іскерлік пен 

дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын 

арттыру болып табылады. Сабақтарда қолданылатын белсенді әдіс-тәсілдер:  

«Миға шабуыл», «Әткеншек», «ЖИГСО», «Кубизм», «Бес сұрақ», «Ыстық 

орындық», «Өрмекші торы», «Ойлан – жұптас – бөліс», «Еркін микрофон», 

«Серпілген доп» әдістері, «Ментальді карта», «Рөлдік ойын», «АВС» 
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 стратегиясы, «Венн» диаграммасы, «Текстологиялық карта», «Семантикалық 

карта», «Галерияға саяхат», «Болжау» стратегияларын  қолданған өте тиімді. 

Жаңа тақырыпты оқуға арналған белсенді әдістер 

1.«Интерактивті дәріс» 
1. Орындалу барысы 

А.Мұғалім оқушыларға жаңа тақырып бойынша жалпылама дәрістің 

мәтінін әр топқа арнап береді. Оқушылар арнайы тапсырмаларды 

орындайды.  Мәтін практикалық жұмысқа арналған және нақты болуы қажет. 

 В. Оқушылар топ ішінде бір-біріне көмектесе отырып, дәрістің 

мағынасын түсінеді. Оқушылар өздеріне түсініксіз болған жағдайларға 

байланысты бір-біріне сұрақтар қоя алады. Мұғалім сұрақтарға ешкім жауап 

бере алмаған жағдайда ғана сұрауға рұқсат етеді.  

С. Дәрістің мәтінімен жұмыс жасап болған соң оқушылар жекелей 

тапсырмалар орындайды. Жұмыстың бұл кезеңінде бір-бірінен сұрау, 

көмектесуге рұқсат берілмейді, оқушылар тек жеке тапсырмалармен жұмыс 

жасайды. 

Әдістің басты ерекшелігі жеке тапсырмаларға арналған бағалау 

жүйесінде болып табылады. Бағалау салыстырмалы түрде қойылады. Оқушы 

алдыңғы тапсырмадан қарағанда жоғары ұпай алған кезде ғана топ 

қоржынына өз үлесін қоса алады.  Жоғары ұпай жинаған топ жеңімпаз 

атанады. 

2.  Фильмдерді көру және оны талдау  

Сабақ барысында көркем фильмдерді және шағын бейне-баяндарды, 

олардың үзінділерін қолдануға болады. 

Тақырып пен мақсатқа сай материалды тек қана қосымша емес,  сабақтың 

кез келген кезеңінде көрсетуге болады. Көрсетілімнің алдында оқушыларға 

бірнеше (3-5) кілтті сұрақтарды беріп қою қажет. Бұл талдауға негіз болатын 

сұрақтар. Фильмді арнай таңдалған жерлерінен тоқтатып дискуссия өткізуге 

болады. Соңында оқушылармен бірге талдап, қорытындысын шығару қажет. 

3.«Мозаика» 
 Өткізу кезеңдері 

А.  Үзінділерге  бөлінген,  тапсырмамен жұмыс істеу үшін  оқушылар 4-6 

 адамнан   құрылған  топтарға   ұйымдастырылады  (логикалық немесе 

 мағыналы блоктар).  Шағын топтың әр бір мүшесі  өз бөлімі бойынша 

материал табады. 

В. Содан кейін  бір сұрақты  зерттейтін,  бірақ әр түрлі  шағын топтарда 

тұратын  оқушылар  осы мәселе бойынша сарапшылар сияқты,  кездеседі 

 және осы ақпаратпен алмасады.     Бұл «сарапшылар  кездесуі» деп 

аталады.    

С. Ары қарай сарапшылар  өздерінің шағын топтарына  қайтады  және 

 басқа шағын топтардың мүшелерінен  үйренген барлық  жаңа  білгендерін 

үйретеді.    Яғни,  өз кезегінде,  өз  тапсырмасының бөлігі туралы   баяндайды 

 (бір  араның тіліндей). Өйткені материалды  барлық фрагменттерімен 

 меңгерудің  жалғыз жолы,   серіктестерін  команда  бойынша  мұқият тыңдау 



 

801 

 

 және жазып отыру,   мұғалім тарапынан  ешқандай қосымша күш  талап 

етілмейді.   Оқушылар  жолдастарының  өз тапсырмаларының  адал 

орындағандарын қалайды, өйткені бұл  олардың  қорытынды бағаларына әсер 

етеді.   Барлық  тақырып бойынша  әр қайсысы  және барлық команда толық 

жауап береді. 

Д. Қорытынды кезеңде  мұғалім  осы тақырып бойынша  кез келген 

сұрақты команданың   кез келген мүшесінен  сұрайды.   

4. «Аквариум» 
Мақсат:  оқушыларға   проблеманы  талқылауға  еркін кіруге  және 

шығуға  мүмкіндік береді. 

Өткізу кезеңдері 

Оқушылар мұғаліммен бірге  екі шеңбер құрады: сыртқы 

(бақылаушылар) және ішкі  (белсенді қатысушылар). Ішкі шеңбердің 

мүшелері   мұғаліммен ұсынылған  сұрақты талқылауға  белсенді қатысады. 

 Басқа оқушылар  бақылайды және  олардың қайсысының   нұсқасы 

 қызықтырғанда ғана  сөз сөйлейді; олар толықтырады,  сұрақтар қояды, 

 нақтылайды.  Сонымен қатар   оны өз нұсқасымен қызықтырған 

«бақылаушы»  белсенді қатысушының қасына  тұруға тиіс.Бір проблеманы 

(сұрақты)  талқылағаннан кейін, оқушылар орындарын ауыстырады ( 

шеңберден алыс тұрғандар  шеңберге отырады). Мүмкіндігінше, барлық 

оқушылар  шеңберде болуы керек.   

5. Кейс-стади 
Сase-study өткізу кезеңдері 

 Кесте  1 

Кезеңдер. Мұғалімнің әрекеті.             Оқушының әрекеті 

Сабаққа дейін 

А.        Кейсті алады ( нақты жағдай). 

В.        Оқушыларды дайындау үшін  көмекші материалдар мен 

 негізгілерді анықтайды . 

С.        Сабақтың сценариін өңдейді. 

А.       Ұсынылған әдебиеттің  тізімі мен кейсті  алады. 

Д.        Жағдайды талқылауға  дайындалады. 

Сабақ барысында         

А.        Кейсті алдын ала талқылауды ұйымдастырады. 

В.        Сыныпты топтарға бөледі. 

С.        Кейсті топшаларда   талқылауды жетекшілік етеді,  оқушыларды 

қосымша  мәліметтермен  қамтамасыз етеді.           

А.        Кейсті және проблеманың түсінігін  тереңдететін  сұрақтарды 

қояды.   

В.        Шешімдердің нұсқаларын өңдейді,  басқалардың ойларын назарға 

алады. 

С.        Шешімдерді қабылдауға қатысады. 

Сабақтан кейін         

А.        Оқушылардың жұмыстарын бағалайды. 
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В.        Қабылданған шешімдерді және  қойылған сұрақтарды  бағалайды. 

         Берілген үлгі бойынша  сабақ туралы жазбаша есеп  құрайды.   

6. Құрылымдалған қайшылықтар  әдісі  
Өткізу кезеңдері 

А. Төрт адамнан  шағын топта  оқушылардың екі жұбы  айқындалады.   

В. Шағын –топ қарама –қайшы сипаттағы  проблемаға  айшықталған 

 және  қарсы  шешімі бар тапсырма алады.    

С. Жеңу үшін емес, проблеманы толық түсіндіру  үшін   қажетінше көп 

материал жинау мақсатында,  әр бір жұп  проблеманың бір жағын 

талқылайды. 

Д. Содан кейін әр бір жұп  проблеманың қарсы жақтарын  талқылайды. 

Қорытындысында  барлық шағын  топтың  проблемаларын  біртұтас 

шешу   болуы қажет.   

 7.«Алаңдардағы белгілер» әдісі 
Оқушылар  мәтін алады және  оған тиісті белгілерді қояды:   

“+” –  сіздің оқып отырғаныңыз  сіздің білгеніңізге сәйкес болса, алаңға 

қойыңыз; 

“-” – сіздің оқып отырғаныңыз  сіздің білгеніңізге қарсы болса немесе 

бұны білемін деп ойласаңыз, алаңдарға қойыңыз; 

“V” - сіздің оқып отырғаныңыз   жаңа болып табылса, алаңдарға 

қойыңыз; 

“?” - сіздің оқып отырғаныңыз, түсініңсіз болса немесе  бұл сұрақ 

бойынша сіз нақты  мәліметтерді алғыңыз келсе  алаңдарға қойыңыз.   

Осылайша,   мәтінді оқу барысында оқушылар   өз білімдері мен 

түсініктеріне сәйкес  алаңдарға  төрт түрлі белгі қояды. Жұмысқа уақыт 

 мәтіннің көлеміне қарай бөлінеді.  

 8.«Бес сұрақ» әдісі   
Бұл әдіс ақпарат жинақтауға арналған, ол сондай-ақ оқушыларға мәселені 

терең зерделеуге немесе оны шағын тақырыптарға немесе тармақтарға бөлуге 

мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға күрделі тақырыптарды түсінуге 

көмектеседі. Аталған әдіс іс-әрекетті жоспарлауға және мақсат белгілеуге 

ықпал етуі мүмкін әртүрлі мүмкіндіктерді қарастыруды көздейді. Ақпарат 

жинақтауға арналған тапсырмалар үшін осы әдіспен бірге «Идеялар 

тасқынын» мен «Стикерлер топтамасын» қолдануға болады. 

Жұмыс алгоритмі 

 Үлкен қағаз бен маркер керек.Оқушыларға «Қалай» немесе «Неге» деген 

сұрау есімдіктері қолданылатын сұрақтар қойылады. Ұсыныстар оқу 

плакатында жазылады.Мұғалімдер идеяларды дамытып, одан арғы 

идеяларды зерделеу үшін бір сұрау есімдігін пайдаланады.  Мұғалімдер 

идея/ұсыныс толық қарастырылғанша дейін бірдей сұрағы бар сұрақтарды 

пайдалануды жалғастыра береді. 

9.  Ойын жинақтау әдісі 
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Түсінік- бұл   логикалық түрде ресімделген   зат туралы жалпы бір 

нәрсенің идеясы.Ойын жинақтау әдісі  оқытылатын пән немесе  зат құбылыс 

туралы  терең және толық  мәлімет береді.    

Ойын жинақтау 3 кезеңмен өткізіледі. 

1) Мұғалім ұғымдар  сипаттамаларына кіріспе береді.   

Бұл сипаттамалар бойынша  оқушылар  қандай түсінік туралы әңгіменің 

өрбігенін. 

2) Мұғалімнің  ұғымға қосымша мінездеме  енгізу. 

Сипаттамалар  осы ұғымға жататындығын оқушылар анықтауы қажет.   

3) Сабақта әлі айтылмаған  оқушылар өздерінің сипаттамаларын беруге 

тиіс. 

Осы ұғым бойынша оқушылар  қорытынды жасайды.   

10. «Сүйсіну» әдісі. 

«Жағымды» тарихи  қайраткерлерді оқығанда  қолданады.   Өзіңе ереше 

ұнайтын  қасиеттерді табу, оларды атау не үшін екенін түсіндіру.   

Әр оқушының деңгейіне қарай тапсырмалар дайындау қажет. Ол үшін әр 

оқушының жеке жұмыс қабілетін ескеру, сынып тапсырмаларын, үй 

жұмысын баланың ерекшеліктерін ескере отырып беру керек – жаңа 

технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенді болуы керек.Мұғалім сабақ 

барысында берілетін тапсырмаларды өмірмен байланыстырып алғанда ғана 

оқушы кез келген қиындықтардан жол тауып шығуды үйренеді, өмір сүруге 

бейім болады. Өмірдегі сан алуан қиындықтарды шеше білу тек 

шығармашыл адамның қолынан келеді. Оқушылардың шығармашылығын, 

танымдық белсенділігін арттыруда шығармашылық сабақтарды өткізудің, 

оқушының өз бетімен ізденіп, шығармашылық ой – өрісін арттыруда алатын 

маңызы ерекше. Міне осындай белсенді әдіс-тәсілдерді  оқу – тәрбие 

үрдісінде пайдаланудың арқасында оқушылардың белсенділігі артып, жан – 

жақты дамиды, пәнге деген қызығушылықтары арта түседі деп өз ойымызды 

білдіргіміз келеді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күн талабына 

сай сауатты, білімді де, білікті оқушыларды тәрбиелеуге болады. Ол үшін ең 

бастысы мұғалім үнемі ізденіс үстінде болуы керек.Менің қазіргі таңдағы 

жаңартылған білім беру мазмұнына қосар үлесім, осы белсенді әдістерді 

тиімді сабақтарымда  пайдалана білу болып табылады. 

Әдебиеттер: 
1.Тұрғынбаева Б.А. Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті 

арттыру жағдайында дамыту: теория және тәжірибе. – Алматы, 2005. 

2.Әлімов А.Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері. Оқу 

құралы.-Алматы,2013. 

3.Н.М. Сламбекова Шағын комплектілі бастауыш мектепте жазбаша 

шығармашылыққа негізделген тіл дамыту әдістемесі. – Алматы, 2001. 

4.Бешімбаева Қ.Е. Білім алушының тілдік құзыреттілігін жетілдірудегі 

критериалды бағалау жүйесі . Әдістемелік нұсқау. 

5.Мұғалімге арналған нұсқаулық «Оқыту үшін бағалау және оқуды 
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Қарағанды облысы, «Жезқазған қаласының білім бөлімінің №8 гимназиясы» 

КММ 

 

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖАҒДАЙЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ 

ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ЖӘНЕ НЫҒАЙТУ 

 

Мемлекеттік барлық құрылымдардың тікелей қатысуын талап ететін 

маңызды мәселенің бірі – салауатты өмір салты. Қазіргі уақытта қоғамның 

негізгі өзекті мәселесі болып, адамның салауатты өмір салтын қалыптастыру, 

өз кезегінде, адамның өзін жақсы сезінуін ғана емес, сонымен қатар ұлттың 

да сауығуына септігін тигізуі жатады. 

Ол адамдардың өздері шеше алатын, өз қолдарынан келетін жұмыс. 

Ендеше әр адамзат өз денсаулығына жауапты болып, оны әрі қарай 

нығайтып, шындығына дұрыс көз жеткізу. Өмір қуанышын сезініп, 

мақсаттарға жету үшін саналы сезім, саралы-ой қалыптастыру қажет. Жаңа 

XXI ғасырда біз өзіміздің және балаларымыздың болашағын қандай күйде 

көргіміз келеді? Осыны айқындап алатын кез жетті.  

Осы ретте, ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның өркениетті 

елдер қатарынан мәртебелі орын алуына ықпал етер бірден-бір құдірет – 

білім мен білімді ұрпақ екеніне назар аударып, «XXI ғасыр білікті, білімді, 

басекеге қабілетті жастардікі» деп атаған болатын [1]. Ал енді, осы бәсекеге 

түсетін – біздің шәкірттеріміз. Осындай бәсекеге қабілетті, жан-жақты 

білімді, саналы жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару, туған жерін, табиғатын 

сүюді, қорғауды ой санасына орнықтыру әрине мектеп қабырғасынан 

қаланады. 

Салауатты өмір салты ұрпақ болашағына қызмет ету үшін адамның 

мінез–құлқының нормасына айналуы керек. Ол үшін салауатты өмір салтын 

қалыптастыруда салауаттылық туралы білім, іс-әрекет және дағдыларды 

игеру жөнінде арнайы, нақты бағыт болуы аса маңызды. Ол бағыттар қазіргі 

білім және тәрбие беру жөніндегі мемлекеттік тұжырымдамалардан, сонымен 

қатар жастар саясатынан көрініс табады. 

Жасөспірімдердің салауатты өмір салтын білуі – олардың өмірге 

араласуының бірден-бір жолы. Қоғамның парасатты өмірі адамның мінез-

құлқына, оның іс-әрекетіне тікелей байланысты. Әсіресе, адамгершілік 

нормаларына сәйкес әрекет жасалуы өте қажет. Соның негізінде адам 

денсаулығы мықты, бақытты, сымбатты, сергек болып ұзақ өмір сүреді. 

Ендеше, денсаулық пен салауатты өмір салты бір-бірімен тығыз байланысты. 

Сондықтанда қазіргі кезде халықтың денсаулығын сақтау және нығайту 

үкіметтің алдында тұрған негізгі әрі әлеуметтік саяси маңызы бар уақыт 

талабы. 

Ұлт денсаулығы - қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуының 

маңызды көрсеткіші. Денсаулықты қалыптастыру, салауатты өмір салтын 

жүргізу болашақ жас ұрпақтың қалыптасуының қажетті негізіне айналады. 
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Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулығын 

нығайту – заманауи мектептің білім беру жүйесін дамытудың басым бағыты 

болып табылады. Сондықтан білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі 

балалардың денсаулығын сақтау және нығайту үшін жағдай жасау, адами 

құндылық ретінде денсаулыққа жауапты көзқарасын қалыптастыру болуы 

тиіс. Дені сау жас ұрпақты қалыптастыру үшін бастауыш сыныптан бастап 

денсаулық, салауатты өмір салты туралы нақты түсінік беру, салауатты өмір 

салтын жүргізу дағдыларын қалыптастыру қажет [2, б. 5]. 

Салауаттылық адам бойына туа біткен қасиет емес, ол қоғамдық 

ортаның, игі дәстүрлердің, білім мен біліктіліктің негізінде қалыптасады. 

Салауатты өмір салты біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан, ұрпақтан-

ұрпаққа сабақтастықпен жалғасуға тиіс мол қазынамыз. 

Аға ұрпақ жинақтаған адамгершілік және әлеуметтік тәжірибелерді, 

идеяларды балаларды салауаттылыққа тәрбиелеуде тиімді пайдалануымыз 

керек. Уақыт пен ұрпақ байланысы үзілсе, ұлт мәдениеті мен адамның 

ұлттық ерекшелігі де өзінің мәнін жояды. «Салауатты» сөзі ұлттық 

ұғымымызда кең мағына береді, тек қана адамның денсаулығы ғана емес, 

оның тәрбиелілігімен, адамдық болмысымен, адами қасиеттерімен 

байланысты екендігін көрсетеді, яғни салауатты өмір сүру үшін адам ақылды, 

зерделі, парасатты, сабырлы, салмақты саналы болуы керек деген сөз.  

Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін адам оның қажеттілігі мен 

мақсатын саналы түрде ұғынуы керек. Профессор Қ.Жарықбаевтың 

пікірінше, қажеттілік дегеніміз — өмір мен дамудың белгілі бір 

жағдайларында адамның міндетті түрде керек ететін қажетсінулері. 

Қажеттіліктер организмнің ішкі ортасының немесе өмірді сыртқы 

жағдайларының тұрақты талаптарын бейнелейді. Олар танылып, айқын 

болғаннан кейін мінез-құлық мотивтері формасында көрініс береді. Мысалы, 

салауаттылықты өмір салтына енгізгеннен кейін, ол адам мінез-құлқының 

қалыпты нормасына айналуы керек. Ол үшін салауатты өмір салтын 

қалыптастыруда салауаттылық туралы білім, іс-әрекет және дағдылары игеру 

жөнінде арнайы, нақтылы бағыт болуы аса маңызды.  

Балаларға ерте жастан бастап денсаулық сақтау саласындағы білім, білік 

және әдеттерді сіңіру, соңынан адамның жалпы мәдениетінің маңызды 

құрамдасына айналады және барлық қоғам өмірінің салауатты өмір салтын 

қалыптастыруына ықпал етеді. 

Жалпы бастауыш сынып оқушыларын салауатты өмір салтына 

тәрбиелей отырып қалыптастыру әлеуметтік, теориялық және практикалық 

сипатта қарастырылады. Оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеудің 

әлеуметтік сипаты оның қоғамдық мәнін түсінуі мен оның қажеттілігін 

сезінуінен, ал теориялық сипаты салауатты өмір салтына қажетті теориялық 

білім саласын, аға ұрпақ жинақтаған тәжірибені сабақтастықпен бүгінгі 

ұрпаққа жеткізуден көрінеді. Салауатты өмір салтына қажетті жұмыстың 

мазмұны, әдістемесі, оны өмірге ендіру жолдары, құралдары оның 

практикалық сипатын көрсетеді [3, б. 54].  
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Салауатты өмір салтына үйрету – мақсатты, жүйелі және ұйымдасқан 

процесс. Оқытуды дәл осылай ұйымдастыру ғана балаларда денсаулық 

сақтау туралы түсінік қалыптастыруға ықпал етеді және оларды салауатты 

өмірді зияндыдан ажыратуды үйретеді, алдағы уақытта өзінің және 

өзгелердің денсаулығын сақтауға көмектеседі. 

Салауатты өмір сүру дағдыларының қалыптасу деңгейлері бақылау 

әдістерімен, оқушылармен және олардың ата-аналарымен жеке және 

ұжымдық әңгімелесу, сауалнама алу, медициналық тексеру нәтижелерін 

зерттеу, денсаулықты нығайту мәселесі бойынша білімдерін бағалау 

әдістерімен, сондай-ақ, оқу барысындағы оқушылардың ептіліктері мен 

дағдыларына сәйкес анықталады.  

Балалар дені сау болу үшін педагогтарға жақсы дәстүрлер мен әдеттерді 

дарыту, салауатты өмір салтын және оны жүзеге асыру тәсілдерін үйрету 

қажет. 

Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру ең алдымен, оқыту 

процесінде жүзеге асырылады. Заманауи педагогикада оқыту процесі 

оқушыны білмегеннен білуге және мұғаліммен бірлесе отырып сәйкес ептілік 

пен дағдыға үйрету, оқыту ретінде қарастырылады. Оқыту процесі әртүрлі 

педагогикалық технологиялар негізінде, яғни, осы процесті едәуір тиімді де 

нәтижелі ететін оқушы мен мұғалімнің күш-жігерін, уақытын, денсаулығын 

жұмсаудағы әдістер мен тәсілдердің жиынтығы негізінде құрылады. 

«Сау денеде –салауатты рух болады» деген мақал ескіден қалған. Адам 

саулыққа көңіл қойылған жағдайда адам елмен сыйласымды, ойлау қабілеті 

жоғары шама шарқын білетін, ақылмен іс істейтін өте сезімтал, ұстамды да 

байсалды, қоғамдағы ел орнын білетін, жауапкершілігіне ұқыптылықпен 

қарайтын, адамдармен тез тіл табыса алатын, табиғатты сүйетін, қоршаған 

ортадан хабардар, бақыт дегенің не екенін түсінетін жан болады [4, б. 162]. 

Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру кезінде бастауыш сынып мұғалімдері 

оқушылармен жұмысты оқу іс-әрекеті олардың жан-жақты дамуына ықпал 

ететіндей қылып құру қажет. Барлық тапсырмалар мен сұрақтар ойлауды, 

қиялды, шығармашылықты, зейінді, есте сақтауды дамытуға бағытталған. 

Бастауыш оқытудың мемлекеттік стандарт талаптарын ескере отырып, 

оқу-тәрбие үрдісі барысында, олардың денсаулық сақтау сауаттылығын 

қамтамасыз етуден басқа, салауатты өмір салтын жүргізуге мотевацияны 

қалыптастыру және өз денсаулығы мен жақын адамдардың денсаулығы үшін 

жауапкершілікті тәрбиелеу қажет. Бұл тек денсаулықты сақтау және нығайту 

тәсілдері ғана емес, сонымен қатар денсаулық үшін пайдалы мінез-құлықтың 

жаңа саналы түрлерін құру болып табылады.  

Мақсаты оқушыларды салауатты өмір салты, өмірлік дағдылар туралы 

қазіргі заманғы көзқараспен таныстыру болып табылатын кейбір сабақтар 

мен іс-шаралардың мысалдарын келтіретін болсақ, алдымен балаларға шағын 

әңгіме ұсынып, салауатты өмір салты деген не екенін анықтауға болады. 

Содан кейін балаларға сурет салу ұсынылады, бірақ олар қалайтын 

нәрселерді емес, адамның әл-ауқатының рухани, физикалық, әлеуметтік, 
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интеллектуалдық және эмоциялық аспектілерін (күн, жүрек, күлкі және т.б.) 

сипаттайтын заттарды салулары қажет. Одан кейін олармен суретті қалай 

салғаны және неге дәл осы сурет салғаны туралы әңгіме жүргізіледі. 

Сонымен қатар миға шабуыл өткізуге болады. Балаларға бір сұрақ қойып, 

оны олармен белсенді талқылау. Мысалы, мындай мәселені талқылауға 

болады: «Өсімдіктер жақсы өсуі үшін не қажет?». Балалар ұсынған 

жауаптарды тақтаға жазуға болады. Астын сызу: өсімдіктерді сақтау үшін 

күтім жасау, арам шөптерден арылту; олар жақсы даму үшін тамақтанадыру, 

суару; оларды зиянкестер мен аурулардан емдеу.  

Білім сапасын арттырудың маңызды жағдайын жетілдіре отырып сабақ 

үстінде оқушылардың денсаулығын сақтау барасында сергіту сәті мен 

психологиялық тренингтерді күнделікті сабақта өткізу пайдалы, себебі 

оқушылар сабақ үстінде көп шаршамайды және сергіту сәттерінен кейін 

серпіліп оқуға кіріседі. Тренингтер, сергіту сәттері оқушыны өзін еркін 

ұстап, өзгеге сенімін, жылуын күшейту арқылы тыныс алу жолдарының, нерв 

жүйесіндегі шаршағанды ұмыттыруға көмектеседі [5, б. 59]. 

Бүгінгі таңдағы еліміздегі мектептердің міндеті жас ұрпаққа сапалы 

білім, баланың саулығын сақтап, халқымыздың тәлім-тәрбиелік мұрасын, 

салт-дәстүрін пайдалана отырып, дені сау, сана-сезімі терең, ақыл ойы зерек 

ұрпақ тәрбиелеу. Оқушының денсаулығына зиян келтірмей, қайта оны 

сақтауды, нығайтуды білім беру арқылы үйретіп, оқушының өз 

денсаулығына жауапкершілігін арттыру мұғалімнің міндеті. Тәуелсіз 

елдердің болашағы өсіп келе жатқан бүлдіршіндеріміздің қолдарында, 

еліміздің гүлденуі үшін істелетін ойды істер жаны таза, дені сау – ұрпақтың 

ғана қолынан келетіндігін ұмытпағанымыз жөн.  

Кез келген ұлт мәдениетінің өзегі, ұлт рухының негізгі–халықтық салт 

дәстүрі екендігі белгілі. Ал салт-дәстүрді бойына сіңіріп, кейінге жеткізуші 

буын — ұрпақ болып табылады. Жастарды ұлттық салт-дәстүр негізінде 

тәрбиелеу егеменді еліміздің мәдени-әлеуметтік дамуына қажетті ахуал 

жасайтыны ақиқат. Ендеше келешек ұрпақты жан-жақты тұлға ретінде 

тәрбиелеп, салауаттылыққа қалыптастыруда ұлттық тәрбиенің ролі ерекше 

болмақ.  

Осыдан болар, Елбасының салауатты өмір салтын ынталандыруға 

айырықша көңіл бөлгені. Яғни Елбасы Жолдауының біздің еліміздің өмір 

сүріп, өркендеуінің негізгі қағидаларын белгілеп, бағыт-бағдарын айқындап, 

оның қандай мақсаттарға жету арқылы жүзеге асыратынын меңзеп берді.  

Адамның басты байлығы –денсаулық. Ұрпағымыздың денсаулығы – 

байлықтан да қымбат. Балалардың денсаулығы жақсы болу үшін салауатты 

өмір салтын қалыптастырудың маңызы зор. Тәуелсіз мемлекетіміздің тірегі 

болар жас ұрпақтың дені сау болса ғана биік шыңдарға қолы жетері, халқына 

қызмет етері даусыз.  
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ДАМУЫНДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ РОЛІ 

 

Тәуелсіздік алғаннан бері қоғамымызда болып жатырған оң өзгерістер, 

экономиканың қарқынды дамуы білім беру жүйесіне үлкен талаптар 

қоюда.Өйткені ғылым мен техниканың дамуы ең бірінші білім беру 

жүйесінің жоғары деңгейде ұйымдастырылуына тікелей байланысты.    

Отбасы  – туысқандық байланыста болатын (күйеуі, әйелі, ата-анасы, 

әжесі т.б.), бірлесіп, әлеуметтік-тұрмыстық өмір сүретін адамдар. Отбасы 

белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. Онда 

бала алғашқы рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларды игереді. 

Сондықтан отбасы өмірі тұлғаның азамат болып өсуінің негізі. 

Отбасындағы тәрбие  –  қажетті нәтижеге жету мақсатындағы ата-аналар 

мен отбасының басқа да мүшелерінің балаларға әсер етуінің жалпы аталуы. 

Отбасы бүкіл ғасырлар бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып 

келеді. Сондықтан ол адам үшін ең жақын әлеуметтік орта [1,б.85]. 

П. Ф. Лесгафт өзінің «Баланың отбасындағы тәрбиесі және оның 

маңызы» деген еңбегінде отбасы тәрбиесінің ерекшеліктері жөнінде құнды 

пікірлер қалдырған. Оның пікірінше, отбасы тәрбиесінің негізі мыналарда: 

тазалық,  баламен қатынас жасағанда сөз бен іс байланысының бірізді болуы, 

баланың жеке басын қадірлеу [2, б.124]. 

Отбасының әсерінің мүмкіншіліктері: 

- отбасында басқа ешбір жерде қалыптаса алмайтын сапалар 

қалыптасады; 

- отбасы тұлғаның әлеуметтенуін жүзеге асырады, отбасынан қоғам 

мүшелері шығады: қандай отбасы - сондай қоғам; 

- отбасы дәстүрлердің сабақтастығын жүзеге асырады; 

- отбасының маңызды әлеуметтік функциясы азаматты, патриотты, 

қоғамның заңын орындайтын мүшесін тәрбиелеу болады; 

- баланың мамандық таңдауында отбасының мәнді әсері болады. 

Отбасы тәрбиесінің мазмұны демократиялық қоғамның басты 

мақсатымен анықталады, яғни жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны 

тәрбиелеу.  Отбасында балаларды тәрбиелеудің әдістері  –  бұл ата-

аналардың балалардың санасына және мінез-құлығына мақсатты бағытталған 

педагогикалық әсердің тәсілдері. Кейбір отбасыларында педагогтың кеңесі 

бойынша тәрбиелеушілік ситуациялар қолданылады. 

Отбасында тәрбиелік міндеттерді шешуде әртүрлі құралдар баршылық: 

сөз, ата-ана беделі, оқу, табиғат, үй тұрмысы, ұлттық салт-дәстүр, қоғамдық 

пікір, отбасының рухани және моральдық ахуалы, күн тәртібі, әдебиет, спорт, 

мейрамдар, символ, атрибуттар, т.б. 
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Қазіргі қоғамда барған сайын отбасы дағдарысы көріне түсуде және 

одан шығудың жолы әлі де бұлыңғыр. Дағдарыстың бір көрінісі  – отбасы 

өзінің басты функциясы, яғни бала тәрбиелеуді нашар жүзеге асыруда. 

Дағдарыстың себептері: елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауы, 

қоғамдық өмірде мәдениетінің төмендігі, отбасында әйелге көп жүктеменің 

түсуі, ажырасудың жоғары пайызы, ұрпақ арасындағы тартыстың асқынуы, 

отбасы мен мектептің байланысының нашарлауы т.б. 

Отбасының тәрбиелік әсерін арттырудың жолдары: отбасындағы 

қатынасты гуманизациялау, мектеп, діни ұйымдардың және отбасының 

бірлескен қызметі, гуманитарлық фондылармен, қоғамдармен жұмысын 

үйлестіру т.б. 

Отбасы тәрбиесінің әдістері: сендіру, түсіндіру, ақыл-кеңес беру, 

иландыру, жеке өнеге, мадақтау, сыйлық, мақтау, жазалау, балалар үшін 

қызықты перспектива, достықтан бас тарту, рахаттылыққа рұқсат бермеу. 

Отбасында тәрбиелік міндеттерді шешуде әр түрлі құралдар бар: сөз, ата-ана 

беделі, оқу, табиғат, үй тұрмысы, ұлттық салт-дәстүр, қоғамдық пікір, 

отбасының рухани және моральдық ахуал, күн тәртібі, әдебиет, спорт 

мейрамдары, символ, атрибуттар және т.б. Отбасы тәрбиесінің көздері: 

Халық педагогикасы. Отбасы тәрбиесінің алғашқы идеялары ғасырдан 

ғасырға, отбасынан отбасыға дәстүр, салт, халық ауыз әдебиеті т.б. арқылы 

берілді. 

Отбасы мынадай қызметтерді атқарады: 

- денелік және эмоционалды дамуын реттеу;  

- психологиялық жынысының дамуына әсер ету;  

- ақыл-ой дамуына әсер ету;  

- қоғамдық нормалармен таныстыру;  

- белгілі бір құндылықтарды қалыптастыру;  

- әлеуметтік көмек көрсету [3., б.212].  

Бұл қызметтердің орындалуына отбасы мүшелерінің өзара қарым-

қатынасы, тұрмыстық өмір сүруі, іс-әрекеттері ықпал жасайды. Бүгінгі 

отбасылар қоғамдық әлеуметтік өзгерістерге сәйкес түрлі бағыттарда дамуда. 

Бірақ бір жағынан отбасы мәселері көбеюде. Осындай жағдайда мектеп 

тарапынан көмек қажет. Мұндайда педагог отбасының тәрбиелеу 

тәжірибесіне, ата-аналармен қарым-қатынасына сүйене отырып,бала 

тәрбиесін ұйымдастыруы қажет. 

Педагог пен ата-ананың өзара әрекеттесуінің басты шарты – сенімді 

қарым-қатынас құру. Сенім қалыптастыру - ата-анамен педагогикалық қарым 

– қатынастағы басты мақсат. 

Отбасындағыдағы құлықтық деңгейге байланысты, отбасы 5 түрге 

бөлінеді: 

1) құлықтық қарым-қатынасы жоғары деңгейлі отбасы. Қолайлы 

психологиялық атмосфера орнайды. Ол баланың дамуына барлық жағдайды 

жасайды. Бұндай жағдайда педагогиканың араласуы қажет болмайды; 
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2) ата-аналар арасында қарым-қатынас жақсы, бірақ тәрбие бағыты 

белгіленбеген отбасы. Мұндайда бала ата-ананың ерекше қамқорында болып, 

нәтижесінде эгоист болып өседі. Сөзсіз педагогиканың араласуы қажет; 

3) дау-жанжалды отбасы. Ата-ана бала тәрбиесіне көңіл бөлмейді. 

Өздерінің қарым-қатынасын реттей алмайды, құра алмайды. Мұндайда 

педагогиканың белсенді қатысуы тиіс; 

4) сырт көзге жарасымды отбасы. Отбасы ішінде табиғилық, рухани, 

адамгершілік құндылық болмайды. Кейбір балалар өз отбасының мәселесін 

түсінеді. Мұндай отбасымен тәрбие жұмысын жүргізу өте қиын; 

5) жағдайы нашар отбасылар. Мұндай отбасынада әрдайым дөрекілік, 

ұрыс-керіс, теріс қылықтар байқалады. Бұған тек педагог қана емес, мектеп 

әкімшілігі, қоғамдық ұйымдар да көмекке келуі тиіс. 

Мектепте ата-анамен жұмыс барысында топтық, жеке және жалпы 

(бұқаралық) формасы қолданылады. Осы жұмыстың барлығы ата-ананың 

педагогикалық мәдениетін жетілдіру үшін мектеп пен отбасылық 

байланысты беріктендіру үшін жүргізіледі [3,б.218]. 

Отбасындағы тәрбиеде маңызды орынды материалдық ресурстар 

ойнайды: отбасының әрбір мүшесінен келетін кіріс, тәрбиелеуде кететін 

шығындар, азық-түлікті қамту, отбасындағы мүшелердің жеке иеліктері 

(мыс,өз бөлмесі,т.б) [3]. 

Отбасының өмір сүретін ортасы болып, отбасылық ошақты айтуға 

болады, егер ондағы мүшелер ошақ қажетіліктерін қамтып отырса, 

эмоциялық қауіпсіздікті және көмек берсе ондағы ішкі жағдайда жақсы 

болады. 

Отбасылық міндеттердің бөлінуіне және кім көшбасшы болуына 

байланысты отбасының үш типі бар: 

1) дәстүрлі (патриархалдық) отбасы. Мұндай отбасында кем дегенде үш 

ұрпақ өмір сүреді және көшбасшылық роль үлкен ер адамға беріледі. Балалар 

мен әйелдер еріне экономикалық тәуелді, ер және әйел адамның міндеттері 

нақты бөлінген, ер адам басшы; 

2) дәстүрлі емес (эксплуататорлық) отбасы. Көшбасшылық ер адамға 

берілумен, ер әне әйел адамның міндеттерінің нақты бөлінуімен қатар әйел 

адамға ер адаммен қатар қоғамдық жұмысты атқару бекітіледі. Мұндай 

отбасыларда әйелдерге түсетін күштің көптігіне байланысты прблемалар 

кешені пайда болуы мүмкін; 

3)эгалитарлы отбасы – отбасы міндеттерді ерлі-зайыптылар және басқа 

да мүшелер арасында тең бөледі, эмоционалдық қатынас сенімге, 

сыйластыққа құрылады.  

Сонымен бірге басқа да отбасы типтері белгілі. Мысалы, ана ролін әке 

не үлкен аға, апа атқаратын отбасылар. Мұндай тенденциялар әлеуметтік 

жұмыскерлерден отбасыға көмек ету проблемасына ерекше қарауды талап 

етеді.  

Отбасы тәрбиесін зерттеу үшін бірін-бірі толықтыратын әдістер кешенін 

қолданады: 
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- әдеби көздерді зерттеу, бақылау, әңгіме, «педагогикалық консилиум», 

тәуелсіз мінездемелер әдісі, шығарма әдісі, тәжірибені зерттеу және 

жалпылау, балалардың іс-әрекетінің нәтижесін  зерттеу, құжаттарды зерттеу, 

тәжірибелік жұмыс жүргізу т.б.; 

- социологиялық әдістер: социологиялық сұраулар, интервью және 

анкеталау, тестілеу, социометрия; 

- психологиялық әдістер: балалардың суреттері арқылы отбасын 

зерттеудің әдістемесі, ойындарын және т.б. іс-әрекеттерін бақылау; 

- математикалық әдістер: шкалалау, ранжирлеу, орташа шамасын 

есептеу т.б.; 

- отбасы дүниесі көркемдік-образдық формада көрінісін табуда: 

әдебиетте, музыкада, суреттерде, халық шығармашылығы еңбектерінде [4, 

б.103]. 

Отбасындағы маңызды роль қарым-қатынасқа бөлінеді. Оның құрамды 

бөліктері: коммуникативтік (ақпарат алмасу); интерактивтік (өзара әрекетті 

ұйымдастыру); перцептивтік (партнерлердің бір-бірін қабылдауы). Өйткені 

шыңдық өмірде адамдар арасындағы қарым-қатынас түрліше құрылады, 

отбасылардың тіршілік етуінің түрлі варианттары болуы мүмкін.  

Мұндай отбасыларды былайша бөлуге болады: 

- ата-аналық міндеттер атқарылмайтын, жақын адамдарды аморальды іс-

әрекетке тарту болатын, отбасы мүшелерімен қатал қарым-қатынас 

жасайтын, отбасы мүшелерінің, әсіресе балалардың денсаулығына қауіп 

төндіретін қылмыстық отбасылар; 

- ерлі-зайыптылар, ата-ана мен балалар, аға-іні-апа-сіңлі арасындағы 

өзара қарым-қатынаста қиыншылықтар бар және дамып отыратын дау-

жанжалды отбасылар; 

- сырттай жағдайы жақсы болғанымен, балалардың мінез-құлқында түрлі 

девиациялар көрінетін педагогикалық қалыптаспаған отбасылар. 

Жоғары айтылған әрекеттерден басқа отбасы және оның мүшелерімен 

кеңес беру және психотерапиялық жұмыс жүйелі жүргізілуі керек.  

Жеке әңгімелесу, топтық кеңес беру алдында біз ата-аналарға бала 

психологиясы, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас мәселесі жөнінде 

сауалдардар қойылды, жағдайға бейімдеп тұлғааралық қарым-қатынасты 

зерттеуге арналған «Аяқталмаған сөйлем» әдістемесі, «Ата-ананың өз 

баласымен қатынасын» анықтайтын тест жүргізілу болады,  сынып 

оқушылары және ата-аналардың біріккен отырысын ұйымдастырып, «Қазіргі 

қоғамда не құнды?», «Дін және тәрбие» тақырыптарына пікірталас өткізіп. 

Оқушылардың білім деңгейін көтеру мақсатында ата-аналармен өзара 

бірлескен іс-әрекет,  тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін тексеру 

мақсатында жоғарыда аталған 3 пән бойынша ІІ тоқсанның басы мен 

соңындағы білім деңгейлері. 

Кесте 1  – 2 сынып оқушыларының білім деңгейлерінің көрсеткіштері 

Пәндер деңгейлерінің көрсеткіштері 

Қазақ тілі 4 
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Дүниетану 4,2 

Математика 4 

Орташа балл 4 

Жоғарыда көрсетілген зерттеу нәтижелерінен көретініміз мектеп пен 

ата-аналардың өзара біріккен іс-әрекеті интенсивті жүргізілген жағдайда 

оқушылардың білім деңгейінің өсетінін байқаймыз.  

Отбасы адамның дене және эмоционалдық дамуын қамтамасыз етеді, 

баланың психологиялық жынысының қалыптасуына әсер етеді, баланың 

ақыл-ойының дамуында ерекше орынға ие, сонымен қатар баланың оқуға 

көзқарасын қалыптастырады. Отбасы әлеуметтік нормаларды әсіресе отбасы 

рөлдерін орындауға қажет нормаларды меңгертуде елеулі орынға ие. 

 Мектеп пен отбасының біріккен іс-әрекетінің негізінде оқушылардың 

оқу үлгерімін арттыру жұмысын талдап, өткізілген ашық сабақтардан кейін, 

эксперименттен кейінгі диагностикалаудың нәтижелері бойынша, мектеп пен 

ата-аналардың өзара біріккен іс-әрекеті интенсивті жүргізілген жағдайда 

оқушылардың білім деңгейінің өсетінін байқадық. Жоғарыда көрсетілген 

қалыптастырушы жұмыстар жоспарлы, жүйелі жүргізілген жағдайда 

оқушылардың және ата-аналардың мектеппен қарым-қатынасы жақсарып, 

білім көресткішінің артатынын байқадық. 
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Медиева С.Х. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

СӨЙЛЕУ ТІЛІ-КҮНДЕЛІКТІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТА 

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИ ТІЛДІҢ БІР ТҮРІ 

 

Егеменді еліміздің бүгінгі таңдағы ең басты мақсаты жан-жақты әлемдік 

білім кеңістігінен орын алу болып табылады. Бүгінде қоғамды дамыту 

факторы ретінде білім беру жүйесін қайта құру, ұлттық мектептерде білім 

сапасын жақсарту мәселесі қолға алынып отыр. 

Біздің алдымызда отырған жас ұрпақ-ертеңгі егемен еліміздің 

болашағы,халық тағдырын шешетін азаматтар. Өскелең ұрпақтың тілді 

дұрыс пайдалануы,оның сөздік қорына тікелей байланысты екенін білеміз. 

Балалар білім негіздерін бастауыштан алады. Сондықтан мектептерде тілді 

оқыту жұмыстарына ерекше көңіл бөлінеді. Тіл арқылы балаға барлық ғылым 

негіздері үйретіледі. Тілді оқыту бала алғаш мектепке келген кезден бастап 

жүргізіледі. 

Бастауыш сынып оқушыларына  сөйлеудің түрлерін игерту арқылы 

сөйлеу тілін дамытамыз. Пікірлесудің қандай түрлері болса да, сөйлеу 

формалары арқылы жүзеге асып отырады. Пікір алысудың нақтылы мақсаты 

мен жеке жағдайларына қарай сөйлеу түрлі ерекшеліктермен көрінеді. Осы 

айтылғандар тұрғысынан сөйлеу бірнеше түрлерге белінеді. Алдымен 

сыртқы және ішкі сөйлеу болып үлкен екі топка жіктеледі[1]. 

Сыртқы сөйлеу ауызша (бұл тілдің ең көп және кең тараған түрі) және 

жазбаша сөйлеу болын, ал ауызша сөйлеудің өзі диалог және монолог. 

Ауызша сөйлеу-сөйлеудің негізгі түрі болғандықтан оның қалған түрлері 

де соның төңірегіне құрылады. Мәселен, жазу сөзіндегі әріптер ауызша 

создің түрлі дыбыстарын белгілейді. Былайша айтқанда, жазу сөзі ауызекі 

сөздің қағаздағы таңбасы, оның ерекше бір варианты. Ауызша сөйлеудің 

негізгі бір түрі -диалогтық сөййлеу. Дилогтық, сойлеу дегеніміз екі немесе 

бірнеше адамның тілдесуі.Диалог сөздің кейбір психологиялық 

ерекшеліктері төмендегідей: 

Диалог сөз бөгелмей еркін айтылады, ол ойды кең жайын жатуды тілейді; 

Үнемі кезектесіп айтылатындыктан ықшам келеді, тек әңгімелесуші 

адамдардың өздеріне ғана түсінікті болады. Мәселен, «келе жатқан 

тогызыншы» деген сөйлемді осындай номірлі авгобусты кутіп тұрған 

адамдар ғана түсіне алады; Диалогтық логикалық жағы (жоспарлылығы, 

дәлелділігі т. б.) кемдеу болады; Диалог сөз ым-ишаралармеи, бет пен көздегі 

мәнерлі қозғалыстармен (қолдың, ауыздың, көздің, қабақтың қозғалысы т. б.) 

толықтырылады. 

Монологтық сөйлеу дегеніміз бір адамның сөзі, яғни баяндамашының, 

лектордың сөздері. Монолог сөзге тән кейбір психологиялық ерекшеліктері 

төмендегідей: 

- Монолог сөз үнемі белгілі жоспарға сәйкес ққрылады, бұл алдын-ала 
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даярлықты тілейді; 

- Монолог сөздерге логикалық жағынан қатаң талаптар қойылады 

(мәселен, 

баяндамашы мен лектор сөзінің мағыналылығы мен түсініктілігіне ерекше 

көңіл бөледі); 

- Монолог сөз мәнерлі, адамга әсер ететін моменттерді (сөзді сазына 

келтіріп 

айту) көбірек қажет етеді. 

Диалог және монолог сөздер кобінесе беттің мимикасының өзгеруімен, 

ымдау сипатындағы түрлі қозғалыстармен қосарланып отырады. Орынды 

ымдар біздің сезімімізді мәнсрлі етумен қатар, оның өзімізге де, жұртқа да 

түсінікті болуына жағдай туғызады. Бірақ, осындай ым-ишаралардың дербес 

күйінде аса үлкен маңызы жоқ. Адам мұны көмекші құрал ретінде ғана 

пайдаланады[2]. 

Ауызша сөйлеуде (оның диалог және монолог түрлерінде де) актив және 

пассив сөздер болады. Актив сөздер күнбе-күнгі жиі қолданылатын сөздер. 

Пассив сөздер тілімізде сирек пайдаланағын, мағынасына түсінгеімен күн 

сайын ашылмайтын сөздер. Мұндай сөздерге көбінесе ғылыми-техникалық 

атаулар және ескірген сөздер жатады. Актив сөздің мол болуы адамның 

сөйлеу рекетіне, айналысқан кәсібіне байланысты. Егер ересек адамдардың 

актив сөздері орта есеппсн 6000-7000 болып келсе, жазушылар мен 

ақындардың, ғалымдардың актив сөздері 10000-13000 сөзге жетіп отырады. 

Мәселен, Шекспирдің сөздік қоры 12000-дай болған. 

Сөйлеудің ерекше бір түрі-жазбаша сөйлеу. Жазбаша сөйлеу арнаулы 

әдістер арқылы меңгерілетін сөйлеудің түрі. Мұны игеру адамға оңайлықпен 

түспейді. Жазбаша сөйлеу адам баласы хат танырлықтай дәрежеге жеткенде, 

ауызша сөйлеудің біршама дамыған кезінде ғана пайда бола бастайды. 

Жазбаша сөйлсудің кейбір ерекшеліктері: 

1. Жазатын адамның қасында сөйлесетін адам болмағандықтан, мұнда 

ешбір ым-ишара қолданылмайды. 

2.  Жазбаша сөйлесудің логикалық жағына аса қатаң талап қойылады. 

Мәселен, белгілі тақырыпқа шығарма жазған кезде адам осындай талаптарды 

орындауга тырысады, кеп ойланып, толғанады. Өйтпейінше бұдан нәтиже 

шығару қиын. 

3.  Жазуда грамматиканың ережелері де қатты ескеріледі. 

4. Жазу кезінде адам қатты зейін қойып, әр сөзін ойлап құрастырады, 

мағыналы сөз іздейді. Бұл үлкен ой жұмысын қажет етеді. Мәселен, адам 

озінің туысқандарына, таныстарына хаг арқылы ойын білдіргенде осы жағдай 

байқалады. Жазбаша сөйлеудің түрлері мен стильдері әр алуан. Олардың 

бастылары ғылыми, публицистика, көркем әдебиет, іс-кағаздық т.б. сөздер. 

Сөйлеудің жеке бір түрі- ішкі сөйлеу. Ішкі сөйлеу деп тілдік материалдар 

негізінде дауыстамай-ақ сөйлей алушылықты айтады. Әр ұлттың өкілі 

қандай бір нәрсе туралы ойласа да, алдымен өз тілінде ойлайды. Осығадай 

кезде адам ішкі сөйлеуді пайдаланады. Ішкі сөйлеу адамдармен тікелей 
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қарым-қатынас жасауға арналмаған. Оны адам өзінің ойлау әрекетінің ішкі 

мақсаты үшін пайдаланады. Ішкі сөйлеуді сөйлеу аппаратының жасырын 

жұмысы деуге болады. Өйткені мұнда оның жұмысы жөнді еленбейді. Тек 

тиісті аспаптармен зерттегенде ғана сөйлеудің осы түрінің де және стезиялық 

тітіркендіргіштерге орай туьш отыратындығы анықталған. Ішкі сөйлеу 

жөнінде И. М. Сеченов былай дейді: «Бес жастағы баланың ойы сөзбен 

немесе сыбырлап сөйлеумен немесе тіпті тілдің қозғалуы, еріннің 

жыбырлауымен айтылады. Мұның өзі ересек адамдарда да (тек түрлі 

дәрежеде болуы мүмкін) жиі кездеседі. Мен тіпті озімді де білемін: ойымның 

ауыздың жабық, қозгалмайтын күйінде тілсіз сөйлеумен, яғни ауыз қуысында 

тілдің бұлшық еттерінің қозғалуымен, қоса қабаттасуы өте жиі болады. 

Барлық жағдайда да басқалардын алдымда бір ойға баса назар аударғым 

келсе, оны алдымен дереу сыбырлап айтып аламын». Ішкі сойлеу өте кысқа, 

икемді болып келеді. Өйткені адам әркез өз ойлауының мазмұнын жақсы 

біліп отырады, сондықтан ішкі сойлеуге ұзақ тұжырым жасап жатудың 

кажеті де болмайды[3]. 

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ 

сессиясында сөйлеген сөзінде: «Патриотизммен тығыз байланысты 

мемлекеттік маңыздағы мәселе – мемлекеттік тіл мәселесі. Мемлекеттік тіл – 

бұл Отан бастау алатын Ту, Елтаңба, Әнұран секілді дәл сондай нышан. Және 

ол елдің барша азаматтарын біріктіруі тиіс»,-деп оның қоғам өміріндегі орны 

мен рөлін, қадір-қасиетін айрықша атап көрсетті. 

Бүгінгі таңда қазақ мектептерінің өзекті мәселелерінің бірі – 

оқушылардың тіл мәдениетін көтеру, сауатты жаза алатын, өз ойын айқын 

жеткізе алатын азамат тәрбиелеу. Бұл мәселе туралы көптеп айтылып та, 

жазылып та жатыр. Мысалы, педагогика ғылымының докторы И.Нұғыманов 

пен 3.Қашқынбаева «Оқушының жеке тұлға болып дамуы мен алған білімін 

іске асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, сөйлеу мәдениетін, әдебін қалыптастыру 

педагогиканың қазіргі кездегі көкейтесті мәселелерінің бірі болып табылады» 

– дейді. Қазақ зиялылары: А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Балақаев, 

К.Аханов, Т.Қордабаев, Ы.Маманов, Н.Уәлиев, Р.Сыздықова, А.Жапбаров, 

Ә.Болғанбаев, С.Исаев, А.Ысқақов, Р.Әміров, Қ.Жұбанов т.б. ғалымдардың 

еңбектерінде «тіл» ұғымының сан қырлы жағына тоқталады. Тіл 

табиғатының қыр-сырына терең жан-жақты үңілу-ғалым А.Байтұрсынұлынан 

бастау алып, Қ.Жұбанов зерттеулерімен өз жалғасын тапқан. Жас ұрпақты 

өзінің ана тілінде еркін, мүдірмей сөйлетіп үйрету үшін оқыту әдістемесін 

жетілдіре түсу − бүгінгі күннің аса маңызды мәселесі. Бүгінгі күннің тілек – 

талабы тұрғысынан білім мазмұнын жаңғырту, өмір талабына орай дамыта 

оқыту, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін қолданып заман ағымына жауап 

беруі мұғалімдерге жауапты істерді жүктейді.Бастауыш сынып оқушылары 

үшін тіл – білім алудың көзі болып саналады.Сондықтан да ата-аналар мен 

мұғалімдер баланың тілін дамытуың маңызын түсінуі тиіс. Оқушының 

тілінің дамуы жоғары болса, ол оның өмір жолында, сыныптастарымен 

қарым-қатынасына, сонымен қатар мектепте нәтижелі оқуына әсер етеді[4]. 
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Сөйлеу тіліне ең алдымен, анықтама бере кетсек. «Сөйлеу тілі – 

күнделікті қарым-қатынаста пайдаланылатын әдеби тілдің бір түрі. Сөйлеу 

тілі белгілі бір жағдайда ауызба-ауыз тікілей жалғанатын қатынас тілі 

болғандықтан, ол сөйлеудің ауызша формасымен тығыз бйланысты болады. 

Ал ауызша сөйлеуде еркіндік басым келеді, яғни үйреншікті жағдайда 

адамдар емін-еркін сөйлейді. Сонымен бірге сөйлеу тілі жазбаша түрде де 

қолданылады.  

Оқушылардың сөйлеу тілінің қабілеттерінің қалыптасуы және дамуының 

нәтижелі шарттары қандай ?Ең бірінші шарт ол – қарым-қатынастың 

қажеттілігі. Демек, өз пікірімен немесе ақпаратпен бөлісу тілегі мен 

қызығушылығын туғызатын, сөйлеу тілінің ынтасын айқындайтын 

жағдайларды қалыптастыру керек. 

Екінші шарт ол – қарым-қатынас ортасын құру. Қарым-қатынас ортасы – 

бұл ата-аналардың, жақындардың, достардың әңгімелері, көркем әдебиет, 

бұқаралық ақпарат құралдары, мұғалімнің сөйлеу тілі, оқулықтардың тілі… 

Сөйлеу тілі оқушыға қарым-қатынасқа түсуге және дүниені танып білуге 

көмектеседі. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеуге үйретуде 

психологияға сүйенбей болмайды. Сөйлеу тілін дамыту процесінде адамның 

еркі, есте сақтау қабілеті, ой-өрісінің дамуы, сезімі, қиялдай білу 

ерекшеліктері негізгі рөл атқарады. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу 

тілінің дамуы әрдайым педагогикалық басшылықты қажет етеді. Сөйлеу тілін 

дамыту мен байытуда жүйелі жұмыс қажет. 

Жас балалардың тілін дамытудың бір жолы ол – көрнекілік пен ойын. 

Ойын арқылы түрлі тілдік жағдай туғызып, балалардың түрлі тақырыпта 

сөйлеуіне жағдай жасауға болады. Ойын кезінде баланың сөйлеуге ынтасы 

артады, көңіл-күйі өседі, сөйлеуге белсенді қатысады. Ойын баланың сана-

сезіміне де әсер етіп, тәрбиелік мақсатын да орындайды[5]. 
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 Жамбыл облысы, Кордай ауданы,  

Сортюбе № 18 орта мектептің бастауыш сыныбының мұғалімі 

 

БАСТАУЫШ САТЫДАҒЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Жас ұрпақ -ел тірегі, ертеңіміздің кепілі. Әрбір ұстаздың міндеті мектеп 

оқушыларын отансүйгіштікке, ақыл-ойын жан-жақты дамытуға, ұмтылуға 

тәрбиелеу. «Қыран-түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз-шәкіртіне талап 

сыйлайды» деген халқымыздың дана сөзі ұстаз арқылы дарыған талаппен 

ұрпақтың алысқа ұшатынын меңзеген. Қазіргі танда біздің Республикада 

білім берудің жаңа жүйесі дайындалып, әлемдік білім беру кеңістігінде енуге 

батыл қадамдар жасалынуда. Білім берудің мазмұны жаңарып, оларды 

технологиялық-педагогикалық тұрғыдан жетілдіру қажеттігі туындауда. 

Білім беру деңгейіндегі озық технологияларды пайдаланудың мақсатүйрете 

жүріп, үйрену. Білім беру саласында озық технологиялардың енуі мұғалімнің 

ойлану стилін, оқтыуәдістемесін өзгертеді. Бастауыш саты-бұл оқушы 

тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын құнды, қайталанбайтын кезеңі. 

Сондықтан бастауыш мектеп-оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың 

алғашқы баспалдағы. 

Президенттің жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші 

кезекте білім деңгейімен айқындалады» - деген байламы жеке адамның 

құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің артуы, 

тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. Тәуелсіз ел тірегі - 

білімді ұрпақ.Қазіргі мектеп жағдайындағыбілім берудің ұлттық моделіне 

өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық 

педагогикалық технологияныигерген, психологиялық-педагогикалық 

диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан 

бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік 

іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-

зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. [1,б.61] 

Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып отыр. 

Себебі, қарыштап дамып келе жатқан технологиялық прогресс кезеңінде 

өскелең ұрпақтың білім деңгейізамануи талапқа сай болуы қажет. «Неге 

оқыту керек?», «қалай оқыту керек?», «не үшін оқыту керек?», - деген 

сұрақтарға жауап іздеген ғалымдар оқыту үдерісін «технологиялық» жолмен 

жүргізуге әрекет жасады. Оқытуды нәтижесінде кепілдемесі бар өндірістік 

технологиялық процеске айналдыру, осыған байланысты педагогикалық 

технологиялар бағыты пайда болды. Педагогикалық әдебиеттерде 

«технология» түсінігі әр түрлі сөз тіркестерінде қолданылады: педагогикалық 

технология, ақпараттық технология, компютерлік технология, білім беру 

технологиясы, тәрбиелеу технологиясы, біртұтас педагогикалық процесті 



 

819 

 

жүзеге асырудың технологиясы, оқытудың дәстүрлі технологиясы және т.б 

олардың даму динамикасы сол құбылыстың эволюциясында көрініс табады.   

Педагогикалық технология ұғымы ғылымға бірнеше жылдар бойы ене 

бастады. Қазіргі оқыту үрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар кеңінен 

енуде.Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар, саналы ойлауға тәрбиелейтін, 

қоғамдық көзқарастарын қалыптастыра алатын, өзіндік пікірі бар, қоғамдағы 

болып жатқан түрлі қарама-қайшылықтарды түсіне білетін, еркінсөйлеп, өз 

пікірін ашық айта алатын ойлы ұрпақ тәрбиелеуде сабақтыңмаңызы зор. 

Жаңа педагогикалық технологияны пайдалануды көптеген педагог-

психологтар оқу үдерісінде баланың өз бетінше ақыл-ойының дамытуы деп 

қарастырады. Баланың білімді саналы түрде қабылдауына мүмкіндік беретін 

жол деп қарастырады. Міне, мұндай жағдайда оқушы алға қойған жалпы 

мақсатқа белсенді араласу, топ пен ынтымақтастықта қызмет ету арқылы 

белсенді түрде оқу үдерісіне араласады, бір-бірін тексеру, талдау арқылы 

білім алуға деген ішкі қажеттілік сезім пайда болады. [2,б.31] 

Бастауыш сынып оқушыларын дәстүрлі оқыту кезінде өз бетінше шешім 

қабылдамайды, мәселенің шешу жолдары да іздестірілмейді, білім дайын 

түрде беріледі. Бұл қазіргі кездегі нарықтық жағдайдағы қажеттілікті 

қанағаттандырмайды. Сондықтан, педагогикалық технологияның түрлері, 

оған қойылатын талаптар нақты болуы қажет. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру 

жаңа педагогикалық технологияны ендірудіміндеттейді. Сондықтан оқу-

тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу оқушылардың 

білімге деген қызығушылығын,талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, 

шығармашылық еңбек етуге жол салу.  

Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу IV кезеңнен 

тұрады: 

І. Жаңа идеяны іздеу 

Инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды іздестіру 

ІІ. Жаңалықтарды ұйымдастыру 

ІІІ. Жаңалықтарды енгізу 

Оқу - тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану  

IV. Жаңалықтарды бекіту 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, 

әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, білім 

мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны тиімділігіне қарай 

пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді. Мұғалім инновациялық 

технологияның тиімділігін, әдіс-тәсілдерін жетік меңгеруі қажет. 

Бастауыш мектеп оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы 

баспалдағы. 

Инновациялық технологиялардың бастауыш мектептігі білім 

сапасынарттыру: 

- Әр сабақта интерактивті әдістерін қолдану; 

- Әр бір оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру; 
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- Қажетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік 

деңгейлерін ашу; 

- Инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру, 

мектеп жағдайына бейімдеу; 

Бастауыш сынып мұғалімдері өз сабақтарында оқушылардың тілін 

дамытуда, өздік жұмыс жасау, өз дағдыларын қалыптастыруда өз ойларын 

еркін жеткізе алуға баулуда. 

Заман талабына сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп 

отырады. Бірақ, ең басты технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек. 

Инновациялық технологиялар: 

- Жобалау технологиясы; 

- Саралап даралап оқыту;  

- Дамыта оқыту технологиясы;  

- Модульдік оқыту технологиясы;  

- Сын тұрғысынан ойлауды дамыту;  

- Сатылай комплексті талдау; 

- Деңгейлеп оқыту технологиясы;  

Инновациялық технология нәтижелері: 

1. Сабақта оқушылардың барлығын қамтуға мүмкіндік туды. 

2. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. 

3. Әр бір оқушының деңгейін анықтай аласың. 

4. Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға 

көмектеседі. 

5. Оқушылардың қабілеттері, сөз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, 

шығармашылық белсенділігі артады.  

6. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, 

өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады. 

Педагогикалық үдерісте жаңа технологияларды енгізіп, интерактивті 

оқытуды пайдалану мұғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайтындығына дау 

тудырмайды. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 

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

технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік құзыреттілігін, 

рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына 

әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі.Сабақта қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде 

жан-жақты дамыған, шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі. [3,б.37] 

Педагогикалық технологияларды талдау барысында мына факторлар 

ескерілуі керек: 

- Таңдалып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай 

болуы; 

- Тиімділігі, жүйелілігін, бірізділігін және басқа жақтары. 

ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. 

Оның өлшемі тек сауаттылық деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, 

оның критерийі - функционалдық сауаттылық. Бұл мәселелерді шешуде жаңа 
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технологиялардың атқаратын орны бөлек. Болашақта өркениетті елдердің 

жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу - 

бүгінгі күннің мақсаты.  

Әр бір мұғалім сабағын түрлендіріп, қазіргі жаhандану саясатына сәйкес 

жаңа технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануы тиіс. Мұғалім 

шеберлігі – ізденіс нәтижесі. Сондықтан, орыстыңұлы педагог-ғалымы 

К.Д.Ушинскийдің “Мұғалім – өзінің білімін үздіксізкөтеріп отырғанда ғана 

мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады” – 

деген. Бұл «Ұстаз» атты ұлы сүрлеуге соқпағынсалып жол тартқан көкірегі 

ояу, көзі ашық әрбір адамға берілген елеулі ескерту.Сабақты тартымды 

өткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды 

түрлендіріп отыру шарт.Ол үшін тек бір технологиямен шектеліп 

қалмай,әртүрлі технологияның элементтерін пайдалану қажет. 
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Сортюбе № 18 орта мектептің бастауыш сыныбының мұғалімі 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНДАҒЫ ҚИЯЛ 

ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Бала бұрын қабылдаған заттар мен құбылыстардың образына сүйене 

отырып, еш уақытта көрмеген нәрселерді де санасында бейнелей алады. 

Мәселен, өткен заманда болған оқиғаларды суреттейтін материалды оқып 

отырғанда, не өзіміз көрмеген алыстағы елдер туралы әңгіме тыңдағанда, не 

кітап оқығанда балада түрлі елестеулер пайда болады. Бұл қиял процесінің 

желісі болып саналады. «Жанның өзінде бұрыннан бар суреттеулерден жаңа 

суреттеулер жасай алуы қиял деп аталады» (М.Жұмабаев). Қиял процесінің 

адам әрекетінің қандай саласында болмасын зор маңызы бар. Бала 

қиялындағы фантастикалық образдардың өзі де оның танымын 

кеңейтетіндігі, қоғамдық тәжірибені меңгеруге жағдай жасайтыны, мұның өзі 

баланың психологиясына қатты әсер ететіндігі байқалады. Қиялдың адам 

қажетіне асуы, оның шындықпен байланысты болып келуі адамға ерекше 

қанат бітіріп, оның ілгері өрлеуіне себепші болады. « Қыран жетпеген жерге 

қиял жетеді»- деп халық тауып айтқан. [1,б.14] 

Төменгі сыныптағы мектеп оқушыларына тән қиялдың ерекшеліктері, 

олар жасаған бейненің көрнекілігі мен нақтылығында, бала өзінің өмірден не 

суреттерден көргендерін ойша елестетеді 1-ші сынып оқушысына нақтылы 

заттар мен көрнекі нәрселерсіз қиялдау қиынға соғады. 

Адамдардың қиялына тән кейбір ерекшеліктері төмендегіше 

қарастырылады. Әр адамның қиял ерекшеліктері оның жеке қызығулары мен 

қасиеттеріне, алдына қойған мақсаттарына байланысты болып келеді. Бұл 

арада суды аңсап шөлдеген жолаушының қиялы мен емтихан тапсыратын 

студенттің қиялын салыстырып көруге болады.  Қиялдың мазмұны мен 

формасы адамның жас және дара ерекшеліктерінде, білім тәжірибесіне де 

байланысты.  

Қиял адамның өскен ортасына, этностық ерекшеліктеріне, табиғат, жер-

су қоршауына байланысты да көрініп отырады. «Жаратылыстың құшағында, 

-деп жазады М. Жұмабаев, - меруерт себілген көк шатырдың астында, хош 

иісті жасыл кілем үстінде, күнімен бірге күліп, түнімен бірге түнеп, желмен 

бірге жүгіріп, алдындағы малымен бірге өріп, сары сайран далада тұрып 

өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті» 

Қиял - адамның барлық психикалық құбылыстарымен ұштасып жататын 

процесс. Мәселен, алға қойған мақсатын жоспарлап, жүзеге асырудың 

жолдарын іздестіру қиялсыз мүмкін емес. Бұл қиялдың ерікпен байланысына 

жақсы мысал. Қиялдың ойлау процесінде алатын орны ерекше. Өйткені 

ойлау белсенділігі адамды шығармашылық әрекетке жетелейді. Ал ондай 

әрекет қиялдың өте күшті дамуын қажет етеді. Ойлау мен қиял бір-бірімен 

тығыз байланысты. Жан қуаттарының екеуі де мәселені шешуге, сұраққа 
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жауап беруге қатысады. Бірақ қиялда мәселені шешудің өзіндік ерекшелігі 

болады. Қиял – мәселені суреттеу, жанды көрініс арқылы шешсе, ойлау оны 

тірі суретсіз жалпылай, ұғым, пікір, тұжырым түрінде шешеді. 

Адам қиял еңбек процесінде, іс-әрекет үстінде жарыққа шығып, дамып 

отырады. Мұндағы негізгі шарт: саналы мақсаттың болуы, болашақты 

болжай алу, істейтін еңбектің нәтижесін күні бұрын көре білу, яғни оны 

өңдеп, өзгертіп, елестете алу адам қиялына тән негізгі белгілер. Қиялда 

адамның дүниесі жөніндегі әр түрлі таным түсінігі әр түрлі формада 

қиюласып, жаңа санаға ие болады. Қиял бейнелері адам қажеттілігіне тәуелді 

бола тұрып, оны белсенді қызметке итермелейді, творчествалық ісіне күш-

жігер қосады. Қиял тек теориялық және практикалық қызметте ғана емес, ол 

адамның бүкіл рухани өмір салтының қалыптасуы мұнсыз мүмкін емес. Адам 

санасының жануар психикасынан басты айырмашылығы адам да ойлаумен 

қатар қиял әрекетінің болғандығында. [2,б.19] 

Бұл жасты өзінше жас кезеңіне бөліп қараудың себебі – бұларда өтетін 

оқу материалдары ұқсас келуінен, осы жастағылардың оқу әрекетінің 

ұқсастығы, көпшілігіне тән ұқсас психикалық қасиеттер тудырады. Міне, 

бастауыш мектеп жасын бөлек кезеңдерге бөлудің себебі осыдан. Кіші 

сынып оқушылардың оқуға едәуір мүмкіншілігі бар. Себебі олардың 

интеллектісі қарапайым ой операциясы дәрежесінде кездеседі делінген Ж. 

Пиаженің пікірі дұрыс болғанымен, қазірде бұрын аңғарып көрмеген қабілеті 

бар екендігі анықталып отыр. Осыған сүйеніп кеңес психологі Давыдов 

қазіргі күнде беріліп жүрген оқу тапсырмалары оқушылар үшін жеткіліксіз 

дейді. Олар мүмкіншілігін толық тауыса алмайды. Сондықтан бұлардың оқу 

мүмкіншілігін толық пайдалану үшін, тапсырманы онан әрі күрделендіру 

қажет дейді. Тапсырмалардың біртіндеп күрделенуі баланың танымдық 

процестерінің дамуына, ойлау, қиял, ес т.б. жақсы қалыптасуына, 

белсенділігінің артуына әкеледі. 

Педагогтың бірінші міндеті мұғалімнің айтқанын дәлме – дәл, айқын 

елестету үшін, оқушылардың репродуктивтік қайта жасау қиялын дамыту. Ол 

үшін педагогтың айтқан әңгімесі әсерлі, нақты фактілерге бай болуы қажет, 

бұған қоса суреттер, диапозитивтер, көрнекі құралдар т.б. пайдалану 

керек.Алайда бұл құралдар, әсіресе балалар сөз болып отырған нәрсені ойша 

елестете алмайтын жағдайда, пайдаланған тиімді. Көрнекі құралдар тым 

шамадан тыс пайдаланылса, ол қиялды дамытуду жеделдетпей, қайта тежей 

түседі. Нақтылы заттарды қабылдау мен ойша елестетуді ұштастыра білген 

пайдалы. Мысалы, суретті көрсетіп, содан соң балаларға ештеңеге сүйенбей 

ойша әңгімелеп беруді ұсынған жөн, немесе алдымен әңгіме жүргізіп, 

соңынан көрнекі құралды көрсеткен дұрыс. Мұның бәрі дәл қазір көрмесе де 

ойша қабылдауға болмайтын заттарды елестете алу қабілетін дамытады, яғни 

қиялдың дамуына мүмкіндік береді. 

Бастауыш сынып мұғалімінің міндеті-балалардың қиялы мен елестерінің 

мол қорын жасау болып табылады. Ешбір ретсіз, көбіне мәнсіз қиялдаудың 

орнына, балаларда айналадағы болмысты дұрыс бейнелейтін, кейіннен 
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ғылыми ұғым негізіне айналатын елестерді қалыптастыру қажет. Бұл 

бейнелеудің қаншалықты дұрыстығын тексеру үшін, осы бір затты, не 

құбылысты қалай елестететінін оқушыдан сұраған жөн. Оқушы тапсырманы 

дұрыс айтқанымен баланың оқығандары негізінде пайда болған бейнелер мен 

елестері кітапта айтылғандармен мүлдем сай келмейтін жағдайлар 

ұшырасатыны белгілі. Мысалы, бір оқушы жер белдеулерінің шекаралары: 

Шаян және Таутеке тропиктері туралы дұрыс айтты. Мұғалім енді келесі 

сұраққа көшпекші болғанда бала кенеттен: «Таутеке деген қандай жануар?» – 

деп сұрады. Сұрастыра келгенде, тропиктің шаян деп аталуы, оқушының 

онда шаян көп болатындығынан деп есептейтіндігі анықталды, ал басқа 

тропикте тіршілік ететін таутеке балаға белгісіз болатын. 

Мектепке дейінгі балалар фантазия әлемін, ертегіні жаны сүйеді. Қиялы 

мол ойындарды мейлінше қатты ұнатады. Бала таяқты ат қылып мінсе – ат 

болғаны, ол салт атты бола қалады, ал бірінен соң бірін қатар қойған үш 

орындық оларға шапшаң жүретін поезд іспеттес. Төменгі сынып 

оқушыларының қиялы да көл-көсір, ал бірақ мектеп жасындағылардың 

қиялы, шындыққа жақын, оны дәлірек бейнелейді. Мысалға, мектепке дейінгі 

бала бір-біріне крес етіп байлаған шыбықты самолет деп қабылдаса, төменгі 

сыныптың оқушысы бұған қанағаттанбайды, нағыз самолетке ұқсас етіп 

бірдемелерді жасауға тырысады. Осы айтқандарды негізге алып кейбіреулер, 

жасы үлкейген сайын қиялы көмескелетіп, нашарлап мазмұны жағынан 

тұтастай жұтай түседі деп ойлайды. Бұл тіптен де бұлай емес. Қиял 

процесінде өткен елестер едәуір өзгерістерге ұшырағандықтан, адамның 

неғұрлым тәжірибесі мен алған әсері көп болса, оның қиялы да байи түседі. 

Балалардың шындықты қиялға айналдыруы ересектерден гөрі жиірек болады. 

Творчествалық қиялды қалыптастырудағы тамаша құралдың бірі-арнаулы 

және әсіресе еркін тақырыптарға шығарма жазу. Оқытудың алғашқы 

жылынан бастап, оқушыларды әдебиеттен , сурет салуда, қол еңбегінен т.б. 

әр қилы творчествалық еңбекке ынталандыру қажет. Жақсы жолға қойылған 

эстетикалық тәрбие жұмысы мектеп оқушыларының қиялын дамытуға 

жәрдемдеседі. Әрқандай бейне, мейлі ірі, мейлі кіші болсын, нақты қалыпқа 

келіп, орнықты шындыққа айналудың алдын ойда түзілген жаңа байланыстар 

мен қатынастар негізінде жасалған қиял түрінде іске асады. [3,б.27] 

Оқу іс-әрекеттің негізгі саласы еңбек процесін нәтижелі орындауға 

қажетті білімді, дағды мен икемді жүйелі түрде меңгеру. Мектеп жасындағы 

балалардың негізгі әрекеті - оқу. Оқу арқылы балаға қоғам өзінің ғасырлар 

бойы жиналған асыл мұрасын, дағды, тәжірибесін береді. Сонымен бірге 

жаңа буын оқу арқылы өзінен бұрынғылардың практикалық әрекетін, ғылым-

білім жүйелерін меңгереді. Сөйтіп өзін практикалық әрекетке дайындайды. 

Білім жүйесін меңгеру арқылы ғана адам ой және дене еңбегінің тетіктерін 

жақсы түсінеді. Оларды жан-жақты білуге мүмкіндік алады. Білім меңгеру –

ұзақ уақытты керек ететін процесс. 

Мектеп – бала қиялын дамытуда үлкен роль атқарады. Мұндағы 

оқылатын сабақтардың мәніне түсіну қиялсыз мүмкін емес. Мәселен, 
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табиғатты суреттейтін немесе қандай да болсын оқиғаны баяндайтын бір 

материалды түсіндіргенде мұғалім арнаулы тәсілдер арқылы оқушылардың 

қиялын оятады. Қиял арқылы бала ондағы жанды бейнелерді көз алдына 

елестеткендей, қолымен ұстағандай, құлағымен «еститіндей» күйге түседі. 

Көркем әдебиет шығармаларын талдағанда, тарих сабақтарында қиял 

процесі әр қырынан көрініп отырады. 

Оқу процесінде қайтадан жасау қиялының маңызы өте зор, сондықтан 

онсыз оқу материалын қабылдау, не ұғыну мүмкін емес. Оқыту қиялдың бұл 

түрін үнемі дамытып, байытып отырады. Оқытудың әсерінен баланың қиялы 

да өзгеріске ұшырайды. Қиял бейнелері көбіне тиянақталып, жақсы есте 

сақталады, білімі молайып, ой-өрісі кеңейген сайын, олар түрлі болып, байи 

түседі.  

Қиялдың алғашқы көріністері үш жасар бөбектерде байқалады. Мұны 

бөбектердің қызық ертектерді шын ықыласымен тыңдауынан, ертегідегі 

оқиғаны шын көріп, бар ынтасымен берілуінен көреміз. Бір қарағанда жас 

бала қиялына өте бай сияқты болып көрінгенімен, ондағы образдар 

шындықтан өте алыс жатады. Себебі бала санасында кезкелген нәрсенің 

бейнесі оңай тоғысады да, бұдан керемет қиял көріністері құралады. Баланың 

өмір тәжірибесі өсе келе қиялы да шындыққа бір табан жақындап отырады. 

Мәселен, бала шимайлап қағазға бір нәрсенің суретін салады, осыны 

шындықта бар нәрсеге ұқсайды деп ойлайды. Қиял басқа да психикалық 

процестер тәрізді дамудың ұзақ жолынан өтеді. Қиялдың қарапайым түрінен 

бастап творчестволық қиялға дейінгі кезеңнің қалыптасуы нақтылы әрекетке 

байланысты.  

Мектеп – бала қиялын дамытуда үлкен роль атқарады. Мұндағы 

оқылатын сабақтардың мәніне түсіну қиялсыз мүмкін емес. Мәселен, 

табиғатты суреттейтін немесе қандай да болсын оқиғаны баяндайтын бір 

материалды түсіндіргенде мұғалім арнаулы тәсілдер арқылы оқушылардың 

қиялын оятады. Қиял арқылы бала ондағы жанды бейнелерді көз алдына 

елестеткендей, қолымен ұстағандай, құлағымен «естігендей» күйге түседі. 

Көркем әдебиет шығармаларын талдағанда, тарих сабақтарындағы 

әңгімелерде, оқушылардың түрлі ойындарында қиял процесі әр қырынан 

көрініп отырады. Төменгі сынып оқушыларында алғашқы кезде қиялдың 

дамуы айтарлықтай болмайды. Мәселен, бірінші сыныптағылар суретке не 

оқығанға қарап, өз бетімен жаңадан бейне жасай алмайды. Өйткені осы 

жастағыларда синтездеу қабілеті жөнді дамымаған. Олар оқығанын 

кездейсоқ, біріне-бірі байланыспаған ассоциация арқылы жаңғырып 

отырады. Баланың қайта жасау қиялын дамыту үшін алдымен олардың 

тәжірибесін қорландыра түскен жөн. Өмір тәжірибесінің артуы, білім 

қорының молая түсуі балалардың қиялын да дамыта түседі. Бастауыш сынып 

оқушыларында қиял процесінің дамуына аса мән берілуі қажет. Ол оның 

қоршаған ортаны танып білуіне, оқу әрекетінің дұрыс қалыптасуына, 

баланың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Қиялдың маңыздылығы оның 

шындықпен байланыстылығында. Шын мәнісіндегі қиял ғана мазмұнды, 
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пәрменді де болып, адамды іс-әрекетке жетелейді, оның рухани өсуі үшін 

ерекше маңызды болады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ  ҰЙЫМДАРДА 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ 

 

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер: отбасылық, экологиялық, 

экономикалық дағдарыстар жүйке жүйелері бұзылған, әртүрлі психикалық-

физикалық аурулары бар, мектепке дейінгі жастағы балалардың көбеюіне 

әкеліп, соқтырып отыр. Жыл сайын дене және психикалық мүмкіндіктері 

шектеулі мектепке дейінгі жастағы балалардың саны артып келеді, 

сондықтан мектепке дейінгі инклюзивті білім беру мәселесі өзекті болып 

табылады. Әр бала үшін ең алғаш қоғамға кірігу, яғни балабақшаға бару ең 

жауапты да қиын кезең болып саналады. Ал мүмкіндіктері шектеулі балалар 

үшін бұл үрдіс әлдеқайда эмоциялық жағынан да, психологиялық жағынан да 

ауыр болады. Ерекше оқытуды қажет ететін балалардың өмір сүру сапасын 

жақсарту ата-ананың негізі міндеті болғанымен де, білім алу жасына келген 

балалардың өмірінде мұғалімнің де атқаратын рөлі зор. Сондықтан да, біздің 

негізгі мақсатымыз жаңадан ендіріліп жатқан инклюзивті білім беру 

жүйесінде мектепке дейінгі ұйым (МДҰ) педагогтерінің жұмысына көмек 

көрсету, ерекше оқытуды қажет ететін балалардың психофизикалық 

ерекшеліктерімен, олармен жұмыс жасау түрлерімен таныстыру арқылы 

инклюзивті топ педагогтерінің жұмысын жеңілдету жолдарын атап көрсету.  

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру жүйесін тиімді 

ұйымдастыру, психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру, 

инклюзивті білім берудің теориялық негіздеріне бағытталған ғылыми зерттеу 

жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп жатқан зерттеулердің нәтижелеріне 

сәйкес, инклюзивті білім беруді жүзеге асыру жолдары, кадр даярлау 

мәселесі, ерекше оқытуды қажет ететін балаларды оқытуда қолданатын 

тиімді әдістер анықталған. Өкінішке орай, ғылыми білім мен тәжірибенің 

арасында байланыстың әлсіздігіне байланысты, инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыруда қиындықтар шығып жатады  [1].  

Инклюзивті білім берудің негізі-барлық адамдарға тең қарым-

қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балалар үшін ерекше жағдайлар жасайтын балалардың кез келген 

кемсітушілігін болдырмау. Инклюзивті білім беру жүйесі Мектепке дейінгі, 

орта, кәсіптік және жоғары білім беретін оқу орындарын қамтиды. 

Инклюзивті білім беруді дамыту – күрделі, көп қырлы, ғылыми және 

әдіснамалық-Әлеуметтік және әкімшілік ресурстардан басқа, заманауи білім 

беру жүйесін түбегейлі қайта құруды талап ететін процесс.  

Ерекше оқытуды қажет ететін баламен жұмыс істеу ерте басталған 

сайын, оның қоғамға бейімделуі мен әлеуметтенуіне мүмкіндігі соғұрлым 

жоғары. Бұл тек гуманизациялау үдерістерімен ғана емес, сонымен қатар 

«ерекше»  балаға ерте түзету-педагогикалық көмектің тиімділігі мен 
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нәтижелілігімен дәлелденген. Білім беру мекемелерінде  ерекше оқытуды 

қажет ететін балаларды оқыту процесін сипаттау үшін қолданылатын термин 

Инклюзия  - бір нәрсе қосылатын, яғни тартылатын, қамтылатын немесе 

тұтас бөлігі ретінде құрамына кіретін процесс ; бұл балалардың, ата-

аналардың және білім беру саласындағы мамандардың бірлескен қызметке 

белсенді қосылуы, бірлесіп жоспарлау, жалпы іс-шараларды,  мерекелерді 

өткізу. 

Инклюзивтік білім беруді дамытудағы басты бағыт − дамудағы 

ауытқуларға ерте араласу − жеткіліксіз дамуда. Бүлдіршін жастағы 

балаларды түзету педагогикалық көмекпен қамтудың төмендігі дамуында 

ауытқуы бар балаларды оңалтудың тиімділігіне кері әсерін тигізіп отыр.  

Егер қалыпты дамып келе жатқан баланың ата - аналары үшін Балабақша-ол 

қарым-қатынас жасай алатын, басқа балалармен ойнайтын, қызықты уақыт 

өткізетін, жаңа нәрсе білетін орын.Ал ерекше қажеттіліктері  бар балаларды 

тәрбиелеп отырған отбасылар үшін балабақша олардың баласы толыққанды 

дами алатын және бейімделе алатын, өмірге бейімделе алатын орын болуы 

мүмкін. Өйткені МДҰ-да түзету-дамыту бағдарламасын құру педагогикалық 

әсерлердің әлеуметтік бағыттылығын және ерекше қажеттіліктері  бар 

баланың әлеуметтенуін қамтамасыз етілуі тиіс. 

Инклюзия - бұл адам қызметінің барлық деңгейлерінде қайта құруды 

талап ететін процесс, балалардың жыныстық, этникалық және діни 

тиістілігіне, бұрынғы оқу жетістіктеріне, денсаулық жағдайына, даму 

деңгейіне, жынысына, жасына, ата-аналардың әлеуметтік-экономикалық 

мәртебесінің қандай да бір әлеуметтік тобына жататынына және басқа да 

айырмашылықтарына қарамастан жалпы білім беру процесіне 

интеграциялану процесі. Бала құрдастарының ұжымына тек мерекелерде, 

қысқа уақытта ойындарда немесе серуендеуде қосылады.  

Ішінара инклюзия - баланы күннің жартысы немесе толық емес апта 

тәртібінде қосу, мысалы, бала құрдастары тобында болғанда, жеке жұмыс 

барысында оқу материалын меңгере отырып, бірақ басқа балалармен бірге 

бейнелеу қызметі, дене шынықтыру, музыка және т.б. бойынша сабақтарға 

қатысады. Бала барлық сабақтарда құрдастарымен бірге айналысады. Бұл 

ретте күрделілігі әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар таңдап  

алынады [2]. 

Ерекше оқытуды қажет ететін балалар  қалыпты балалармен 

балабақшаның әдеттегі тобында бірге жүреді. Балабақша педагогтері мен 

мамандары ерекше балаларға көмектеседі.  Әдеттегі топтар психологиялық 

жағынан өзгеріп, балалар шыдамдылыққа үйренеді. Қалыпты балалар  

ерекше оқытуды қажет ететін балаларды  әдеттегі күйде қабылдайды. Ерекше 

балалардың қазіргі заманға сай даму моделін құрудың басты бағыты − бұл 

білім беру қызметтерінің сапасын арттыру және қол жетімділігін қамтамасыз 

ету үшін жағдайларды жасау. Жоғарыда көрсетілген мәселелер мектепке 

дейінгі ұйымдарда инклюзивтік білім беруде әдістемелік ұсынымды 

әзірлеуге түрткі болды.  
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Мектепке дейінгі жастағы балаларды  инклюзивті  білім берудің мақсаты: 

инклюзивтік білім беру кезінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

бағдарламасының қолжетімділігін қамтамасыз ету.  

Міндеттері: 

  - мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивтік ортаны бейімдеу; 

 - мектепке дейінгі ұйымдарда ерекше  балаларды психологиялық  

педагогикалық қолдау үшін пункттер құру;  

- мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндігі шектеулі балалармен  

жұмыста педагогтерге арналған біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

болып табылады.    

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларға 

оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы балаларды 

адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа және толеранттылыққа 

тәрбиелей аламыз. Мектепке дейінгі ұйымдардың білім беру ортасы баланың 

білім беру үрдісіне қосылуын және әр тәрбиеленушінің мүмкіндігіне қарай 

пайдалы таңдауына мүмкіндік жасайды.  Ерекше оқытуды қажет ететін 

балалар инклюзивтік білім алуда логопед, дефектолог, дене шынықтыру 

нұсқаушысы, психологтан жылдық жоспарларына сәйкес күннің ІІ 

жартысында өзімен жасты балалармен қатынасады (сурет салу, жапсыру т.б.) 

және мамандардан оқу-тәрбие және танымдық-педагогикалық көмек алады. 

Ерекше оқытуды қажет ететін балалар  жалпы топта тәрбиешілердің 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне қатынасып білім бағдарламасы 

бойынша білім алады [3].  

Ерекше оқытуды қажет ететін балалар  балабақша  өміріне белсене 

қатысады: іс-шаралар мен ойын-сауықтарға өзге балалармен бірігіп қатысуы, 

ертегілер мен концерттерді ұжыммен көруі олар үшін шынайы мереке. 

Мектепке дейінгі ерекше оқытуды қажет ететін балалар шараларға 

қатыстыру арқылы балалар ұжымда өмір сүріп, құрбыларымен қарым-

қатынасқа түсуге үйренеді. Егер бала осы сатыдан өтсе, мектепте оған едәуір 

оңайырақ болады. Ең бастысы, бұл балалар болашақта жалғызсырамай, 

өздерімен жасты балалармен бірге тәлім-тәрбие алуды жалғастырады. 

Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ұлттық құндылықтарымыз, әр баласы 

еліміздің ертеңі екенін ескерсек әрбір ерекше балалардың сапалы білім алып, 

азамат болып қалыптасуына жағдай жасау біздің міндетіміз. 

 Елімізде жоғарыда аталған балаларды дербес, толыққанды және 

лайықты өмірге дайындайтын сапалы білім берудің қолжетімділігін 

қамтамасыз ету міндеті тұрды. Елімізде мектепке дейінгі жастағы  балаларға 

қалыпты ортада әрі қарай дербес және тең құқылы өмір сүруге, еңбекте, 

шығармашылықта және жеке өмірінде өзін-өзі барынша жүзеге асыруға 

теңдей мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін, білім берудің осындай типін іздеу 

және ұйымдастыру бойынша іс-шаралар белсенді түрде қабылдана бастады. 

Мұндай тәсілдердің бірі ретінде инклюзивті білім беру алынды, ол дамуында 

ерекшелігі  бар балаларға білім алудағы қолжетімділік пен тең құқықты 
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қамтамасыз ететін, балалардың кез келген дискриминациясына  жол 

бермейтін және ерекше жағдайларды құратын жалпы білім беруді дамыту 

үдерісі болып табылады. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру идеясының пайда 

болуы және оны ендіру, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Роза 

Айтжанқызы Сүлейменованың есімімен байланысты. Ол дамуында кемістігі 

бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбек 

реабилитациялаудың Республикалық ғылыми-практикалық орталығының 

негізін қалаушысы. Р.А.Сүлейменованың берген анықтамасына сәйкес, 

«инклюзивті білім беру – бұл балаларды ажырататын кедергілерді жоюға, 

барлық балаларды жасына, жынысына, этникалық, діни көзқарасына, 

дамуында артта қалуына немесе экономикалық мәртебесіне қарамастан, 

отбасының белсенді қатысуымен,  баланың дербес мұқтаждықтарын 

коррекциялық-педагогикалық және әлеуметтік қолдау арқылы, ортаны 

балалардың жеке ерекшеліктері мен білім алу қажеттіліктеріне бейімдеу, 

яғни адекватты білім беру жағдайларын құру арқылы оларды білім беру 

үдерісіне және әлеуметтік бейімдеуге толыққанды ендіруге бағытталған 

мемлекеттің саясаты» [4]. 

Берілген анықтама білім берудің инклюзивті жүйесінің барлық 

балалардың дене, интеллектуалды, әлеуметтік, эмоционалды, тілдік және 

басқа ерекшеліктеріне қарамастан,  білім алуды ұйымдастыруға теңдей 

қолжетімділікті қамтамасыз етуі керек, бұл өз кезегінде балаларға оқыту мен 

тәрбиенің бірыңғай үдерісіне толыққанды енуіне мүмкіндік береді. Кең 

мағынасында, инклюзивті білім беру, қатарластарынан біршама 

айрықшаланатын балаларды  оқытуды білдіреді. Нәтижесінде, бұл өскелең 

ұрпаққа қоғамның тең құқылы және толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік 

береді, оның сегрегациясы мен оқшаулану қаупін төмендетеді. 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаны кіріктіру, оған өзінің жеке құзырлылығын 

дамытуға мүмкіндік ұсыну, барлық ықтимал әлеуметтік кедергілерді (білім 

алуға қолжетімділік, мәдени-ағартушы  мекемелер мен ұйымдарға, 

ақпаратқа, көлікке қолжетімділік, жағымсыз қатынасты жою) жеңу, қазіргі 

кезде азаматтық қоғамның дамуындағы негізгі міндеттердің бірі болып 

табылады. Мұнда денсаулығында және психофизикалық дамуында 

қиындығы бар адамды қоғамға тиімді кіріктірудің жетекші міндеттерінің бірі 

ретінде, оған сапалы білім алуға мүмкіндікті қамтамасыз ету алынады. 

Қазақстан Республикасындағы саяси, экономикалық және мәдени 

өмірдегі күрделі өзгерістер, білім беру жүйесін реформалау және қайта 

ұйымдастырудың қарқынды үдерісіне жетелейді: 

- дәстүрлі, авторитарлы оқыту мен тәрбиеден гуманистік, тұлғалық-

бағдарлы оқыту мен тәрбиеге өту; 

- дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты олардың негізгі 

құқықтары мен еркіндігін сақтауға, оларды қоршаған әлемнің алуан түрлі 

байланыстары мен қатынастарына, дені сау қатарластармен әрекеттік өзара 
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қатынас үдерістеріне кіріктіруге бағытталған білім беру жүйесіндегі 

әлеуметтік құбылыстар белсенді дами бастайды; 

- тұлғаның әрбір адамның жалғыз және қайталанбас құндылық ретіде  

мойындауын көрсететін жаңа педагогикалық ойлау нығая түседі; 

- психофизикалық кемістіктер сезуге, толғануға қабілетті, әлеуметтік 

тәжірибені меңгеруге қабілетті адамзат мәнін теріске шығармауы тереңірек 

саналы ұғынылады; 

- қоғам бірте-бірте адамзат  борышының әрбір адамды дамыту үшін 

жағдай жасауға әкеледі, оның негізін құраушы ретінде сапалы білім беру 

алынады, ол қоғамның барлық мүшелеріне өзін-өзі жүзеге асыруға және 

қоғамның толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік ұсынады. Бұл өз кезегінде 

қоғам мен мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі балаларға қатынасының 

өзгеруіне әкеледі, ол мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамушы 

қатарластарымен теңдей жағдайда білім алу құқығын қамтамасыз етуден 

құралады. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тұрғылықты мекен-жайы бойынша, дені 

сау қатарластарымен  МДҰ мектепте оқыту, бүкіл дүние жүзінде арнайы 

білім беру мекемелерінің ізгілікті баламасы болып танылған. Арнайы 

(коррекциялық) мектепте оқи отырып, бала өзінің көп уақытын жолға немесе 

интернатта тұруға мәжбүр болады, бұл оның қалыпты ортасынан айырады. 

Бала қалыпты қатарластарымен қарым-қатынастың жеткіліксіздігін басынан 

өткереді. Психикалық немесе физикалық ауытқуы бар баланың даму жағдайы 

көп жағдайда оның денісау қатарластарының даму жағдайынан түбегейлі 

айрықшаланады. Ата-аналардың, дәрігерлер мен педагогтардың барлық күш-

қуаты кемістікті емдеуге және түзетуге бағытталады, балаға жалғыз 

әлеуметтік рөл – пациент рөлі беріледі. Арнайы (коррекциялық) мектепте 

оқыту, өзінің алдына басым міндеттерді қояды: барлық коррекиялық-

педагогикалық жұмысты оқушылардың физикалық және психикалық дамуын 

«нормаға» барынша жақындату мақсатында құру. Сонымен бірге, 

Н.Н.Малофеев атап көрсеткендей, «ерекше» баланың өзінің балалық шағын 

толыққанды өткізу құқығы болатынына, ешқандай коррекциялық мақсатты 

көздемейтін өзінің қатарластарымен қарым-қатынас жасау, ойындар мен 

сауықтар, туыстарының қамқорлығы мен махаббатыа ие болу құқығы 

болатынына ойланбайды. 

Алайда, Л.С.Выготский арнайы оқытуды қалыпты дамуы бар 

балалармен үйлесімді байланыстыруға болатын оқыту жүйесін құрудың 

қажеттілігін атап көрсетті. Ол арнайы мектептің басымдылықтары 

болғанмен, оның негізгі кемшілігі ретінде – өзінің тәрбиеленушісін мектеп 

ұжымының тар шеңберіне тұйықтайтынын, баланың кемістігіне барлығы 

бейімделген, баланың зейінін өз кемістігіне жинақтайтын,  оны шынайы 

өмірге ендірмейтін тұйықталған әлемді құратынын атады. Л.С.Выготскийдің 

пікірі бойынша, мүмкіндігі шектеулі баланы оңтайлы дамытудың 

формаларының бірі ретінде ұжым алынуы керек. Автор тәрбие мен дамыту 

үдерістеріндегі оның басым рөлін атай отырып, ұжымның дәрежесі бойынша 
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әртүрлі интеллектуалды жетілмеген балалармен толықтыру талабын 

ұсынады. Зерттеушінің ойынша, балалардың ұжымы біртекті болған 

жағдайда, бұл дені сау қалыпты балаларға және мүмкіндігі шектеулі 

балаларға да зиянын тигізеді, оларды дамыту мүмкіндігінен айырады.  

Интеллектуалды тұрғыда аса дарынды балалар өзінің әлеуметтік 

белсенділігін көрсете алады, ал дамуында кемістігі бар балалар аса дарынды 

балалармен ұжымдық ынтымақтастық және қарым-қатынас жасау 

мүмкіндігінен айырылады. Бұл олардың танымдық сферада екінші рет артта 

қалуына және кемістіктің ауырлауына әкеледі. Сондықтан, Л.С.Выготский 

бойынша, дамуында ауытқуы бар баланы тәрбиелеудің негізгі міндеті 

ретінде, оны өмірге кіріктіру және оның кемістігін белгілі бір жолмен 

толықтыру алынады. Оның пікірінше, дені сау қалыпты балаларға ауқымды 

бағдарлану, арнайы білім беруді қайта қарастырудың бастапқы негізгі 

ретінде алынуы керек. Л.С.Выготскийдің арнайы білімді, оқытуды және 

жалпы тәрбие мен жалпы оқытуды кіріктіру туралы идеясы, соңғы кезде 

инклюзивті білім беру түрінде жүзеге асырылып келді, оның негізгі мақсаты 

ретінде,  мүмкіндігі шектеулі балалар мен жастардың толыққанды және 

тиімді білім алуы қарастырылады. 

Инклюзивті білім берудің негізіне келесі қағидалар алынады: 

1. Барлық адамдардың құқықтарының теңдігі принципі (олардың 

даралығы мен ерекшеліктерін есепке алуды бір мезгілде сақтауда). 

2. Дискриминацияның кез келген типіне жол бермеушілік, яғни 

мүмкіндігі шектеулі адамның білім алу құқығын және әлеуметтік өмірге 

қатысуын кез келген шектеуге жол бермеу. 

3.  Әлеуметтік қоғамдық өмірдің барлық саласында мүмкіндігі шектеулі 

балалардың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандырудың ерекше құқықтарын 

мойындау, атап айтсақ, білім беруде (оқытудың арнайы жағдайлары, 

әлеуметтік инфрақұрылымның объектілеріне қолжетімділік және т.б.). 

4. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қоғамның оның табысты әлеуметтенуі 

үшін барлық қажетті жағдайлар мен қызметтерді ұсынудағы міндеттері. 

5.  Барлық балаларды жалпы білім беретін орта мектептер мен мектепке 

дейінгі мекемелерге қабылдаудың мүмкіндігі. 

Аталған қағидаларды жалпы білім беретін және мектепке дейінгі 

мекемелердің педагогикалық ұжымдары, білім беру қауымдастықтары ата-

аналардың қатысуымен құруы керек. Инклюзивті білім берудің өзара 

жақындасудың екіжақты үдерісі ретінде, екі әлеуметтік субъектінің 

қозғалысы мен кездесуі үдерісі ретінде байқалады: 

1. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты қатарластарымен, сонымен 

бірге ата-аналармен бірлесіп оқыту үдерісіне ендіру. 

2. Жалпы білім берудің өзі, ол балаларды оқыту үдерісіне ендіру үшін 

қолайлы ұйымдастырушылық-функционалды, адамгершілік-психологиялық, 

басқа жағдайларды құруы қажет. 

Қорыта келе, мектепке дейінгі инклюзивті білім берудің негізгі идеясы 

бойынша, бала білім беру жүйесіне енгізілуге дайындалу емес,  баланы 
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ендіруге дайын болуы қажет. Бұл мектепке дейінгі  ұйым  педагогтары мен 

ата-аналардың инклюзивті білім берудің балабақшаға ашылған есік ғана 

емес,  бірге білім берудің нәтижесі үшін жауапкершілікпен қараудың 

қажеттілігін білдіреді.   
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АНАЛИЗ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

На современном этапе социально-экономического и политического 

развития государства происходят коренные изменения во всей системе 

образования, характеризующееся обновлением, качественным изменением 

структуры, содержания, способов и средств обучения. В Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» указано, что главной задачей системы 

образования является развитие прочных основ нравственности и здорового 

образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития 

индивидуальности [1].  

В Государственном общеобязательном стандарте начального 

образования Республики Казахстан подчеркивается, что приоритетным 

направлением развития системы школьного образования является 

формирование познавательных знаний, умений и навыков, степень освоения 

которых в значительной мере определяет успешность последующего 

обучения. Учащимся необходимо уметь свободно пользоваться знаниями, 

самостоятельно определять и применять их в жизни [2].  

Процесс обновления содержания образования осуществлялся по плану в 

соответствии с началом учебного года, т.е. с 1 сентября, так 1 класс с 2016 

года; 1-2 классы - 2017 г.; 1-3 классы - 2018 г.; 1-4 класс - 2019 г. Обновление 

образование включает в себя изменение стандартов, программ, методов, 

подходов, оценивания и др. В современном мире естественнонаучное 

образование приобретает особое значение, поскольку направлено на 

формирование у обучающихся современной основанной на науке картине 

мира, практически-деятельного отношения к окружающей природе, освоение 

ее закономерностей через элементарное экспериментирование и 

исследовательскую деятельность. Начнем с того, что с обновлением 

содержания образования в курс изучения введен предмет «Естествознание», 

с 2016 года младшие школьники начали изучать эту дисциплину впервые.  

Цель предмета – формирование основ знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и развитие исследовательских умений и 

навыков учащихся [3]. При изучении дисциплины «Естествознание» у 

младших школьников формируются исследовательские, коммуникативные, 

мыслительные умения и навыки. Объем учебной нагрузки составляет в 1-2 

классах – 1 час в неделю (1 класс – 33 часа в учебном году, 2 класс – 34 часа 

в учебном году); 3-4 классах – 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Важно отметить, что идет количество часов по учебному предмету 
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увеличивается, что способствует углубленному изучению материала, 

формированию знаний, умений и навыков, необходимых обучающимся на 

следующих уровнях образования (основной средний, общий средний) и в 

будущей взрослой жизни.  

Естествознание – это естественные науки, совокупность наук о природе 

[4, с. 75]. Естественные понятия в педагогическом словаре понимаются, как 

естественные науки, система знаний о природе, важный компонент 

содержания образования. Традиционно включает в себя математику, физику, 

химию, биологию, науки о Земле (географию и др.), науки о человеке как 

социально-биологическом существе (анатомию человека и др.) [5, с. 26].  

Естествознание – одна из дисциплин, зародившихся еще в глубокой 

древности. История развития естествознания берет свое начало с античности. 

Великие ученые Аль-Фараби, Аль-Хорезми говорили о роли 

естественнонаучных дисциплин и заложили фундамент развития научного 

естествознания. Далее вклад вносят Я.А.Коменский, В.Ф.Зуев, 

М.В.Ломоносов, К.Д.Ушинский и др. В Казахстане Ы. Алтынсарин считал, 

что в содержание образования школы должны входить естественные 

предметы. На протяжении многих веков происходило формирование 

естествознания как научной дисциплины. 

На современном этапе в рамках обновленного содержания образования 

учебный предмет «Естествознание» в начальной школе является 

пропедевтическим курсом к изучению самостоятельных учебных предметов 

«Биология», «Физика», «География», «Химия» на последующих уровнях 

образования, формирующий естественнонаучные понятия, имеющие важное 

значение в фундаментальности знаний, выступающих в роли способа 

организации мыслительного процесса – формы мышления. В начальной 

школе на уроках естествознания обучающиеся овладевают разными 

естественнонаучными понятиями: геологическими, физическими, 

географическими, биологическими и др.   

В рамках нашего исследования проанализируем Типовую учебную 

программу по предмету «Естествознание» для 1-4 классов уровня начального 

образования, отражающую базовое содержание, состоящее из основных 

структурных элементов – разделы и подразделы, представленных в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Разделы и подразделы учебного предмета «Естествознание» 

для 1-4 классов уровня начального образования 
Разделы Я - 

исследователь 

Живая 

природа 

Вещества и 

их свойства 

Земля и 

космос 

Физика 

природы 

Подразделы Роль науки и 

исследований 

Растения Типы 

веществ 

Земля Силы и 

движения 

Методы 

познания 

природы 

Животные Воздух Космос Свет 

Человек Вода Пространство 

и время 

Звук 

Природные 

ресурсы 

Тепло 

Электричество 
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Магнетизм 

 
Наблюдения младших школьников, проводимые в природе и социуме, 

способствуют накоплению представлений и понятий об окружающем мире, 

обеспечивают элементарный уровень научных знаний в рамках системы 

«Человек – Природа». Рассмотрим естественнонаучные понятия, которые 

изучаются в каждом разделе программы учебного предмета 

«Естествознание».  

Первый раздел «Я-исследователь», представленный в таблице 2, 

направлен на формирование понятий, закладывающих основу 

исследовательской деятельности обучающихся, умеющих провести 

наблюдение, опыт, осуществить выбор метода исследования, организовать 

планирование и проведение эксперимента, осуществить фиксирование его 

результатов на основе экспериментальных данных.  

 

Таблица 2. Естественнонаучные понятия в разделе «Я- исследователь» 
Подраздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль науки и 

исследований 

Явление Процесс Научное 

открытие 

Размышление 

Методы 

познания 

природы 

Наблюдение, 

эксперимент 

Цель, срок, 

план, объект, 

гипотеза, 

результат 

Источники 

информации 

Методы 

исследования 

 

Цели подразделов «Роль науки и исследований», «Методы познания 

природы» раздела «Я – исследователь», направленные на формирование 

основ исследовательских умений и навыков обучающихся, интегрируются в 

каждом из разделов «Живая природа», «Вещества и их свойства», «Земля и 

космос», «Физика природы». Так, в разделе «Живая природа», отраженные в 

таблице 4, проводятся эксперименты и наблюдения, раскрывающие характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на окружающую природу. 

Принцип спиральности позволяет постепенно наращивать знания и 

умения от темы к теме, предполагает повторное рассмотрение понятий по 

мере перехода учащихся из класса в класс, соблюдая при этом логический 

переход от простого к сложному. Например, при изучении подраздела 

«Животные» первоклассники сравнивают и определяют сходства и различия 

животных и растений; во 2 классе обучающиеся различают представителей 

различных классов животных; в 3 классе они классифицируют животных на 

позвоночные и беспозвоночные; в 4 классе классифицируют животных своей 

местности. В подразделе «Человек» вводятся понятия части тела человека и 

их функции; внутренние органы человека и представления об их работе. 
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Таблица 3. Естественнонаучные понятия в разделе «Живая природа» 
Подраздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Растения Корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семя 

Почва, среда 

обитания 

Фотосинтез, 

тенелюбивые, 

светолюбивые, 

растения 

Опыление, 

водоросли 

Животные Домашние и 

дикие 

животные, 

адаптация 

Насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

млекопитающие 

Красная книга, 

нахлебничество, 

хищничество, 

симбиоз 

Хищники, 

травоядные, 

личинка, куколка 

Человек Голова, шея, 

туловище, 

конечности 

Скелет, зубы, 

мышцы 

Пищеварительная

, дыхательная, 

кровеносная 

системы 

Выделительная, 

нервная 

системы 

 

Раздел «Вещества и их свойства» младшие школьники начинают изучать 

со 2 класса и овладевают способностью классифицировать вещества по 

происхождению и агрегатному состоянию, описывать состав воздуха, 

определять источники загрязнения воды, объяснять важность воздуха и воды 

для жизнедеятельности человека, исследовать основной состав почвы и т.д. 

Данный раздел можно увидеть в таблице 4. 

 

Таблица 4. Естественнонаучные понятия в разделе «Вещества и их 

свойства» 
Подраздел 1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 
Типы 
веществ 

- - Агрегатное состояние 
веществ 

Прозрачность, 
хрупкость 

Воздух - Цвет, запах, 
теплопрово
дность 

Углекислый газ, кислород, 
азот 

Ветер 

Вода - Вода Океан, море, река, озеро, 
гейзер, родник, фильтр 

Роса, влажность, 
иней, погода 

Природные 
ресурсы 

- Ресурсы Песок, глина, перегной, 
почва, плодородие 

Мел, соль, нефть, 
известняк, глина 

 

Четвертый раздел «Земля и космос», представленный в таблице 5, дает 

возможность на уроках естествознания сформировать представления о 

Вселенной, Солнечной системе, ее планетах, о созвездиях и космических 

телах; познакомить с географическими объектами со стороны их 

существенных признаков. 

  

Таблица 5. Естественнонаучные понятия в разделе «Земля и космос». 
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Подраздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Земля Глобус Спутник Сферы земли Материк 
Космос Планета, 

космос, 
ракета, 
телескоп 

Планета-
гигант 

Космодром Орбита, 
астероид, 
метеорит, 
галактика 

Пространство 
и время 

Часы, 
календарь 

Год, месяц, час, 
неделя, сутки 

Смена дня и 
ночи 

Сезоны 

 

Последний раздел программы «Физика природы» предусматривает 

изучение физических явлений методами наблюдения, моделирования, 

выдвижения идеи, получение выводов на основе эксперимента, определение 

значения физических знаний в жизни человека. Следует отметить, что 

младший школьников возможно еще не готов к восприятию физики, тем 

более таких серьезных и сложных понятий как «траектория», «трение», 

«электропроводность» и других, поэтому учебный материал должен быть 

адаптирован с учетом возрастных особенностей и подаваться в интересной 

форме возможно с демонстрацией.  С данным разделом познакомимся в 

таблице 6. 

 

Таблица 6. Естественнонаучные понятия в разделе «Физика природы». 

Подраздел 1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 
Силы и 
движение 

Траектория Скорость, 
толчок, 
тяга 

Сила упругости, 
тяжести, 
трения 

Сила Архимеда 

Свет Свет, 
темнота 

Тень Отражение  Поглощение 

Звук Источники 
звука 

Громко, 
тихо 

Приемник Звуковые волны 

Тепло Тепловые 
приборы 

Температур
а 
термометр 

- Теплопроводность 

Электричеств
о 

Электричеств
о 

- Энергия Электропроводнос
ть 

Магнетизм Магнит - Намагничивани
е 

- 

 

В 1-2 классах обучающиеся отмечают внешние признаки, 

характеризующие значение и действие какого-либо объекта, в 3-4 классах 

устанавливают взаимосвязь понятий.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

естествознание представляет собой систему интегрированных 

естественнонаучных знаний о природе, процессе познания. Формирование 

естественнонаучных понятий на основе научных методов познания 

окружающего мира: умения наблюдать и исследовать объекты и явления; 

устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире, мире 
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природы и веществ; проводить несложные опыты по изучению свойств 

веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием, обусловлено 

социальным запросом на креативную и грамотную личность способную к 

критическому анализу информации, самостоятельности и доказательности 

суждений, осознанию важности научных исследований. 

 

Литература: 

1. Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции» от 10 января 2018 г.  

2. Государственный общеобязательный стандарт начального 

образования. Постановление Правительства Республики Казахстан №327 

от 25 апреля 2015 года. 

3. Типовая учебная программа по предмету «Естествознание» для 1-

4 классов уровня начального образования (с русским языком обучения). – 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 мая 

2018 года № 199 О внесении изменений и дополнения в приказ Министра.  

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. – М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. – 944 c. 

5. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 

2002. – С. 82 

 

 



 

840 

 

Одинцова С.А., Шипилова Е.А. 

Карагандинский государственный университет им. академика 

Е.А.Букетова 

 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

На современном этапе процесс образования понимается не просто как 

усвоение знаний, навыков и умений, но и как процесс развития личности. 

Сегодня система образования находит свое отражение в формировании и 

целенаправленной организации умения учиться у младших школьников. 

Учение сводится не только к усвоению содержания предмета, но оно и 

понимается как процесс порождения смыслов. Математические понятия 

имеют высокую степень абстракции, что и является сложностью 

формирования математических понятий в начальной школе. Возможности 

младших школьников по усвоению математических понятий ограничиваются 

рядом факторов, среди которых есть отсутствие логической подготовки 

младших школьников, их возрастные особенности. От учителей начальных 

классов требуется понимание теоретических и научно-методических 

подходов к процессу формирования научных понятий для перестройки 

процесса формирования математических понятий.  

Формирование понятий является длительным и сложным процессом, 

которому уделяется большое внимание в математическом образовании 

младших школьников. Полноценное усвоение понятий в начальных классах 

является основой интеллектуального и общего психического развития 

ребенка. По мнению Л.С.Выготского, понятия представлены для ученика как 

элементы социального опыта и значения, которые выработаны в культуре [1]. 

Поэтому ученики должны открыть для себя эти значения и представить их 

как часть своего сознания и интеллекта. И особенность данного процесса 

состоит в том, что учащиеся могут самостоятельно вырабатывать «путь» от 

конкретного к общему и наоборот.  

В своих работах К.Д. Ушинский рассматривал этапы формирования 

научных понятий [2, с. 380]. Первый этап формирования понятий у детей 

является чувственное восприятие внешнего мира. Русский педагог советовал 

учителям обогащать детей «полными, яркими, верными образами», развивать 

у учеников способность наблюдать.  

Второй этап характеризуется переработкой чувственных образов путем 

их сравнения, а также установления связей и отношений между ними. В 

результате этого воспринятый материал систематизируется, обобщается, а из 

разрозненных фактов выделяются существенные признаки, которые в 

конечном итоге и составляют понятие. Всякое понятие обозначается словом. 

А за каждым «словом скрывается целое творение, стоившее нам 

продолжительного труда» [2, с. 384]. Но на этом процесс формирования 

понятий у детей не заканчивается. К.Д. Ушинский считал, что понятие, 
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которое сообщается ученикам, не может быть конечной целью учения; «не 

само знание, а идея, развиваемая в душе дитяти усвоением того или другого 

знания, – вот что должно составлять зерно, сердцевину, последнюю цель 

таких занятий» [2, с. 588].  

Процесс формирования понятий рассматривался как в 

отечественными(М.Жумабаев,Р.Р.Масырова, так и в зарубежными 

исследователями (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 

Н.А.Менчинская, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин и др.).  

Понятие – это отражение наиболее существенных признаков предмета. 

Оно образуется на основе представлений путем различной степени 

абстракции. Образ или представление выражают что-то единичное, в то 

время, как понятие – общее. Образ и понятие сосуществуют и сопутствуют 

друг другу. При всем этот образ и понятие по существу взаимосвязаны. 

Функции образов не заканчиваются тем, что они только служат опорным 

необходимым материалом. В ходе обучения, под влиянием сформированных 

понятий, у младших школьников возникают новые, вторичные образы, 

которые уже участвуют в познавательном процессе (М.С.Шехтер, 

И.С.Якиманская). В отличие от Концепции «Гештальта» эта гипотеза 

заключается в том, что только после стадии анализа объектов, выделения их 

существенных элементов формируются целостные образы. Речь идет о 

«постаналитических» целостных образах. 

Следует отметить связь понятия не только с представлением и образом, 

но и со словом. Между понятием и словом присутствуют сложные 

взаимоотношения. Слово – это материальная основа понятия. Понятие 

обозначается словом и вне него не может существовать. Слово не может 

существовать без понятия, т.е. быть «пустой оболочкой». Оно является 

важным средством и условием образования и существования понятия. Из 

этого следует, что слово и понятие взаимосвязаны. Но исследования, 

проведенные под руководством Н.А.Менчинской, показали, что словесное 

определение понятия не означает полное владение им [3].  

В психолого-педагогических исследованиях доказывается, что только в 

результате собственной деятельности ребенок сможет овладеть понятием. 

Лишь знание существенных признаков понятий может стать частью 

собственного интеллекта ребенка при условии, если эти признаки будут 

выступать ориентирами познавательной деятельности и смогут решать 

задачи, поставленных перед детьми в учебно-познавательной деятельности.  

В ходе длительных исследований психологи (Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин и др.) установили, что освоение понятий 

напрямую связано с формированием определенной системы действий. 

Действия (операции) – это средство формирования научных понятий, без 

которых понятие не может быть усвоено и использовано для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В процессе формирования понятия Н.С.Подходова выделяет пять 

этапов: перцепт, представление, предпонятие, понятие, система понятий и 
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считает, что основой понятий являются предпонятия (термин 

Л.С.Выготского), которые закладываются в 1-6 классах. В научных 

исследованиях данные этапы рассматривают как уровни овладения понятием. 

В младшем школьном возрасте все математические понятия формируются на 

уровне предпонятия. Это и является основой для дальнейшего формирования 

понятий. Следующие показатели выделяются, как критерии 

сформированности понятий в начальной школе:  

- овладение объемом понятий; 

- наличие широкого запаса признаков, существенных для конкретного 

понятия (содержание понятия) [4].  

Процесс формирования понятий М.А.Холодной включает в себя 

специально организованную работу, которая направлена на различные 

составляющие понятийных структур. К ним относят:  

1) подключение чувственно-сенсорных впечатлений учащихся;  

2) обратимые переводы информации с языка знаков и символов на язык 

образов;  

3) использование разнообразных познавательных логических действий 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение);  

4) уяснение связей (отношений) между понятиями как средства 

формирования понятий [5]. 

Математические и психолого-педагогические исследования показывают, 

что качество понятийных структур тесно связано с масштабом участия в их 

формировании чувственно-сенсорных впечатлений. В трудах С.П.Баранова, 

не один раз поднимался вопрос о необходимости включения чувственного 

элемента в структуру мысли ученика, совмещения восприятия с мышлением. 

Он считал, что возникновение у учащихся такой совокупности образов, 

которая по количеству дает возможность обобщенно представить те стороны 

окружающего мира, которые характеризуют данное понятие, а по качеству – 

наиболее приближают познание к отражению предметов и явлений в 

естественных условиях их существования должна сопутствовать 

формированию понятия [6].  

Неслучайно на первом этапе формирования понятия числа проходит 

процесс установления общего свойства равных по количеству элементов 

множеств, основываясь на предметной наглядности.  

В современной методике без моделирования, которое включает в себя 

перевод информации с языков символов и знаков на язык образов, 

невозможно формирование математических понятий и предпонятий.  

Один из способов введения математических понятий - это метод 

моделирования. Пользуясь моделью, можно получить представления об 

оригинале, ведь именно она выполняет функции замещения, исследования, 

интерпретации и представления.  

В.Г.Болтянский говорит о том, что модель не только дает возможность 

создать наглядный образ моделируемого объекта, но она также позволяет 

создать образ его наиболее существенных свойств, которые отражены в 
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данной модели. Другие несущественные свойства отбрасываются при 

разработке модели. Следовательно, у младших школьников в голове 

создается обобщенный наглядный образ моделируемого объекта [7]. Без 

использования моделирования невозможно формирование понятия числа в 

начальной школе. 

А.В.Белошистая выделает следующие виды моделей []:  

1) графические модели; 

2) схематические модели; 

3) вещественные модели. 

Для математического образования младших школьников особенно 

значимым является осознание и выделение познавательных действий, где 

математическое понятие становится результатом их осуществления.  

Н.Ф.Талызина пишет о познавательных действиях, которые учащийся 

осуществляет в процессе учебной деятельности [9]. При выборе действий 

важно учитывать следующие параметры: какое понятие изучается, какая цель 

ставится в процессе изучения этого понятия, какими умениями уже овладели 

обучающиеся.  

В процессе формировании понятия «однозначное число» главной целью 

является научить младших школьников, как правильно записывать и читать 

однозначные числа, знать порядок их следования в ряду натуральных чисел, 

а также знать и уметь записывать состав однозначных чисел. Но если 

рассматривать понятие «четырехзначное число», то с ним учащиеся должны 

научиться выполнять следующие действия: представлять в виде суммы 

разрядных слагаемых, находить общее число единиц, десятков и сотен и т.д. 

Исследователи выделяют познавательные логические действия, которые 

направлены на формирование математических понятий: 

- распознавание объекта,  

- классификация, сравнение, обобщение,  

- подведение под понятие и выведение следствий.  

Мы можем сделать вывод, что использование основных познавательных 

логических действий является средством формирования математических 

понятий у младших школьников. 

Этапами формирования математических понятий в школе являются: 

мотивация введения; выявление существенных свойств понятия, 

составляющих его определение; формулировка определения; усвоение 

логической структуры определения; применение понятия; систематизация 

понятий [10]. Такая структура описывает поэтапное обучение 

математической работе как овладению специфичным «языком» знания и 

описания окружающей реальности. Индивидуальностью методики 

формирования математических понятий является органичное сочетание 

практической направленности и теоретических обобщений, что содействует 

реализации развивающей функции обучения математики. 

Таким образом, формирование математических представлений и 

понятий - сложный и длительный мыслительный процесс, который протекает 
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поэтапно и осуществляется посредством выполнения обучающимися и 

учителем совокупности определенных действий. При формировании 

представлений и понятий на уроках математики в начальной школе учителю 

важно соблюдать определенные требования в соответствии с 

дидактическими и методическими задачами, направленных на качественное 

усвоение математического языка, повышение уровня математической 

грамотности, качества математической подготовки обучающихся в целом. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. 

Интерес к активным методам обучения вызван острой потребностью 

улучшить современную дидактическую систему и сделать это с наименьшим 

риском, т.е. за счет мастерства педагога, а не перегрузки школьников.  

Активные методы обучения–это методы, побуждающие учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой 

системы методов, которая направлена на самостоятельное овладение 

учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение педагогом знаний, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 

обучающимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности. 

Использование активных методов обучения позволяет повысить 

продуктивность обучения за счет интенсификации усвоения учебного 

материала, повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся, возможности построения системы контроля с ярко 

выраженной развивающей функцией. Известно, что наиболее эффективное 

восприятие информации достигается при максимальной вовлеченности 

обучаемого в процесс. Методическое пособие актуально в связи с 

необходимостью повышения качества образования, формирования ключевых 

компетенций педагогов для решения новых задач педагогической 

деятельности с использованием новых технологий, форм и методов работы. 

Современное общество заинтересовано в повышении качества 

образования - развитие в русле цивилизации невозможно вне рамок 

высококачественного образования. В связи с этим меняется его содержание, 

вслед за этим меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся. 

Для достижения образовательных результатов, повышения качества 

образования, в их шкале потребностей далеко не последнее место занимает 

мотивация. С точки зрения учащегося важным стимулом к учебе является 

интерес. Это также позволяет говорить о необходимости отхода от 

традиционной классно-урочной системы и включения многообразия форм 

организации образовательной деятельности учащихся в учебный процесс. 

Перед школой встают новые задачи, если меняется содержание образования, 

то и меняются методы обучения. Для этого используются новые средства или 

совершенствуются традиционные [2]. 
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Категория методов обучения выводит на ответ на традиционный 

дидактический вопрос - как учить. Без методов невозможно достичь 

поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить 

обучение познавательной деятельностью. Метод - сердцевина учебного 

процесса, связующее звено между запроектированной целью и конечным 

результатом. Его роль в системе «цели - содержание - методы - формы - 

средства обучения» является определяющей [3]. 

Образование, как главное средство социального развития личности 

должно подвергаться изменениям в зависимости от запросов современного 

общества. С этим фактом сложно поспорить. Однако современная педагогика 

крайне нестабильна в плане ввода каких-либо инноваций. Для того чтобы 

понять насколько успешны те или иные новые методы и формы обучения, 

должно пройти длительное время, поэтому вопрос инноваций в образовании 

остается острым и актуальным. В свое время вопросом новых форм 

организации учебно-воспитательного процесса занимались Я.А. Коменский, 

Р. Штейнер (система Вальдорфской педагогики), огромный вклад в 

педагогику сделал Л.С. Выготский, который открыл множество направлений 

в педагогике и психологии. Также нельзя не сказать о таких нововведениях 

как теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина 

и теории деятельности А.Н. Леонтьева. Все эти люди с мировым именем 

были первыми, кто начал преобразовывать систему развития знаний, умений 

и навыков. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении в школах показал, что: у детей повышается мотивация к изучению 

предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 

снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода 

от субъективных отношений «учитель-ученик» к наиболее объективным 

отношениям «ученик-компьютер-учитель», повышается эффективность 

ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется 

возможность в получении дополнительного образования по предмету в 

стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, 

престижной работы; повышается производительность труда и 

информационная культура самого учителя. В целом, использование ИКТ 

способствует повышению качества знаний и умений учащихся [4]. 

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в 

отдельности, класса, параллели, школы в целом. Воспитательные технологии 

как ведущий механизм формирования современного ученика. 

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в 

дополнительные формы развития личности: участие в культурно - массовых 

мероприятиях, театре, центрах детского творчества и др.  Дидактические 

технологии как условие развития учебного процесса образовательных 

учреждений. 
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Таким образом, опыт современной школы располагает широким 

арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. 

Задача любой школы - создать условия для развития и совершенствования 

ребёнка, исходя из его склонностей, интересов, потребностей и собственных 

жизненных целей. Начальная школа - первая и важнейшая ступенька в 

общеобразовательном процессе. В младшем школьном возрасте происходит 

интенсивное развитие таких качеств личности, как мышление, внимание, 

память и воображение. Уже в начальной школе детей необходимо учить: 

алгоритмическому мышлению во всех областях жизни, самостоятельной 

постановке задач, выбору эффективных инструментов, оценке качества 

собственной работы, умению работать с литературой и вообще навыкам 

самообразования, умению работать в коллективе. 

 

Литературы: 
1. Корбакова И.Н.. Деятельностный метод обучения: описание 

технологии, конспекты уроков. 1-4 классы [Текст]/ авт.-сост. И.Н. Корбакова, 

Л.В. Терешина. - Волгоград: Учитель, 2008.-118 с. 

2. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в 

начальной школе. [Текст]/ под ред. Хижнякова О. Н. – С. 2006 

3. Ю.К. Бабанского. Выбор методов обучения в современной школе. 

[Текст]/ Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1998 

4. Общее понятие о методах обучения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: paidagogos.com 

 

 



 

848 

 

Пилипишена О.Н., 

науч.рук.  Аубакирова К.Ф. 

Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Важнейшей задачей начального образования является создание 

начальных педагогических условий для формирования научных 

представлений учащихся и их взаимосвязей. Ученики уже имеют общее 

представление об окружающих реалиях; теперь они будут определять 

характеристики объектов, а также определять и характеризовать их присущие 

атрибуты. Для поэтапного усвоения понятий учащимися они должны быть 

обеспечены учебными материалами, основанными на принципе 

последовательности и преемственности. Изучая материал, ученики 

приобретут навыки определения функциональных свойств вещей и 

предметов. На основе этих атрибутов дети устанавливают логические связи, 

например, фрукты, овощи, домашние животные и даже числа. Если не 

уделить должного внимания развитию логического мышления учащихся, они 

не смогут выявить существенные признаки объектов и классифицировать их. 

На последующих этапах обучения учащиеся формируют навыки выявления 

как индивидуальных, так и обобщенных признаков. Например, необходимо 

выявить обобщенную особенность домашних или диких животных, или 

домашних растений. Чтобы усвоить представления о взаимосвязи вещей в 

природе, учащиеся должны выполнять определенные действия (операции). 

Например, ученик должен визуализировать и описать знакомый предмет 

(вещь) в конкретной ситуации. После этого учитель обобщает понятие и 

просит учеников описать его в новых условиях. В этом случае (как и в 

других) целесообразно использовать инновационные технологии, методы и 

приемы. 

Как указывает толковый словарь С.И. Ожегова, мышление – это 

“способность человека рассуждать, представляющая собою процесс 

отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, 

понятиях” [1; с.372]. 

А формирование логического мышления младших школьников - важная 

составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере 

проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал - одна из основных задач современной школы [2; с. 

10]. 

Содержание предметов, преподаваемых в школе, со временем 

усложняется. Учащийся должен освоить объем обобщенных знаний в 

краткосрочной перспективе. Вот почему проблема развития мышления 

учащихся, формирования логических операций мышления и поиска 

эффективных путей является одной из основных задач, стоящих сегодня 

https://info.ksu.kz/file/pss/1-pmno/aubakirova_ru.pdf
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перед учителем. Этот процесс в настоящее время является актуальной 

проблемой в области педагогики, о чем свидетельствует изучение многих 

учебных программ и методической литературы. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических 

действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому 

одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, 

является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы 

детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, 

логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои 

суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. 

Математика именно тот предмет, где можно в большой степени это 

реализовывать [3, c.32]. 

Развитие логического мышления учащихся позволяет им работать 

самостоятельно. Логические задания повышают уровень интеллекта 

учащегося, поэтому каждое задание необходимо разнообразить и применять. 

Только в начальных классах, когда уроки математики организованы для 

детей с достаточными умственными способностями, они могут развить свои 

мыслительные способности. Поэтому учитель должен направлять детей на 

постоянное мышление, чего можно добиться путем систематической 

организации учебного процесса и использования возможностей, которые 

могут должным образом интегрировать логику ребенка в классе. 

Первичные познавательные процессы учащихся начальной школы 

(восприятие, внимательность, память, воображение и мышление) с большей 

вероятностью изменятся после посещения школы. В частности, мы 

сфокусировались на особенностях мыслительного процесса и путях его 

развития в нашей учебе. Существуют разные точки зрения на то, как ученик 

начальной школы прогрессирует в процессе мышления. 

Типы умственных операций встречаются на разных уровнях учебной 

деятельности у учащихся начальных классов. 1 классы выполнят задание на 

основе своего конкретного предмета или их копии (рисунок, пример и т.д.). 

Если вы уберете предмет или его копию с глаз долой, обучающимся будет 

сложно выполнить задание. 2 и 3 классы будут постепенно учиться 

группировать вещи настолько, насколько это возможно, помня 

индивидуальные характеристики их сущности, особенно ее ключевые 

особенности. Это позволяет выполнять различные задачи, когда элемент или 

его копия недоступны. 

Процесс мышления проходит несколько этапов. Это начинается с 

необходимости или необходимости понимать и объяснять вещи. Это первая 

стадия мышления. Чтобы происходил мыслительный процесс, необходимы 

два условия: умение отличать что-то новое от чего-то необычного; открыть 

что-то новое и незнакомое: стремиться понять, открыть. Процесс мышления 

также важен для интереса к новым, неизвестным в мире вещам. 

У учащихся начальной школы есть два основных этапа в развитии 

мышления. На первом этапе (который примерно соответствует ученикам 1 и 
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2 классов) их мышление часто напоминает мышление дошкольника. Анализ 

учебных материалов является приоритетом в плане визуального воздействия 

здесь. Здесь дети полагаются на изображение конкретных объектов или их 

точных эквивалентов.  

Второй этап развития мышления. В 1-2 классе учитель уделяет особое 

внимание показу детям взаимосвязей между определенными элементами 

обучающей информации. С каждым годом задачи, необходимые для 

демонстрации взаимосвязи между такими связями или концепциями, 

становятся все больше. 

В тесной связи с мышлением развиваются все процессы. Именно с 

развитием мышления складываются такие важные новообразования 

школьного возраста, как внутренний план действий (действия «в уме») и 

рефлексия (способность принимать во внимание и оценивать свои 

собственные действия). 

Мышление в развитии познавательной деятельности младшего 

школьника играет особую роль. П.П. Блонский подчеркивал: «Мышление - 

это функция, интенсивнейшее развитие которой является одной из самых 

характерных особенностей школьного возраста» [4, с.107]. 

Умственное развитие младшего ученика намного интенсивнее в 

условиях социального общения и обучения, когда учителя систематически 

влияют на его ум, регулярно и систематически формулируют познавательные 

задачи, вовлекают его в активную работу и обучают его когнитивным 

техникам. 

В силу этого можно сказать, что умственное воспитание понимается как 

целенаправленная деятельность учителей, направленная на развитие 

умственных способностей и логического мышления учащихся начальной 

школы по привитию культуры умственного труда. 

С самого начала активного овладения речью мышление ребенка 

вступает в новую стадию развития, более продвинутый и более высокий 

уровень речевого мышления. Младший ученик может оперировать 

некоторыми относительно абстрактными понятиями. Однако в целом 

мышление в младшем школьном возрасте характеризуется выраженной 

конкретностью, образностью и все еще очень тесно связано с практической 

деятельностью. 

 Характеристики логического мышления младших школьников 

отчетливо проявляются как в процессе мышления, так и в каждой из их 

отдельных операций. Взять, к примеру, операцию, как сравнение. Это 

умственное действие, направленное на установление сходства в двух (или 

более) сопоставимых объектах. Трудность сравнения для ребенка 

заключается в том, что, во-первых, он не знает, что такое «сравнение», и, во-

вторых, он не знает, как использовать эту операцию в качестве метода 

решения проблемы.  

Овладение операцией сравнения имеет большое значение в учебной 

деятельности учащихся начальных классов. В конце концов, большинство 
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предложенных материалов для усвоения в младших классах основано на 

сравнении. Эта операция лежит в основе классификации явлений и их 

систематизации. Чтобы освоить операцией сравнения, человек должен 

научиться видеть одно и то же в разных и разное в одном и том же. 

Исследования показали также, что для мышления младших школьников 

характерна еще одна особенность - однолинейное сравнение, т.е. они 

устанавливают либо только различие, не видя сходства (чаще всего), либо 

только сходное и общее, не устанавливая различного. К тому же выступает 

заметная разница между практическим установлением сходства и различия и 

умением доказывать, обосновать свое суждение, т.е. объяснить, что такое 

«сравнение» и что означает «сравнить».  

Логическое мышление связывается с овладением человеком приемами 

логической обработки знаний, то есть установлением обобщенных связей 

между новыми знаниями и ранее изученным материалом, приведением их в 

определенную систему. Оно характеризуется умением давать определение 

понятий, а также овладением приемами рассуждения, доказательства, 

опровержения, выведением заключений, выдвижением предположений. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционального-

образного к абстрактно - логическому. Задача школы первой ступени- 

поднять мышление ребенка на качественно новый этап, развить интеллект до 

уровня понимания причинно- следственных связей. 

В процессе формирования логического мышления у младших 

школьников главное - научить детей делать маленькие, но собственные 

открытия. Ученик должен решать проблемы в начальной школе, которые не 

требуют простых действий по аналогии (копируют действия учителей), но 

скрывают возможность «умственного прорыва». Интеллектуальный 

результат не так полезен, как сам процесс принятия решений с его 

гипотезами, ошибками, сравнениями различных идей, оценок и открытий, 

которые, в конечном итоге, могут привести к личным победам в развитии 

ума. 

 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что уже в начальной школе 

дети должны овладеть такими операциями логического мышления, как 

сравнение, классификация, обобщение и др. Поэтому одной из важнейших 

задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие всех 

качеств и видов мышления, которые позволили бы детям строить 

умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном 

итоге, самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 

АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

 

Қазіргі уақытта еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеттерінің 

бірі- білім берудің ұлттық модуліне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін 

халықаралық дәрежеге жеткізу.  Яғни, білім берудегі қазіргі мақсат: өзінің 

және қоғамның мүддесіне өзін-өзі белсенді етуге дайын, әрдайым өзгермелі 

даму ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті, шығармашыл, білімді 

тұлғаны қалыптастыру. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген 

жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай келешек 

ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама[1]. 

Критериалдық бағалау - бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес 

келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші 

болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. 

Бастауыш  сыныптарда  оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары 

бағдарламаға сай жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың жаңа 

мүмкіндіктері ашылды. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздардан 

үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұрын оқытуда оқушылар тек қана 

тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 

іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. Осы қажеттілікті 

шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау 

жүйесі бойынша бағалау. 

Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, 

сол арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл 

жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. 

Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігінжәне не істей 

алатындығын анықтау қажет.Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы 

бағалағанда олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың 

егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушыларына қарай бағалау 

керек» деп  айтқандай, оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі-білім беру 
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жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Оқушылардың білім нәтижелерін 

бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады, оқыту үдерісін 

басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те айтуға болады.   Көптеген жылдар 

бойы оқушы жетістігі басқа оқушымен салыстырмалы түрде бағаланыпкелді. 

«Бағалау» термині «жақын отыру» латын тіліндегі мағынада-бағалаудың 

негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі 

бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият 

бақылауы болып табылады. 

Критериалды бағалау жүйесінің мақсаты бағалау критерийлерінің 

негізінде білім алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат 

алужәне оқу үдерісінжетілдіре түсу үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну. 

Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері: 

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту; 

2. Жүйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың өзін-өзі 

үнемі жетілдіріп отыруына жағдай жасау; 

3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; 

4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз: 

– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы; 

– мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы; 

– ата-аналарға оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы; 

– басқару органдарына ұсынылған білім беру қызметінің сапасы туралы  

ақпараттар ұсыну[2]. 

Критерий арқылы бағалаудың оқыту үшін маңызы неде? 

Оқушы өзін-өзі талдау мен рефлексия жасау тәжірибесін үйренуі, оқу 

үдерісі ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді қатысушысы болуы керек. 

Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. 

Критериалдық бағалау жүйесі арқылы: 

1. Оқушының тұлғалық бағытын белсенділікке бағыттау 

2. Тұлғаны нәтижеге жеткізу 

3. Өсу динамикасын кез-келген кезеңде анықтау 

4. Қалыптастырушылық және негізгі бағалау арқылы білімін анықтауға 

болады. 

Қалыптастырушы бағалау күнделікті алғанбілімінің меңгеру деңгейін 

анықтайды; негізгі бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді; кездескен 

қиыншылықтарын қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. 

Сабақта балалардың қызығушылығын арттыру үшін бағалаудың бірнеше 

түрлерін қолдану керек. Қалыптастырушы бағалаудың бірнеше түрлерін 

қолдану арқылы біз сабақтың мақсатына жетеміз. 

Тұлғаға бағытталған оқытуды жүзеге асыруда бағалаудың түрлі 

стратегияларын пайдалану ерекше маңызды болып табылады. Бағалаудың 

сан түрлерңн, әдістерін тиімді қолдану мұғалімге оқытуды саралауға, яғни әр 

баланың мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді, ал 

оқушылар  өз оқуына бақылау жасау мүмкіндігіне, сонымен қатар оқуда және 
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өмірде қажетті құзыреттіліктерін қалыптастыру мүмкіндігіне ие болады. 

Қалыптастырушы бағалау стратегияларын бірнеше түрлерге бөлуге болады.  

Жаңа тақырыпты түсіндіру барысында қолданылатын бағалау 

стратегиялары. Олар: «Басбармақ», «Бағдаршам»,т.б. 

Жаңа тақырыпты пысықтау, бекіту кезеңінде қолданылатын 

бағалау стратегиялары. Олар: «20-секунд», «Температураны өлшеу», 

«Формативті сұрау»,т.б. 

Рефлексия кезеңінде қолданылатын бағалау стратегиялары. Олар: 

«Аяқталмаған сөйлем», «Плюс-минус-қызықты», «Ақылдың алты қалпағы», 

«Ішкі және сыртқы шеңбер», «Комплимент», «Сөйлемді аяқта» 

Шағын жинақты жұмыстарды өткізуге байланысты бағалау 

стратегиялары. Олар: «Шағын тест», «Элективті тест немесе А,В,С,Д», 

«Формативті тест» [3]. 

Жоғарыда көрсетілген бағалау түрлерін сабақта қолдану арқылы 

оқушының сабақтағы белсенділгі мен қызығушылығын арттыруға болады.  

Құрбы –құрдастық бағалау өзін-өзі бағалаудың маңызды бөлігі болып 

табылады. Бір-бірін бағалау өте пайдалы, себебі оқушылар өз 

жұмысынақатысты айтылған құрбыларының пікіріне құлақ асады. Мұғалім 

айтқан болса, олар оқушыға сондай әсер етпеуі мүмкін.  

Жұмыстың нәтижесі табысты болу үшін менің ойымша,мұғалім кері 

байланысты дұрыс ұйымдастыра білу керек. Кері байланыс деген не? Кері 

байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол 

жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс 

сабақтың соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз бетімен 

орындайтын тапсырмаларының соңында жүргізіліп отыруы керек.  Мұғалім 

оқушының кез келген кері байланыс парағын оқи  отырып, жұмысының 

сәтсіз шыққан тұсын және сәтті шыққан қадамын, ендігі  іс-әрекетін қалай 

жақсартуға болатынын алдын-ала біледі.  Сонымен қатар кері байланыс 

парағы арқылы оқушының үніне құлақ түріп, оқу мен оқытудағы кездесетін 

кедергілерді айқындап, келесі оқытуға бұдан да жақсырақ дайындалуына 

түрткі болады. Кері байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және 

қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. 

Сабақта қолданылатын кері байланыстың бірнеше түрлері бар. 

Көңіл – күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға арналған кері 

байланыс. Көңіл – күйдің алуандығын білдіретін әртүрлі суреттер, түрлі - 

түсті карточкалар, бет әлпетті бейнелейтін карточкалар (смайликтер), көңіл - 

күйді бояу түстерімен анықтау. («Ауа райы», «Бағдаршам»т. с. ) 

Мысалы: 

«Алма ағашы» әдісі 

Оқушыларға сабақ басында түрлі- түсті алма беріледі. Сабақ соңында 

оны алма ағашына ілу керек. Жасыл түсті алма – мен бүгін бәрін жақсы 

орындадым деп ойлаймын: менің көңіл – күйім көтеріңкі. Қызыл түсті алма – 

мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл – күйім жоқ. 
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«Бір сөзбен» әдісі - Оқушылар өздеріне берілгенсөздердің ішінен, 

өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын сипатайтындай 3 сөзді таңдап 

айтады.(Төзімсіздік, Ашу,  Қуаныш,  Немқұрайлылық,Қанағаттану, 

Шабыт,Зерігу, Алаңдау,  Тыныштық, Сенімділік,  Сенімсіздік, Рахаттану.) 

«Кахот» әдісі- Оқушылар интернет арқылы тест тапсырады. Оған арнайы 

уақыт беріледі. Кім тез жауап берсе, сол оқушы бірінші орын болады. Бұл 

әдіс кезінде оқушының сабақты қалай түсінгенін байқап қана қоймай, оны 

марапаттау арқылы бағалау жүргіземіз.  

Критериалды бағалау: 

Мұғалімдерге: 

Сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін критерийлерді құрастыруға; 

Өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға; 

Оқу үрдісінің сапасын жақсартуға; 

Әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып,  оқушы үшін 

оқытудың жеке траекториясын алуға; 

Бағалаудың әр түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; 

Оқу бағдарламасының мазмұнын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге 

мүмкіндік береді 

Оқушыларға: 
Нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге; 

Рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға; 

Нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білуі, 

сын тұрғысынан ойлай білуге. 

Ата- аналарға: 
Баласының білім деңгейлерін бақылай алуға; 

Баласының оқу үрдісін бақылай алуға; 

Баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. 

Критериалды бағалау  бүгінгі білім беру жүйесінде зор маңызға 

ие.  Өйткені қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты 

рөлде оқушының құзіреттілігін, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, 

қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынасу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін 

көтеру сияқты мақсаттар қойылған. Критериалды бағалау бұл мақсаттар мен 

міндеттердің барлық талаптарына сай орайластырылған[4]. 

Қорытынды:  

Критериалдық бағалау жүйесін қолдану арқылы біз: 

- Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау; 

- Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізу, 

- Білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез-келген 

кезеңде анықтау; 

- Құрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының 

еңбегін анықтау; 

- Оқушының бағалау жүйесіне толық қанағаттануын аламыз. 

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 
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Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 

дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке 

тұлғаны қалыптастырады; 

Жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай 

дамытады; 

Оқушылардың білім сапасын арттырады; 

Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға 

мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы; 

Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

Қорыта айтқанда: Қазақстан Республикасындағы орта білім мазмұнында 

қазір орын алып келе жатқан сапалы өзгерістер салдары ретінде бағалау 

жүйесіндегі өзгерістерге жетелейді. Білім алушылар жетістіктерін бағалауда 

оқудағы жағымсыз сәттерді жоюға мүмкіндік беріп, оқу үрдісін 

жекелендіруге, білім алушылардың оқу мотивациясын және оқу дербестігін 

көтеретін көзқарастар талапқа ие болып шығуда. Сабақта қалыптастырушы 

бағалауды жүйелі өткізу -  жиынтық бағалаудың  нәтижелі, сапалы болуының 

баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы білімінің жетістігін 

саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың  бастауы негізі  қалыптастырушы 

бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін критериалды жүйе 

бойынша бағалаудың тиімділігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ 4 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУДА ОҚУ-САЯХАТ 

САБАҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Еліміздің жарқын болашағы қазіргі жас ұрпақтының қолында. Осыған 

орай елімізде үздіксіз білім беруді жүзеге асыруды қолға алу үшін бірнеше 

бағдарламалар жұмыс жасайды. Бастауыш сынып оқушысының  тұлға болып 

қалыптасуы бастауыш мектептен басталады. Бәсекеге қабілетті тұлға 

қалыптастыру үшін бастауыш сынып оқушысының шығармашыл ойы,  

қоршаған ортада, адамдармен, топта өзін-өзі ұстай алуы қарым-қатынасқа 

түсуі, өзінің ойын жеткізе алуы баланың тікелей коммуникативті 

дағдысының қалыптасып дамуында болып отыр. Қазіргі таңда білім беру 

саласының дамуында бастауыш сынып оқушысының коммуникативтік 

дағдысының дамуына баса назар аударылып отыр. 

Мақаланың мақсаты: Төртінші сынып оқушыларының коммуникативті 

дағдыларын дамытуда бұрын зертелінген зерттеулерді талдай отырып оқу-

саяхат сабағының оқушылардың коммуникативті даңдыларын дамытудағы 

әсерін анықтау. 

Сталиндік репрессия құрбандары, ақындар, қоғам қайраткерлері Жүсіпек 

Аймауытов «Баланы тілге жаттықтырудың мағынасы: баланы сөйлеуге, 

басқалардың сөзін ұғуға, өз бетімен жазуға, оқуға төселдіру. Бірақ бұл 

мағынасыз әдеттендіру, құрғақ төселдіру емес, тілге жаттығумен бірге адам 

ойлауға да жаттығады» [1, б. 30] деп нақтыласа, Мағжан Жұмабаев 

«Педагогика» еңбегінде «Тіл адам жанының тілмашы, тілсіз жүрек түбіндегі 

бағасыз сезімдер, жан түкпіріндегі асыл ойлар жарық көрмей қор болып 

қалар еді. Адам тілі арқасында жан сырын сыртқа шығарып, басқалардың 

жан сырын ұға алады» [2. б. 102] деп жазады. 

Ғалым Ф.Ш. Оразбаева «коммуникация» термині туралы былай 

тұжырымдайды: «коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-

қатынасқа, байланысу, хабарласу, алмасу, араласу деген мағыналарға келе 

отырып, адамдар арсындағы тілдік қатынас, тілдесу ерешеліктері, тілдік 

қатынастың әлеуметтік және қоғамдық маңызы, адамдар арасындағы қарым-

қатынас, өзара түсініктің қалыптасуын көрсетеді.  

Ғалым «коммуникация» сөзін «қатысым» деп танып, қазақ тілін оқыту 

әдістемесінде жаңадан «тілдік қатынас», «тілдік қарым-қатынас», «тілдесім», 

«жазылым» және т.б.терминдерді енгізді. [3, б. 39]. 

Педагог ғалымдардың зерттеуі бойынша бастауыш білім беруде  тілді 

меңгерту төрт дағдыға негізделініп жасалынады. Олар: айтылым, оқылым, 

жазылым және тыңдалым – бұл дағдылар коммуникативті дағдылар деп 

аталынады. Әр дағдының өзіне тән ішкі дағдылары, ерекшеліктері мен 

аталған дағдыларды үйретудің тиімді жолдары бар.  
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Бастауыш мектептерде жүргізілетін сабақтардың ұйымдастырлуында 

оқушының білім, білік, дағдысын қалыптастыруға және дамытуға баса назар 

аударылады. Мұғалім сабақты ұйымдастыру барысында оқушылардың 

коммуникативті дағдыларын негіздей отырып жасайды.  Оқу жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі формасы — сабақ. 

Жалпы алғанда сабақ дегеніміз - логикалық аяқталған, толық, шектеулі 

бағандармен негізделіп қамтылған оқу - тәрбие үрдісі. Оның құрамында 

күрделі тығыз байланыста оқу процесінің негізгі элементтері қамтылған: 

мақсат, міндет, мазмұны, әдісі, тәсілі, түрі, оқушы мен оқу арасындағы іс - 

әрекеттің байланысы. 

Сабақ өз алдына мұғалімнің шеберлігінің айқын көрінісі болғанымен, бір 

жағынан оқытудың психолого – педагогикалық заңдылықтарына, екінші 

жағынан білім беру стандартының қоятын талаптарына негізделген. Сабақ 

процессінің дұрыс жүргізілуі өте маңызды. Сабақ түрлері мен құрылымына  

қарай төмендегідей бөлінеді: 

Түсіндіру сабақтары:Жаңа сабақ – жаңа білім беру мақсатында. Біріккен 

сабақ – жаңа білім мен өткенді және пәндер арасындағы байланысты көрсету 

мақсатында. Зерттеу сабағы – іздендіру мақсатында. Панорамалық сабақ – 

сабақ элементтерінің көрінісін іске асыру мақсатында. Пысықтау 

сабақтары:Бекіту сабағы – білімді меңгеру деңгейін байқау. Саяхат сабақ – 

танымдық қабілетін дамыту.Семинар сабақ – оқушының білімін тереңдету. 

Қайталау сабағы – пәндерден алған білімді толық қалыптастыру. Жарыс 

сабақ – оқушылар ойларының жетіктігін байқау. Конференция сабақ – 

іскерлігі мен танымдық белсенділігін қалыптастыру. Талқылау сабағы – 

ауызекі тілдегі, жұмыстағы жіберген қателерін арнайы талдау. Сынау 

сабақтары: Сынақ сабақ – білім мен дағдысын бір жүйеге келтіру. Диспут 

сабақ – білімі мен дағдысын қалыптастыру. Ойын, жұмбақ – оқушылар 

зейінін дамыту. Сахналау сабағы – оқушылар шығармашылығын дамыту.[4] 

Сабақты жүргізу барысында алған білімді пысықтау сабақтары негізгі 

сабақтар болып табылады. Яғни, бұл сабақтың түрі оқушыға білімді терең 

алуға жағдай жасайды. Бір сабақты ұйымдастырғанда сабақтың мақсаты, 

міндеті, сабаққа қойылатын талаптар, сабақтың жоспары болу қажет. 

Жоғарыда айтылғандай бастауыш мектепте кеңірек пайдаланылып, оқу 

жұмысын ұйымдастыруда өз тиімділігін көрсетіп жүрген сабақтардың бірі – 

оқу саяхат сабағы. Сол сияқты кіші мектеп жас кезеңіндегі 4 сынып 

оқушыларының коммуникативті дағдыларының дамуында оқу саяхат 

сабағының әсері зор болып келеді. Оқу саяхат сабағы өткен сабақтарды және 

жаңа сабақтарды пысықтауда қолданылады. Бұл сабақ түрі оқушының 

танымдық қабілетін дамыта отырып пәндер немесе тақырыптар арасында 

байланыс орнатады. Қазіргі таңдағы бастауыш мектептердегі оқу-саяхат 

сабығын ұйымдастырылуының тәжірбиелеріне сүйене отырып. Оқу-саяхат 

сабағын төмендегідей бөлдім. Оқу-саяхат сабағын ұйымдастырудың екі 

түрі бар: сыныптан тыс оқу-саяхат сабағын (табиғат аясында, мектеп 
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айналасында, көрмелер, мұражайлар және т.б. мәдениет орталықтарында) 

ұйымдастыру. 

- сынып ішіндегі оқу-саяхат сабағын (тақырыпқа саяхат, пәндерге саяхат, 

қалаларға, елдерге саяхат) ұйымдастыру. 

- Сыныптан тыс оқу-саяхат сабағын ұйымдастыру барысында мұғалім 

оқушыларға таныстырылатын мекеме орнынан және мектеп директорынан 

ресми рұқсат алу қажет. Сыныптан тыс оқу-саяхат сабағының пайдасы 

оқушылардың коммуникативті дағдылары шынайы ортада көрінетін болады. 

Сонымен қатар оқушылар көрген білгендерін келесі сабақта түсіндіріп ашып 

бере алады. Бұл сабақтың ұйымдастырылу ерекшеліктері: 

- оқушылардың таным қабілеттері дамиды; 

- коммуникативті дағдылары қоғамдық ортаға бейімделеді; 

- оқушылар тығыз қарым-қатынасқа түсе алады; 

- қызығушылықтарын артырып зейіндерін ашады.  

Психологиялық тұрғыдан сыныптан тыс өтілетін сабақтар баланың 

дамуына айтарлықтай әсер етеді. Сынып ішінде жүргізілетін оқу-саяхат 

сабақтары көрнекілік құралдарға негізделіп ұйымдастырылады. Мұғалімнің 

ұйымдастыру шеберлігіне қарай оқу-саяхат сабағын сынып ішінде жүргізе 

алады. Сынып ішіндегі оқу-саяхат сабағында қолданылатын әдістер:  

Интерактивті тақталар – бейнебаяндар, қысқаметражды фильмдер, 

суреттер көрсету арқылы оқушылармен саяхат жасау.  

Аудиожазбалар – табиғат дыбыстарын, жануарлар дауыстары мен өзгеде 

үндерді тындату арқылы саяхат ортасын құру.  

Макеттер – көрсетілетін орындар немесе белгілі бір жер аумақтары және 

қалаларды таныстыру үшін шағын макеттерді қолдану.  

Суреттер – табиғаттың, адамның, жан-жануардың, қаланың, елдің 

суреттерін көрсету және таныстыру. Сынып ішінде оқу-саяхат сабағын 

жүргізу мұғалімнің шеберлігіне қарай ұйымдастырылады.  

Сынып ішіндегі оқу-саяхат сабақтарының ұйымдастырылуы: 

- пәндер арасындағы байланысты оқу-саяхат сабағы арқылы 

ұйымдастыру; 

- бір пән ішіндегі тақырыптар арасындағы оқу-саяхат сабағын 

ұйымдастыру; 

- қосымша тақырыптар арқылы оқу-саяхат сабағын ұйымдастыру; 

Оқу жұмысын ұйымдастыру барысында қолданылантын әдіс-тәсілдер 

бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті дағдыларын дамытуда 

қолданылатын қару ретінде қарастырамыз. Бастауыш мектеп 4 сынып 

оқушыларының коммуникативті дағдыларының дамуы баланың болашақта 

бәсекеге қабілетті тұғаны қалыптастырудың негізі болып табылады.  

Қорытындылай келе,  Мақаланы зерттеу барысында бастауыш сынып 

оқушыларының коммуникативті дағдыларын дамытуда оқу-саяхат 

сабағының ана құрлым әсірі бар екеніндігіне көзім жетті. Оқу-саяхат сабағын 

дұрыс ұйымдастыру арқылы мұғалімдер оқушылардың коммуникативті 

дағдыларын дамытуына мүмкіндік береді, және де баланың танымдық 
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қабілеттерін қалыптастырып болашақта бәсекеге қабілетті тұлғаны даярлай 

алады. 
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бастауыш сынып мұғалімдері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 

ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН ДАМЫТУ 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ұсынған «Қазақстан-2030» стратегиясында 

негізгі бағыттардың бірі ретінде халықтың ұлттық моделі мен салт-дәстүрін 

есепке ала отырып, білімі мен білігі жағынан өркениетті елдердегі 

замандастарымен қатар тұра алатын, бойында ұлттық, отаншылдық рухы 

мықты қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу қажеттігі баса 

айтылған. 

Тәуелсіздік алған еліміздің келешек ұрпақты ұлттық, халықтық және 

этностық-мәдени тұрғыда тәрбиелеуі бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Бұл 

мәселенің шешімін табу үшін үздіксіз білім беру жүйесі айтарлықтай 

дәрежеде қайта қаралып, оны жетілдіру жолдары іздестірілуде [1]. 

Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, 

тарихи танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси 

экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бүгінгі 

күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық–психологиға негізделуін және 

ақпараттық құралдарын кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша оқу-

тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман 

талабынан туындап отыр. 

Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, 

тарихи танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси 

экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бүгінгі 

күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық-психологияға негізделуін және 

ақпараттық құралдарын кеңінен қолданылуын қажет етеді.  

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында комьпютер оқыту мен 

дидактикалық құралға айналып отыр. Сондықтан қазіргі білім беру 

саласыңда мультимедиялық, интерактивті тақта, электрондық оқу 

құралдарын мектеп пәндерін оқытуға пайдалану орны ерекше. 

Ақпараттық–коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды 

қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс 

құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді [2]. 

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты–қолданушыны керекті мәліметті 

өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету. Ақпараттық 

технологияны барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану арқылы сабақтарда 
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алынған ақпаратқа талдау жасай білуге, ақпаратты дұрыс таңдау 

жауапкершілігін қалыптастыруға дағдыландыру. 

Ақпаратты технология–төмендегідей үш бағытта өзінің септігін тигізеді. 

– жаңа идеяны іздеу (жеке тақырып бойынша компьютерді қолдану, 

жеке дидактикалық есептер бөлімі) 

– Анықтау,оның ішіндегі ақпараттық бөлікті қолдану 

–Монотехнология (барлық оқыту түрлері оқу үрдісінің бағыты, 

диагностикалық барлық түрлерін қосу, мониторинг) бәрі компьютерді 

қолдануды талап етеді [3]. 

Ақпараттық- технология негізінде оқытудың жаңа моделін құруға жол 

ашып отыр. Ақпараттық коммуникациялық технология сабақты 

түрлендірудің, ерекшелендірудің, дараландырудың тәсілі ғана емес, сонымен 

қатар сабақты жаңаша ұйымдастырудың мүмкіндігі. 

Білім берудегі ақпараттық технологиялар оқытуда қолданылатын 

электронды құралдар мен оларды функционалдау тәсілдерінің жиынтығын 

анықтайды. Білім беруде қоданылатын бағдарламалық техникалық 

құралдардың классификациялық белгілері ретінде мыналарды айтуға болады: 

-дидактикалық бағыт; 

-бағдарламалық ұсыныс; 

-техникалық ұсыныс; 

-пәндік аумақта қолдануы. 

Ақпараттық – коммуникациялық  технология электрондық есептеуіш 

технологиясымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді 

пайдалануға,модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті 

құралдарды қолдануға интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламасына негізделді. Ақпараттық әдістемелік материалдар 

коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді 

жетілдіруді көздейді. Интерактивті тақта мұғалімдерге баланы оқытуда бейне 

және ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді [4]. 

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. 

Демек, 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. 

Бастауыш сыныпта ақпартты коммуникативті технологиясын 

пайдаланудың тиімділігі:Кез келген сабақтарда оқушылардың жұмыс 

жасауына өте тиімді әртүрлі бейнедегі суреттерді, графиктік сызбаларды 

бояй отырып та басып бере алады және уақытты үнемдеуге мүмкіншілік 

береді. 
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Оқушыға тиімділігі: проблемалық сұрақтарға жауап беруге, өмірмен 

байланыстыруға еркін де кең мүмкіндік береді.сабаққа деген қызығушылығы 

артып, сабаққа деген ынтасы оянадыөз бетімен жұмыс істеуге, дебат 

ұйымдатыруға [5]. 

Мұғалімге тиімділігі: инновациялық технологияларды қолдану іскерлігі, 

әдіс- тәсілі артады,жас мамандардың қызығушылығын 

туындатады.интернетке кіру жүйесі арқылы әлемдік деңгейде іс— тәжірибе 

алмасуды қалыптастырады және оқытудың түрлі әдіс тәсілдерін игеруге 

қолы жетеді, оқытушының сабақты қызықты, жүйелі түрлендіріп өткізуге 

машықтанады.мұғалім үздіксіз ізденіс үстінде жүреді, жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы жауапкершілігі артады 

Білім беруді сапалы дамыту мәселелері тек әлеуметтік қана емес, елдің 

экономикалық та дамуының негізі ретінде танылған [6]. Білім беру жүйесінің 

ең маңызды да күрделі сатысы–бастауыш сынып, сондықтан осы жаңа 

технологияларды пайдалана отырып, бастауыш сыныптарда білім сапасын 

көтеру білімнің басты негізі болып табылады. 

Қорыта айтқанда, педагогикалық жаңа технологиялардың барлығы жеке 

тұлғаның өзін-өзі дамытуына, өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей білу 

қабілетін және біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған алға 

қойған мақсатқа жетудің тиімділігін, нәтижелілігін қамтамасыз етуді 

көздейтін, берілген материалды жедел әрі сапалы меңгеруге бағытталған. 
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Романовская Л.В., 

КГУ «Гимназия № 97» г. Караганды 

 

ВЛИЯНИЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

 

Современный мир постоянно изменяется и    предъявляет все новые 

требования к членам общества, которые не только должны быстро 

адаптироваться к изменениям, но и уметь изменять окружающую   

действительность в    соответствии с поставленными целями.  Для   

выполнения этого заказа общества школа должна выпустить в этот мир   

выпускника, который имеет такие качества, как социальная ответственность, 

обладание развитым интеллектом и иметь устойчивую мотивацию к 

познавательной деятельности. Изучив Концепцию 12-летнего среднего 

образования Республики Казахстан, мы чётно видим, что основной критерий 

при отборе педагогических технологий будет не только равноправие 

субъектов обучения, но и активная роль   ученика. Модель образования 

должна быть конструктивной, чтобы обеспечивать самостоятельность 

мышления ребенка и его активность в познавательной деятельности.  [1, с. 

54]. 

Основы всего процесса обучения закладываются в начальной школе, 

поэтому особое внимание здесь занимает их познавательная активность, 

грамотно и методически верно руководить которой должен учитель, который 

должен так моделировать учебный процесс, прогнозировать и активно 

управлять не только обучением, но развитием каждого субъекта данного 

процесса.    В этой модели образовательного процесса самым продуктивным 

является путь личностной позиции ребенка, в соответствии с этим мы   

должны находится в постоянном поиске эффективных   путей достижения   

совместных целей учителя и ученика.  

Цель данной работы апробирование таких методов и приемов, которые 

делают ученый процесс  равным двусторонним и познавательно 

активным. 

Для достижения этой цели поставлены задачи:  

-создание условий для активной познавательной деятельности учащихся 

на уроках в начальной школе;  

-формирование и развитие метапредметных навыков познавательной 

деятельности учащихся;  

-создание условий для добывания знаний из окружающей 

действительности. 

С целью апробации методов и приемов   активизации познавательной 

деятельности в нашей гимназии № 97 в качестве экспериментальной 

площадки был взят 2 «а» класс по предметам «Литература», «Познание 

мира», «Естествознание» и 2 «в» класс для отслеживания сравнительных 



 

866 

 

результатов. Исходными данными послужили показатели опросника 

изучения познавательной активности учащихся (Б.К. Пашнева).  

 
 

Следующий этап- формирующий эксперимент. Младший школьник 

отличается тем, что познавательный интерес направлен не только на процесс 

познания, но и на результат его. Достижение результата связано не только со 

стремлением к достижению цели, но и с волевым напряжением и усилием. 

Младший школьник проявляет познавательную активность, только если 

получает удовлетворение от получаемых результатов, если он видит, где и 

зачем он может применить данный опыт. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся мы 

использовали: 

- новые знания о мире, для этого надо проводить жёсткий отбор 

содержания учебного материала, но при этом показать всю многогранность 

окружающего мира. Это важнейшее звено в формировании познавательного 

интереса. Например, при изучении сквозной темы «Путешествие» мы 

использовали прием «Сундук с сокровищами», где не только изучали виды 

жилищ, но и осуществляли частично-поисковую деятельность для    

установления причинно-следственных связей между формой, материалом и 

образом жизни.   Очень   продуктивен   прием «Ключи мудреца», когда дети    

выбирают один и тот же объект, но группы рассматривают данный объект с 

разных сторон, поэтому информационное поле становится многогранным, но 

это всё пронизано основными логическими линиями, которые учитель 

незаметно при помощи наводящих вопросов   соединяет в единую цепь.   

Например, при изучении сквозной темы «Школа и школьное сообщество», 

мы изучали школы с разных аспектов: временные, материальные, 

воспитательные аспекты данного вопроса в разных странах, но все было 

подведено к одной цели: образование – это самое важное для ребенка в его 

возрасте.  Очень интересен приём «Карта сокровищ», которая представлена в 

самостоятельно составленной интеллект-карте. Особую популярность среди 

детей использовался приём «Маленький Шерлок Холмс», приём сбора 

информации и установления   причинно-следственных связей;  
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 - ситуации проблемного и поискового характера (прием «Фабрика 

идей», «Паутина вопросов», «Вопросы почемучки», например, после 

изучения Ушинского «Как растет рубашка?»  дети   составляют «Дерево 

Почемучки»,  а  после   притчи  «Вавилонская башня» находят общее и 

различное в языках и составление своего детского языка, а при  сквозной 

теме «Путешествия»  дети , сделав лодку викингов, пытаются ответить на 

вопрос, с какой чертой характера викингов  связана форма  дракара, при 

изучении  рассказа М.Горького «Воробьишко» дети отвечают на поисковый 

вопрос «Как изменится жизнь мамы воробьихи без хвоста?»,  при чтении 

рассказа А. Гайдара «Горячий камень» дети  ищут вопросы на ответ 

«Горячий камень –  реальность?»;  

-игровые ситуации, например,  тема  по естествознанию  «Вещества и их 

свойства»  происходила драматизация  «Я – капелька воды», « Путешествие 

берёзы», где дети проходят  с элементами творческой игры путь древесины  

от дерева к бумаге,  «Мы первооткрыватели этого мира», при теме 

«Анатомия»  дети играют в игру «Путешествие вишенки  в пищеварительной 

системе», при теме  «Вещества» используем приём «Найди  сокровища 

урока», по литературе «Золотой человек  в гостях у  Ильи Муромца», приём 

«Машина времени» , где дети занимаются не только словесным рисованием  

описанного времени, но и   попадают в заданную ситуацию, где надо решить  

несколько поставленных задач,  «Авторский стул»,  где дети от лица героев 

ведут диалог; 

- в развитии интереса к учебному предмету надо не только   

просматривать содержание учебного материала в аспекте развития 

познавательной мотивации, но и использовать такие методы и приёмы, 

которые делают учебный процесс активным для каждого ребенка «Зигзаг», 

«Автобусная остановка», «Карусель», «Пила», «Водоворот»; 

- раскрытие секретов  великих личностей  о приёмах запоминания и 

усвоения материала используя реальные факты из  их жизни,  например, 

рассказ  лётчика о предпосылках , которые помогли ему открыть 

Соколовско- Сарбайское месторождение магнитного железняка, рассказ об 

открытии угля в Карагандинском бассейне  Апаком Байжановым, об 

особенностях творчества учёных и писателей, например, рассказ о  

Н.Сладкове ,  о С. Сахарнове подводит  детей  к игре-наблюдению  «  

Следопыт », когда дети после экскурсии рассказывают друг другу, что 

необычного они увидели, на естествознании   используются приёмы 

наблюдения  для  достижения поставленной цели; 

-показ  возможных путей использования  на практике полученных  

знаний, умений и навыков  например, прием «Воздушный шар», когда дети 

видят общий алгоритм  создания  любых проектов, «Ковёр идей», дети  видят 

как осуществлять поиск информации и её отбор в зависимости от 

поставленной цели,  также не стоит забывать что у детей высока активность, 

когда они что-то могут сделать своими руками и этот продукт имеет 

значимость для ребёнка и его близких, например, дети создают очиститель 
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воды и  вычисляют расход воды в день, вычисляют, как можно сэкономить  

электроэнергию, прием «Ярмарка возможностей» по художественному труду 

и  умение сделать рефлексию при помощи приема «Шесть шляп», особое 

внимание  уделяется вопросу альтернативных вариантов  с соблюдением 

законов природы и  экологии ( возможно с применением технологий 

будущего). 

Дети   имеют несколько уровней познавательной активности. Дети, у 

которых низкий уровень познавательной мотивации чаще всего очень 

пассивны, требуются усилия, чтобы включится в работу на уроке, ожидают 

постоянной помощи со стороны учителя, который должен их контролировать 

и направлять, но у таких детей не проявляется агрессия, они никогда 

демонстративно не отказываются от работы, они не «идут против течения». 

Поэтому надо всегда помнить, что такие детям надо дать время, чтобы 

включится в учебный процесс, дать время адаптироваться к проекту и дать 

время, чтобы дети вошли в определенный рабочий ритм. Таким детям надо 

задавать вопросы так, чтобы они не были неожиданными, каверзными, 

нельзя перебивать детей, быть терпеливыми и стараться взглядом и словом 

поддерживать их. Учащиеся, которые обладают относительно-активным 

уровнем познавательной деятельности, проявляется интерес к деятельности 

только в определенных учебных ситуациях, когда тема урока им интересна, 

необычна или их увлёк сам процесс использования каких-то нестандартных 

приёмов.  Они приступают к новым видам работы с интересом, желанием, 

появляется высокая мотивация, но при затруднениях маятник идёт в 

обратную сторону, от высокой активности к потере интереса и пассивности. 

Основное направление в работе с такими детьми - это помогать им не только 

включаться в учебную работу, но и осуществлять поддержку на протяжении 

всего процесса, не давая угаснуть интересу и поддержанию положительной 

мотивации, чтобы эмоционально-актуальная атмосфера царила на 

протяжении всей работы.  У третьей группы учащихся, которые обладают 

активным отношением к познавательной деятельности. Для их учебной 

работы характерна стабильность и постоянство. Если на первый взгляд 

кажется, что у таких учащихся   получение высоких результатов идет легко, 

то это только кажущаяся легкость. Все высокие результаты достигаются 

благодаря ранним усилиям ребенка. Чтобы удерживать познавательную 

мотивацию на уроке у этих детей, надо работать с ними постоянно 

«подстраивая леса», т.е. в зоне ближайшего развития, используя приёмы и 

методы, описанные в формирующем эксперименте. [2, с. 106]. 
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Мы провели повторный мониторинг, где мы видим прирост в 2 «а» 

классе детей с высоким уровнем познавательной активности на 5 человек и 

уменьшилось количество детей с низким уровнем, а в 2 «в» классе, где не 

использовались данные методы и приемы, изменения всего на 1 человека. 

Таким образом, произошло увеличение познавательной активности за 

счет стимуляции познавательной деятельности ребят и повышения их 

собственных усилий в овладении знаниями на всех этапах обучения. 
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Сағындыкова А.Б., Жапина А.Б. 

М. Жұмабаев атындағы №39 КММ гимназия 

бастауыш сынып мұғалімідері 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қазіргі жағдайда бастауыш мектеп оқушы тұлғасы мен санасын 

қалыптастырудың, дамытудың негізгі кезеңі ретінде ерекшеленеді. Бастауыш 

мектепті бітіргенен кейін бала еркін ойлап, қоршаған ортамен белсенді 

байланыс жасай білуі керек, толығымен алдында тұрған міндеттерді шешу 

дағдыларын игере алуы қажет. Мұның өзі бастауыш мектептің оқу –тәрбие 

процесінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалануы меңзейді. Ал 

оқытуды жаңашылдық тұрғыдан ұйымдастыру өз кезегінде оқушылардың 

танымдық қызығушылығын арттырып, олардың шығармашылық әрекетін 

дамытуға жол ашады. 

Функционалдық сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің 

грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеру 

екені байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, 

меңгеруге ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік 

пен дағдылардың жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу және т.б.) болып 

табылады. Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті болып есептелгендіктен, 

функционалдық сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір білім-біліктерден 

көрініс табады. Өйткені функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу 

кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Бұл орайда білім белгілі бір 

сауаттылық деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс-әрекеттердің 

нәтижесі ретінде қарастырылады.  

Функционалдық сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым- 

қатынас жасау қабілеті, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуі, 

оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі, өлшемі, білім, білік, 

дағдыларының құзыреттілікке ұласу жолы. Ол оқушылардың қатысымдық, 

ақпараттық, проблемалардың шешімін табу құзыреттіліктерінің бірлігінен 

құралады. Оқушылардың функционалдық сауаттылық мазмұны келесі 

құзыреттіліктерден көрінеді: 

‒ оқу, жазу сауаттылығынан; 

‒ жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығынан; 

‒ математикалық сауаттылығынан; 

‒ компьютерлік сауаттылықтан; 

‒ денсаулық мәселесіндегі сауаттылықтан; 

‒ құқықтық сауаттылығынан. 

Бастауыш мектеп оқушыларының меңгеруі тиіс білім, білік, 

дағдыларының жиынтығы ретінде, яғни оқытудың түпкі нәтижесі ретінде 

оқушылардың бойында қалыптасатын білім осы құзыреттіліктерден 

алынады. 
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Жалпы, функционалдық сауаттылық адамның білімділігіне қатысты 

ұғым екені белгілі. Яғни, сауатты деген сөздің түпкі мағынасы оқу, жазу, 

санау біліктіліктері қалыптасқан, грамматикалық тұрғыда таза, қатесіз жаза, 

сөйлей, оқи алатын, сондай-ақ дұрыс есептей білетін адам сауатты ретінде 

танылады. 

Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адам өзінің оқу және жазу 

дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауда қолдана білу қабілеті, 

яғни адамға өзін қоршаған әлеуметтік ортамен қарым-қатынасқа түсуге 

мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әрі жайлылықпен бейімделе 

алу деңгейі. 

Функционалдық сауаттылыққа бейімделу, оның қалыптаса бастауы 

бастауыш мектептен бастау алады. Қазірде олар оқитын пән оқулықтарының 

мазмұны көбіне алғашқы сауаттылықтан басталып, әрмен қарай дамып, 

жүйелене түседі. Алайда, оны алдымен пән ұстазы ескеріп: «Игерілетін білім, 

білік, дағдылардың қайсылары функционалдық сауаттылыққа жол ашады? 

Олардың басқалардан ерекшелігі неде?» деген сұрақтарға өздері жауапты 

қарап, шәкірттердің санасына сіңірудің әдіс-тәсілдерін жан-жақты қолдануды 

басшылыққа алуы орынды. Сондай-ақ оқушының жеке тұлға және әлеуметтік 

нысан ретіндегі келешегі басты назарға алынады. Оқушы мен мұғалім 

арасындағы қарым-қатынас түбегейлі өзгерісті керек етеді. Яғни дәстүрлі 

оқулардағы оқытушы мен шәкірт арасындағы көп жағдайлар оқушы көңілін 

қанаттандыра бермейтін. Ал қазіргі қалыптасқан заңдылықтар ұстаз бен 

шәкірт арасындағы серіктестік қарым-қатынасқа ауысады. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама.  

Функционалдық сауаттылық оқушылардың танымдық қабілеттерінің 

деңгейін және оқушылардың өнімді жұмысының көрсеткішін білім деңгейі 

ретінде қарастырады. Бұл деңгей өмірдің әртүрлі саласындағы 

тапсырмаларды шешуде мектептік білім мазмұнының қолданбалық сипатына 

және оқушылардың игерген біліміне негізделеді. Сондықтан, қоғамдағы 

өмірлік пен практикалық іс-әрекеттердің дағдылары мен әлеуметтік іс-

тәжірибені меңгеру үшін оқушылардың білім алу барысында негізгі және 

пәндік құзыреттіліктері қалыптасуы тиіс. Біздің ойымша, функционалдық 

сауаттылық дегеніміз — сапалы білім берудің кепілі.  

Жалпы, барлық зерттеушілердің болжамы бойынша адамдардың 

сауатсыздық деңгейінің төмендеуі, оларға дұрыс білім беріп, тиянақты 

оқытпаудан, оқырман болуға үйретпеуден болған көрінеді. Осыған 

байланысты 1997 жылдың өзінде-ақ Қазақстан Республикасының орта білімді 

дамыту жөніндегі Концепция жобасында адамдардың сауатсыздығын жою 
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еліміздің жалпы орта білім беру жүйесіндегі реформалануға тиісті 

стратегиялық нысан екендігі атап көрсетілді. Осы мәселені анықтау күн 

тәртібіндегі негізгі мәселеге айналды. Сараптама нәтижесіне көз салсақ, бiлiм 

құрылымдарының білім алушыларды қоғамдық- шығармашылық өмiрге 

араласуына бағытталмағанын байқаймыз. Басқаша айтқанда, дәлел бар да, 

оның iске асыру жоқ. Содан болар мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың өзінің 

жыл сайынғы Жолдауында «функционалдық сауаттылықты арттыруды» 

негізгі тапсырма етіп жүктеуі бекер емес. Елбасы дұрыс айтады, «білім беру 

тек қана оқытумен ғана шектелмей, оны керiсiнше, әлеуметтiк адаптация 

процесіне бейiмдеу қажет». Аталмыш тапсырманы орындау үшін Білім және 

ғылым министрі Б.Жұмағұловтың басшылығымен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған бес жылға арналған 

Ұлттық әрекет жоспары құрылды. 

Функционалды сауатты тұлға қоғамның құндылықтарына сәйкес, 

қоғамдық ақуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай әрекет етеді. Бүгінгі 

күнге қажетті мамандықты таңдап дұрыс шешім қабылдап, заманауи 

ақпараттық технологиялардың тілін біліп кез келген әлеуметтік ортаға 

бейімделеді. Осы тұрғыда функционалды сауатты адамның негізгі белгілерін 

тұжырымдауға болады: қоғамдық ортада өмір сүре білетін, тіл табыса 

білетін, белгілі бір сапалық қасиеттері бар, жалпы негізгі және пәндік 

құзыреттіліктерді меңгерген адам болып саналады 

Заманауи мектептің ең басты міндеті оқушы өмірінің барлық 

белеңдерінде білім алуға деген құлшынысын қалыптастыру үшін, оған әрбір 

қадамының маңыздылығын түсінуге мүмкіндік беруден, тәсілдер мен таным 

көздерін таңдауда бағдар ұстай білуге үйретуден тұрады.  

Сонымен қорытындылай келе, біздің міндетіміз оқушыға қалай оқу 

керектігін үйрету, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды 

жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни ойлай алатын, пікір-көзқарастары 

жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын сауатты 

оқушы қалыптастыру. 

 

Әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан 

дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы (2012 ж. 27.01.). 

– Астана, 2012. 

2. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 

2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары /Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 25.06 №832 Қаулысымен бекітілген. 

3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы /Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2010ж.07.12. №1118 Жарлығымен бекітілген. 

4. Ергешбаева Ш.Н. «Мүдде мен мақсат – жарқын болашақтың 

кепілі».// Өрлеу – Шымкент №1 (7) 02.2014ж 



 

873 

 

Сакенова К.С. 

КМҚК «Тілек» бөбекжайы, Қарағанды қаласы 

 

БАЛАЛАРДЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ 

 

Баланы мектепке  жан –жақты дайындау – өте жауапты әрі маңызды іс. 

Баланың мектепке дайын болу жағдайы. 

Мектепке алғаш бару бала өміріне үлкен жаңалық, өзгеріс енгізеді, 

қоғамдағы жаңа орынға бейімделуі мен өсіп –жетілуінің бір бастамасы 

болады. Демек, «Баланы мектепке даярлау қалай болуы керек?» деген 

сұрақтың ата –ана үшін маңызы артып, тиісті жауап іздейді. Бұл сұраққа 

көптеген ата –аналарда екі пікір қалыптасқан: бір ата –аналар алғаш мектеп 

табалдырығын аттаған күннен бастап данышпан етуді мақсат тұтса, 

кейбіреулері, керісінше бала білмей барса, барлығын мектепте үйренуі тиіс 

деген пікірде. Осы пікірлердің алтын ортасын қалай таңдаймыз? Баланы 

мектепке физикалық жағынан да, психологиялық жағынан да қалай 

дайындаймыз? 

Бірінші сыныпқа баратын  бала жазу –сызуды біліп баруы міндетті емес, 

оған барлығын мектепте үйретуге міндетті. Алайда, қазіргі заман оқу 

бағдарламасының тапсырмаларын ауыртпалықсыз орындау үшін, іс –жүзінде 

мектеп табалдырығын аттамас бұрын жазу мен оқуды біліп барғаны дұрыс. 

Балаңыз мектепке бармас бұрын оқу –жазуды білсе жақсы! Балаға жазу –

сызу барысында қарындашты немесе қаламсапты дұрыс ұстап үйретуді 

ұмытпаңыз. Баланың сөйлеу тілінде кемістіктің болмауы шарт, сөйлеген 

сөзінің мағынасы өзіне түсінікті болуы керек, өзінің ойын жеткізе алуы шарт. 

Жазып санауымен ғана шектеліп қана қоймай, салыстыра білуді және 

талдауды, ойлай білуді меңгере алу тиіс. Сонымен қатар, өздігінен 

қорытынды жасай білсе, көп нәрсені жақсы түсінеді. 

Көрнекі әрекеттік ойлау қабілеттілігі жоғары бала көрнекі үлгімен жұмыс 

істегенде, заттардың кейпімен мөлшерін ұйқастырғанда қойылған 

міндеттерді шешуде тиімді әрекеттердің барлық түрін ұйымдастырып 

шығарады.  

Кез –келген ата-ана баланың өсіп жетілуіне, рухани күшті етіп тәрбиелеу 

жолында алуан түрлі қуаныш пен қиыншылықтарды бастарынан өткізе 

отырып, оның рухани және ақыл ойы мен дене құрылысы жағынан жан –

жақты дамуына баулуы керек. 

Баланың мектепке дайын болу жағдайы бірнеше түрге бөлінеді:  

1.Дене бітімінің дайындығы –баланың салмағы мен бойының өз жасына 

сай болуымен қатар он екі мүшесі сау болуы керек;  

2.Зиятының дайындығы –баланың ой –өрісінің, есте сақтау қабілетінің, 

тілінің, зейінінің, өз еркімен тапсырма орындай алуының, мақсат қоя білуінің 

қателігін түсіне білу қабілеттілігінің өз жасына сай болуы;  

3.Әлеуметтік психологиялық дайындық – баланың жаңа ортаға деген 

көзқарасының, бала жауапкершілігінің, өзін –өзі ұстай білуінің, үлкен кіші 
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адамдармен қарым –қатынасының өз жасына, мектептердің талабына сай 

болуы; 

4.Ерік аясының дайындығы баланың өз іс–әрекетін мақсатты түрде 

қалыптастырып, өз кемшіліктері мен жетістіктерін дұрыс қабылдап, әрекет 

ете білуі;  

Әлеуметтік-психологиялық дайындық. Баланы мектепке дайындау 

дегенде көптеген  ата –аналар әріптерді танумен, сандарды санаумен ғана 

шектеліп жатады. Одан басқа, баланың мектепке қажетті құрал-жабдықтары 

мен киім –кешектеріне баса назар аударады. Әрине, бұл дайындықтарсыз 

баланың мектепке дайын болуы екі талай. Бірақ баланың оқуға дайындығын 

ақыл –ойының даярлығымен, материалдық  дайындығымен шектеліп қоймай, 

оны оқуға психологиялық жағынан даярлауды қарастыру қажет. Баланың 

психикалық үрдістерінің дамуы оқуда және басқа адамдармен қарым –

қатынас орнатуда қиындыққа кезікпеуіне мүмкіндік береді.  

Мектепке келген бала «оқимын» деген ниетпен мектеп табалдырығын 

аттайды. Бірақ, кейде бала оқуға барғысы келмейді, дегенмен оның себебі 

әртүрлі болады: бір балалар мектепте көп бала бар және онда көңілді десе, 

біреуі партаға отырғысы  келгендіктен баруы мүмкін. Алайда, мұндай 

ықыласпен келген балалар 

Біраз уақыттан кейін мектептің олар үшін қатал тәртібіне және күнделікті 

оқу сабақтарына шыдай алмайды. Жалпы, бала оқу үрдісіне қызығуы қажет. 

Сонда ғана баланың таным қызығушылықтарының дамуына, жаңа білім 

алуына мүмкіндік туады. Сонымен бірге баланың мұғалімдермен, 

балалармен қарым –қатынас жасауы аса маңызды. Яғни, оқу әрекеті 

ұжымдық сипат болғандықтан, әрбір бала құрдастарымен қарым –қатынас 

жасай алуға, бірге жұмыс істеуге дағдылануы керек. 

Баланың шешім қабылдай алып, мақсат қоя білуі ерік –жігерінің 

даярлығы болып саналады. Баланың әрекеттерді жоспарлап, олардың 

орындалуын жүзеге асыруда күш пен бойындағы қабілеттерін жұмсай білуі, 

қиындықтарды жеңе білуі балалардың психикалық үрдістерінің 

қалыптасуына ықпалын тигізеді. Егер балалардың оқуға дайындығы осы 

бағыттармен ұштасып жатса, бала оқуға тез бейімделіп, жақсы оқып кетуіне 

мүмкіндік туғызады. 

Мектепке дейінгі балалардың негізгі іс –әрекеті ойын болғандықтан, 

оларға бірден оқу әрекетіне ауысу біршама қиындықтар туғызады. Мектеп 

табалдырығын алғаш аттаған бала педагогтармен және балалармен 

кезіккенде мазаланады, оқу үрдісінен өзінде жағымсыз эмоциалық сезіну 

пайда болып, қорқыныш пайда болады. 

Сондықтан балалардың көңіл күйі болмай, себепсізден жиі ауыруы 

«мектеп неврозы» сипатында көрінеді.  

Яғни, мектепті еске алса болғаны, жылап, уайымдайды. Сөйтіп, мектеп 

бала үшін стресс  тудыратын факторға айналып, денсаулығының 

нашарлануына әкеп соғады.  Осы кезде әрбір ата –ана өзінің баласына мектеп 

туралы қажетті мағлұматтар айтып, баланың мектепке деген жағымды 
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қатынас және сенімділік сезімін қалыптастыра отырып тәрбиелеу керек. Ең 

бастысы–баланы жолдастарымен қарым –қатынас жасай алуға, басқа 

балалардың ойымен санасуға үйрету. 

Балаларды мектепке психикалық даярлау бағыттарын тәжірибеде жүзеге 

асыратындар ата –аналар, мұғалімдер, балабақша психологтары. 

Психологтың міндеті: психодиагностиканың  әдістемелерін қолдану арқылы 

және зерттеу нәтижелеріне сүйеніп, бес-алты жастағы баланың оқуға 

дайындығын анықтау.  
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OҚУШЫЛAPДЫҢ ТAНЫМДЫҚ IC-ӘPEКEТIН  

БACҚAPУ МӘCEЛECI 

 

Кез келген елдің болашағы білім беру жүйесінің және зиялылар кауымы 

деңгейіне байланысты болғандыктан, Республика халқына да әлемнің 

дамыған елдерімен тең дәрежеде білім беру қажеттілігі мақсат ретінде 

көрініс табады. 

Жастардың ақыл-ойын барынша дамыту, дүниежүзілік ғылыммен 

техниканы, өндірістік технологияны меңгеру үшін білім беру жүйесін 

неғүрлым тиімді, ғылыми негізде күру білім беру ісіндегінегізгі міндет. 

Ғылым, мәдениет, өнер, технология, сондай-аққоғамның күқыктық, рухани-

адамгершілік, діни негіздерінің қалыптасуы да білім беруге байланысты. 

Аталған мәселелердің мәні Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында, 

білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламаларында мазмұндалғандай, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды 

факторы ретінде білім берудің ұлттық моделін дамыту, шығармашыл тұлға 

қалыптастыруға бағыталу, ақыл-ой қорын жинау сияқты мақсаттарды 

көздейді. Ол жөнінде аталған заңның білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі 

ретінде: «... жеке адамның шығармашылык, рухани және дене мүмкіндіктерін 

дамыту, адамгершілік пен салауатты омір салтын берік негіздерін 

қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін 

байыту» — деп нактылаған [1]. 

Бacтayыш мeктeп – бұл oқyшы тұлғacы мeн caнacының дaмyы қyaтты 

жүpeтiн, epeкшe құнды, қaйтaлaнбac кeзeңi. Coндықтaн дa бacтayыш бiлiм 

бepyдiң aлғaшқы caтыcы. Coғaн cәйкec бүгiнгi тaңдa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы 

бacтayыш бiлiмнiң мiндeттi мeмлeкeттiк cтaндapты жeтiлдipiлдi. Мeмлeкeттiк 

cтaндapттa дaмытa oқытy ұcтaнымынa cәйкec бiлiмнiң тeopиялық дeңгeйiн 

көтepy, oқy- әpeкeтiн қaлыптacтыpyдa бiлiмнiң тaнымдық , шығapмaшылық 

poлiн мaқcaт eтiп қoяды. 

Пәндepдi oқытy apқылы ұлттық жәнe әлeмдiк тәлiм нәpiмeн cycындaғaн, 

бoлaшaқ xaлық игiлiгiн жacaйтын aзaмaт тәpбиeлey. Aл мiндeтi- 

oқyшылapдың тaнымдық дeңгeйiн кeңeйтy, шығapмaшылық жәнe eңбeк 

бiлiктepiн, қaбiлeттepiн дaмытy, pyxaни бaйлықты дaмытyғa жaғдaй жacaй, 

caлayaтты өмip caлтын нacиxaттay. Coның нeгiзiндe ұшқыp oйлы, жaны cұлy, 

тәнi cay, шығapмaшылықпeн oйлaй бiлeтiн дapa тұлғaны тәpбиeлeyгe 

ұмытылyымыз қaжeт.  

Oқyшылapдың oқy-тaнымдық ic- әpeкeтiн, бeлceндiлiгiн қaлыптacтыpyдa 

oлapдың қaбiлeттepiн дaмытyғa, тaнымдық жaн қyaттapының oянyынa ықпaл 

eтiп, iздeнiciнe, тaлaбын ұштayғa бiлiм дeңгeйiн жeтiлдipyдiң мaңызы epeкшe. 

Oқyшылapдың oқy – тaнымдық ic – әpeкeтi – күpдeлi пpoцecc. Oл ic – әpeкeт 
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мaқcaтын, мaзмұны мeн қopытындыcын, түpлepi мeн әдicтepiн, мoтивтepiн, 

дeңгeйлepiн қaмтиды. Oқy – тaнымдық ic – әpeкeт – шәкipттiң бiлiмгe дeгeн 

өтe бeлceндi aқыл-oй әpeкeтi. Oл тaнымдық қaжeттiлiктeн, мaқcaттaн, тaным 

қиcындapынaн жәнe әpeкeттi opындayдың тәciл- aмaлдapынaн тұpaды. Oқy 

үpдici oқyшылapдың oқy- тaнымдық әpeкeтi нeгiзiндe жүзeгe acaды, aл oқy - 

тaнымдық әpeкeтi нeгiзiндe oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiгi 

қaлыптacaды [2].  

Тaнымдық бeлceндiлiктiң opындaлyы oқyшылapдың oқy мaтepиaлын 

түciнyгe, өткeндi жaңaмeн бaйлaныcтыpyғa, нeгiзгici мeн қocымшacын 

aнықтayғa, aлғaн бiлiмдepiн тәжipибeдe пaйдaлaнyғa, өз пiкipлepiндe oлapғa 

cүйeнyгe ұмтылыcынaн көpiнeдi. Бiлiмдi caнaлы мeңгepy өз бeтiмeн жaңa 

бiлiм aлyғa мүмiндiк бepeтiн aқыл-oй eңбeгiнiң өзiндiк тәciлдepiн 

игepмeйiншe icкe acпaйды. Oқyшылapдың бeлceндi тaнымды ic- әpeкeтiнiң 

көздeйтiн мүддeci - бiлiмнiң қoғaмдық мәнiн ұғынy, қoғaмғa қызмeт eтy 

қapқынын үдeтy нeгiзiндe дaмытy. Бeлceндiлiктiң eң жoғapғы көpiнici 

oқyшылapдың aлғaн бiлiмдepiн өмipдe, тәжipибeдe нәтижeлi пaйдaлaнa бiлyi 

бoлып тaбылaды.  

Oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiгi мынa үш бeлгiгe тән: 

1. Oқy- тaнымдық әpeкeттiң қoғaмдaғы мaңыздылық бaғыты; 

2. Oқy- тaнымдық әpeкeттiң интeллeктyaлдық cипaты; 

3. Oқy- тaнымдық әpeкeттiң peттeyшiлiк cипaты.  

Coндaй –aқ, тaнымдық бeлceндiлiгiн дaмытy тиiмдiлiгi мынaдaй жeтeкшi 

фaктopмeн aнықтaлaды:  

1. Oқyшылapдың жac epeкшeлiктepiн eceпкe aлy;  

2. Oқy үpдiciндe мәceлeлiк oқытyды кeңiнeн eнгiзy;  

3. Мaтepиaлдapды aйтып түciндipyдe жүйeлiк ұcтaнымын қaмтaмacыз 

eтy 

4. Бipтe-бipтe күpдeлeнe түceтiн тaпcыpмaлap кeшeнiн шeшyдeгi қoл 

жeткeн тaбыcтapды «нығaйтyды» қaмтaмacыз eтy, т.б. [3].  

Oқy үpдici oқyшылapдың тaнымдық әpeкeтi нәтижeciндe жүзeгe acaды, 

aл тaнымдық әpeкeтi нeгiзiндe oқyшылapдa тaнымдық бeлceндiлiк 

қaлыптacaды. Дeмeк, oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiгiн қaлыптacтыpyды 

apнaйы ұйымдacтыpy- oқy үpдiciн ұйымдacтыpa бiлyдiң мaңызы зop.  

Caбaқ бepyдe oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiгiн apттыpyғa 

қoйылaтын нeгiзгi тaлaптaр: 

- Oқyшылapғa қoйылғaн oқy мiндeттepiнiң мәнi әpқaшaн түciнiктi бoлyы 

кepeк, oлap oқытyдың мaқcaтын түciнy кepeк. Caбaқ мәceлe қoюмeн бacтaлy 

кepeк жәнe oқyшылapдың aлдыңғы тәжipибeлepiнe, oлapдың бiлiм жүйeciнe 

cүйeнe oтыpып жүpгiзiлyi кepeк. Мұғaлiм oқyшылapдың oқытылaтын 

мaтepиaлғa қызығyшылығын apттыpy үшiн бapлық тәciлдepдi пaйдaлaнyы 

кepeк. 

- Oқyшылapдың бeлceндiлiгiнiң мaңызды шapты oқытy пpoцeciндeгi 

өзiн-өзi бaқылay мeн өзiн- өзi бaғaлay бoлып тaбылaды. Coндықтaн дa oлapды 

ocындaй қызмeткe қaжeттiлiк пeн дaғды қaлыптacтыpy мұғaлiмнiң бipдeн бip 
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мiндeтi бoлып тaбылaды. Өзiн- өзi бaқылay мeн өзiн- өзi бaғaлay қaзipгi 

oқытy тexнoлoгияcының мiндeттi элeмeнтi бoлyы қaжeт.  

- Бiлiмдi caнaлы жәнe бeлceндi мeңгepyдe бacты pөл жapқын үлгiлepдi 

бeлгiciз oқyшының қocымшa oқy мaтepиaлын пaйдaлaнyы apқacындa көpiнic 

тaбaтын қызығyшылыққa бepiлeдi. Caнaлылық жәнe бeлceндiлiк 

пpинциптepiн жүзeгe acыpy үшiн oқылaтын мaтepиaлдың тeк мaзмұнынa ғaнa 

eмec, coндaй–aқ oқытy пpoцeciнiң өзiнe дe қызығyшылық қaлыптacтыpy 

қaжeт. Oқyшылapғa тeк жaңa aқпapaт aлy ғaнa eмec, coнымeн қaтap oқy, 

oлapғa тaным пpoцeciнiң өзi дe қызық бoлyы кepeк. Бұл epeжeлepдi caқтay 

жaлғaн бiлiм жинaқтayды eмec, ceнiмдi қaлыптacтыpyғa мүмкiндiк бepeдi. 

[4].  

Тaнымдық ic - әpeкeттiң өзгe әpeкeт түpлepiнeн eң бacты epeкшeлiгi - 

oқyшының үнeмi «жaңa дүниeгe eнyмeн», әpбip жaңa әpeкeттepдi oқyшының 

oның бipiнeн eкiншiciнe ayыcып oтыpyмeн бaйлaныcты. Coндықтaн, oқy 

үpдiciндe oқyшының бiлiм aлyғa, өз бeтiмeн әpeкeт eтyгe дeгeн құлшыныcын 

oятyғa, aқыл - oйының дaмып, жeтiлyiнe түpткi бoлaтын тaнымдық ic - 

әpeкeттi ұйымдacтыpyдың тиiмдi әдic - тәciлдepiн iздecтipy өзeктi cипaт 

бepeдi.  

Дәcтүpлi үдepic бapыcындa aтқapылaтын әpeкeттep тыңдay, көpy, 

түciндipy, әңгiмeлey, cұpaққa жayaп бepy, жaзy, oқy, cөйлey, cypeттey, т.б. 

бoлып тaбылaды. Мұндaй әpeкeт нәтижeciндeгi бiлiм жaттaнды бoлып кeлeдi. 

Иннoвaциялық үдepicтeгi тaнымдық әpeкeттep: бeлceндi жәнe өзapa бeлceндi, 

яғни интepaктивтi бoлып eкiгe жiктeлeдi. Бeлceндi әдicтepдi қoлдaнy 

бapыcындaғы әpeкeттi құpacтыpy тәciлiн мұғaлiм жacaйды. Aл oқyшылap 

apнaйы тaнымдық oпepaциялapды жүзeгe acыpaды: ұғынy, caлыcтыpy, 

түйciнy, жинaқтay, жүйeлey, тaлдay, capaптay, жiктey, cұpыптay, cипaттay, 

бaйқay, қapым-қaтынacқa түcy, aйқындay, мoдeльдey, aйыpa aлy, тaлдay, 

aнықтay, пiкip aйтy, бaғaлay, қopытындылay, т.б.[5]. Oқытy үдepiciндeгi кeз 

кeлгeн әpeкeт нeгiзiндe тaнымдық ic-әpeкeт жaтыp. Әpeкeт бeлгiлi бip 

жүйeлiлiкпeн caтылaнып opындaлaды. Интepaктивтi әдicтep apқылы 

ұйымдacтыpылaтын әpeкeттiң құpacтыpy тәciлiн oқyшылap өздepi жacaйды.  

Oқyшылap бoйындa түзiлгeн мiндeттi дaйындық дeңгeйi нeгiзiндe 

aтқapылaтын тaнымдық үдepic: дepбec әpeкeт жacay, жaңa дәйeктepдi тaбy, 

құбылыcтapды aнықтay, oлapдың apacындa бaйлaныc opнaтy, ғылыми 

дepeктep apқылы зaңдылықтapдың мәнiн aйқындay, тaпcыpмaлapды 

шығapмaшылықпeн opындay, т.б. Ocындaй пәpмeндi әpeкeт aтқapy 

нәтижeciндe oқyшылapдың бiлiм caпacы, бiлiк дәpeжeci, дaғды дeңгeйлepiнiң 

көpceткiштepi apтa түceдi. Мәceлeнi шeшy, жaғдaяттaн шығy жoлындaғы 

өзapa бeлceндi әpeкeт жacay нeгiзiндe oқyшылapдың cыныптaн тыc жұмыcтap 

apқылы ayқымындaғы бaзaлық бiлiм мaзмұны қaлыптacaды. Жeтe бiлyшiлiк 

қacиeттepi қaлыптacқaн шәкipттep дaмығaн тұлғa дәpeжeciнe жeтeдi [6].  

Oқyшының oқy-тaным әpeкeтiн apттыpyдың тиiмдi құpaлдapының бipi -

oқyшының өзiндiк жұмыcы мeн өздiгiнeн бiлiм aлy әpeкeтi. Өзiндiк жұмыc 

icтey icкepлiктepi мeн дaғдылapы, cөзciз, oй eңбeгiнiң мәдeниeтiмeн 
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бaйлaныcты. Бiлiмдi игepy бapыcындa oқyшы кeздeceтiн қиыншылықтapды 

жeңy, тaбaндылық, ecкe caқтay, кiтaппeн жұмыc icтey, бaйқay жәнe жaзбa 

жұмыcын жүpгiзe бiлy, oй әpeкeттepiнiң бipқaтap тиiмдi тәciлдepiн игepy, 

өзiн бaқылaй бiлyi кepeк. 

Өзiндiк жұмыcты ұйымдacтыpyдың шapттapы мынaлap: мұғaлiмнiң 

нaқты тaпcыpмaлap, нұcқayлap бepyi; жұмыcты opындayдың жәнe aяқтayдың 

yaқытын бeлгiлeyi; мұғaлiмнiң бacқapyымeн oқyшының дepбecтiгiнiң 

мөлшepi; oлapдың жұмыcты өз epкiмeн жәнe қaлayымeн icтey, oғaн әcep 

eтeтiн мoтивтep т.б. 

Өзiндiк жұмыcты мұғaлiмнiң дұpыc бacқapa бiлyi жәнe oқyшының 

дepбecтiк әpeкeтiнiң дeңгeйiнiң apтып oтыpyы — ocы жұмыcты 

ұйымдacтыpyдың нeгiзгi бeлгiлepi бoлып тaбылaды. 

Oқyшылapдың дepбecтiгiнiң дaмy дeңгeйiнe қapaй өз бeтiншe icтeйтiн 

жұмыcтapды peпpoдyктивтiк жәнe шығapмaшылық дeп apнaйы eкi тoпқa 

бөлyгe бoлaды. 

Oқyшының өзiндiк әpeкeтiнiң нәтижeciндe oның бoйындa мынaдaй 

қacиeттep қaлыптacaды: 

1. Өз бeтiншe oйлaнy бiлiктepi мeн iздeнiмпaздығы. 

2. Oқyғa дeгeн қaбiлeтiнiң apтyы. 

3. Бepiлгeн бiлiмдi игepy ғaнa eмec, oны жaңaлaп жәнe тиiмдi игepy 

жoлдapын түciнe бiлy ниeтi. 

4. Бacқa oқyшылapдың түciндipмeлepiнe cын көзбeн қapay. 

5. Өз oйының дepбecтiгi. Oқyшының өз бeтiншe кiтaппeн жұмыc icтey, 

бaқылay, жaттығy, экcпepимeнт жүpгiзy icкepлiгi мeн дaғдылapын 

қaлыптacтыpy. 

Peпpoдyктивтiк жұмыcтapғa — oқyшының дaйын үлгiгe қapaп жacaйтын 

жұмыcтapы (көшipiп жaзy, жaттығyлap, мұғaлiмнiң cұpaқтapынa жayaп бepy, 

oқyлықтaғы мәтiнмeн жұмыc icтey, caбaқ үcтiндe opындaғaн тaпcыpмaғa 

ұқcac тaпcыpмaны үйдe opындay т.б. жaтaды. 

Oқyшылapдың өзiндiк жұмыcтapының жoғapғы фopмacынa oлapдың өз 

epкiмeн жaңa aмaл-тәciлдep қoлдaнып жacaйтын шығapмaшылық жұмыcтapы 

жaтaды. Шыгapмaшылық жұмыcтap — oқyшының өздiгiнeн шығapмa, 

бaяндaмa, peфepaт, өлeң шығapy, мoдeльдey, көpнeкi құpaлдap жacayы т.б. 

Өзiндiк жұмыc тaнымдық icкepлiгi мeн дaғдылapын қaлыптacтыpyдa, 

бoлaшaқтa бiлiмдi өз бeтiншe жинaй aлy қaбiлeттepiн дaмытyдa жeтeкшi pөл 

aтқapaды, oйлayды жaндaндыpa түceдi жәнe oқып үйpeнyдe oқyшылapдың 

жaлпы бeiceндiлiгiн apттыpaды. Oқyшының өзiндiк жұмыcы oқy мaтepиaлын 

нығaйтa түcy, жaңa мaтepиaлды игepy мaқcaтын көздeйдi. 

Oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiктepiнiң бip бaғыты бoлып 

ұжымдық тaнымдық әpeкeт бoлып caнaлaды. М.Д.Винoгpaдoв, Н.C. 

Дeжникoв, И.Б. Пepвин, X.И. Лиймeтc, Г. Кycaйнoв, Н.Н. Xaн т.б. 

ғалымдардың пeдaгoгикaлық еңбектерінде қapым-қaтынac мәceлeci, oқy 

пpoцeciнe қaтыcyшылapдың өзapa қaтынacы aйқын бaяндaлғaн. 

Oқyшылapдың ұжымдық тaнымдық әpeкeтi дeгeнiмiз-бұл oқyшылapдың 
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бipiккeн әpeкeтi, oқyшылap opтaқ тaпcыpмa opындayдa өз icтepiн үйлecтipiп, 

жұмыcты өзapa бөлiп, әpкiмнiң мiндeтiн мұғaлiм ұйымдacтыpып бepeтiн, 

яғни icкepлiк тәyeлдiлiк жaғдaй пaйдa бoлaды, бiлiмдi мeңгepyдe өзapa 

қapым-қaтынac ұйымдacтыpылaды, aca бaғaлы тәжipибe aлмacy ұжымның 

тaнымдық әpeкeтi caбaқтa дa caбaқтaн тыc yaқыттa дa пeдaгoгикaлық 

пpoцeccтe жүpiп oтыpaды. Ұжымдық тaнымдық әpeкeттi ұйымдacтыpy 

мұғaлiмнeн тeк тeopиялық жәнe әдicтeмeлiк дaйындықты қaжeт eтпeйдi, 

coнымeн бipгe cынып бeлceндiлepiмeн мaңызды жұмыc жүpгiзyдi тaлaп eтeдi 

[7].  

Қызығyшылық (лaтыншa interest-мәнi бap, мaңызды) - aдaм epeкшe 

ceзiнeтiн қимылдың нaқты ceбeбi. Қызығyшылықты жeкe тұлғaның өз 

әpeкeтiнe бaғaлық қaтынacы дeп aнықтayғa бoлaды. Oқyшының тaнымдық 

қызығyшылығы - тaнымдық caлacынa қaтынacынaн пaйдa бoлaды. Oқyғa, 

бiлyгe дeгeн қызығyшылық тaнымдық бeлceндiлiктiң қoзғayшыcы eкeнi 

бeлгiлi. Л.C. Выгoтcкий былaй дeгeн: «Eң aлдымeн бaлaны бip әpeкeткe тapтy 

үшiн, ceн oны қызықтыp, oның бұл әpeкeткe дaйын eкeнiн бiлy үшiн 

қaмқopлық жaca, ocыны icкe acыpy үшiн бapлық күшiн, caлaтынын жәнe бaлa 

өзi қимылдaйтынын, aл oқытyшы бoлca тeк coл әpeкeттi бacқapып, бaғыттaп 

oтыpyы кepeк. Oқyшылapдың тaнымдық қызығyшылығы oлapдың бiлiм 

caпacы мeн дaмy дeңгeйiнe бaйлaныcты, oйлay әpeкeтiнiң әдicтepiнiң 

қaлыптacyынa тәyeлдi». 

Ынтa-ықылac (интepec) - (лaт. Inteгst - мaғынacы бoлy, мaңызды) -

әpeкeттiң aдaм aca мaңызды дeп түciнeтiн шынaйы ceбeбi. Ынтa-ықылacқa 

cyбъeктiнiң өз ic-әpeкeтiнe дұpыc бaғa бepy қaтынacы дeгeн aнықтaмa бepyгe 

бoлaды. Тaнымдық ынтa-ықылac oқyшының тaным oбъeктiciнe дeгeн 

эмoциoнaлды қaтынacындa көpiнeдi [8]. Oқyғa дeгeн ынтa-ықылac тaнымдық 

бeлceндiлiктiң қoзғayшыcы eкeнi бeлгiлi. Бaлaны қaндaй дa бip ic-әpeкeткe 

шaқыpғың кeлce, eң aлдымeн, oны қызықтыpy кepeк, oның ocы ic-әpeкeткe 

әзip eкeнiн; ocы ic-әpeкeт үшiн қaжeттi бapлық күш-жiгepiнiң жинaлғaнын; 

бaлaның өз бeтiншe әpeкeт eтeтiнiн, мұғaлiм тeк oның ic-әpeкeтiн бacқapып, 

бaғыттaйтын бoлaды, ocының бәpiн aнықтaп aлy кepeк. 

Oқyшылapдың тaнымдық ынтa-ықылacтapы oлapдың бiлiмiнiң дeңгeйi 

мeн caпacынa, oйлay ic-әpeкeтi әдic-тәciлдepiнiң қaлыптacyынa бaйлaныcты.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПУНКТУАЦИОННЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Содержание предметов образовательной области "Язык и литература" 

предусматривает применение коммуникативного подхода, направленного на 

развитие навыков по четырем видам речевой деятельности. Содержание 

языковых предметов направлено на развитие у обучающихся интереса и 

позитивного отношения к изучению языков через игровую и познавательную 

деятельность, а также на формирование первоначальных коммуникативных 

навыков для обмена информацией, на развитие умения работать с текстом 

как речевым материалом, использовать фразы и выражения из текста в 

конкретных ситуациях. Изучение русского языка как языка обучения 

основано на использовании литературных текстов для развития речевых 

навыков обучающихся, умений самостоятельно работать с разными видами и 

типами текстов [1]. 

Для выявления возможностей формирования пунктуационных умений у 

младших школьников в процессе обучения русскому языку, была 

проанализирована типовая учебная программа по предмету «Русский язык». 

Основная цель обучения предмету «Русский язык» – заложить основу 

формирования функциональной грамотности, обеспечить развитие всех 

видов речевой деятельности: аудирования (слушания), говорения, чтения, 

письма как показателей общей культуры человека [2].  

Таким образом, предмету русский язык принадлежит очень важная роль. 

Содержание курса русского языка разработано на основе дидактических 

принципов, направленных на общее развитие учащихся, и является составной 

частью целостной дидактической системы развивающего обучения. 

В целом, курс русского языка четырехлетней школы не является 

пропедевтическим, а рассматривается как начальная ступень развития 

школьников знаниями, в том числе и по пунктуации. Он предполагает 

системное изучение курса и формирование умений и навыков, начиная с 1 

класса. 

Для выявления эффективности разработанной системы уроков было 

проведено экспериментальное обучение среди учащихся 4 «Б» класса КГУ 

ОСШ № 24 г. Темиртау Карагандинской области. Основное внимание в этот 

период было уделено вопросам формирования пунктуационных умений и 

навыков младших школьников на уроках русского языка. 

В 4-ом классе осуществляется ознакомление младших школьников с 

употреблением знаков препинания в простых предложениях, осложненных 

однородными членами предложения, обращением, а также – с пунктуацией 

сложного предложения. В соответствии с этим  на данном этапе необходимо 
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формировать следующие умения: использовать данные синтаксические 

конструкции в собственных письменных высказываниях учащихся; 

обосновывать выбор места для постановки препинания знака с опорой на 

структурные, смысловые и интонационные признаки предложения. 

С этой целью нами была составлена система уроков русского языка, 

направленных на формирование пунктуационных умений и навыков.  

Формирование пунктуационных умений и навыков младших 

школьников на уроках русского языка строилась в 3 этапа: подготовительная 

работа, направленная на овладение синтаксической основой 

пунктуационного умения; работа над формулировкой правила; работа по 

применению правила. В свою очередь работа над формулировкой правила 

включает два этапа: осмысление пунктуационного правила и запоминание 

пунктуационного правила. Были проведены уроки русского языка по 

следующим темам:  

1. Виды предложений. 

2. Главные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

3. Второстепенные члены предложения. Синтаксический разбор 

предложения. 

4. Однородные члены предложения. 

5. Развитие речи: подробное изложение текста. 

На уроке по теме «Виды предложений» для формирования 

пунктуационных умений и навыков использовалась работа в парах, 

групповая работа и дифференцированный подход. На этапе актуализации 

знаний детям была предложена работа в парах: 

- У вас на столах лежат карточки. Поработайте в парах и определите 

границы предложений. 

Карточка: «Хорошо было за городом стояло лето на полях уже 

золотилась рожь кто это расхаживает длинноногий по зеленому лугу это 

аист» (По Г.Андерсену).  

- Почему в конце предложений разные знаки препинания? 

- Какие бывают предложения по интонации? 

- По какому еще признаку можно разделить предложения на группы? 

Далее, опираясь на ответы детей, учитель выделяет основные признаки 

предложения: 

1. Предложение выражает законченную мысль. 

2. Слова в предложении связаны по смыслу и грамматически. 

3. В устной речи помогает интонация конца предложения, а в 

письменной - знаки препинания в конце предложения. 

Для закрепления было предложено задание дифференцированного 

характера. Каждой группе было предложено выбрать уровень сложности 

задания: 

1 уровень. Найти в тексте предложения и охарактеризовать их по цели 

высказывания. 
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2 уровень. По схемам составить предложения различные по цели 

высказывания. 

3 уровень. В  деформированном тексте поставить нужные знаки 

препинания. Составить схемы предложения. 

По теме «Главные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения» мы использовали графический диктант. 

Графические диктанты используются многими учителями-практиками как 

средство повышения пунктуационной грамотности. При выполнении этого 

задания учащиеся вместо предложений, диктуемых учителем, записывают их 

схемы, графически объясняя расстановку знаков препинания. В качестве 

дидактического материала при проведении графических диктантов можно 

использовать предложения (или небольшой текст), выписанные из 

произведения детской художественной литературы.  

Немаловажная роль в учебном процессе отведена грамматическому 

разбору, который помогает практически усвоить изучаемые грамматические 

категории, осмыслить правила орфографии и пунктуации, систематизировать 

и закрепить полученные знания. На уроке по теме «Второстепенные члены 

предложения» учащиеся выполняли грамматический разбор предложения, 

так как пунктуация тесно связана с грамматикой. Для учащихся были 

составлены карточки: «Расставь запятые и сделай грамматический разбор 

предложения. Составь схему». Следует отметить, что от учеников 

необходимо требовать развёрнутый, логически обоснованный, связный ответ, 

в котором даётся описание языкового явления и обосновывается отнесение 

его к той или иной грамматической категории. Таким образом, 

грамматический разбор будет содействовать повышению общей языковой 

культуры детей, развивать их речь, помогать осмысливать логическую связь 

явлений языка. 

В 4 классе дети должны усвоить правила постановки запятой при 

однородных членах. Чтобы это умение сформировать, необходимо научить 

детей слышать в чужой речи и правильно передавать в своей устной речи 

интонацию перечисления, противопоставления. Для этого необходимы 

специальные упражнения по развитию речевого слуха и навыков 

выразительного чтения, а также упражнения, формирующие умение 

правильно записывать предложения с однородными членами, связанными 

разными типами союзов.  

На уроке русского языка по теме «Однородные члены предложения» мы 

использовали упражнение «Осложненное списывание». Выполняя это 

упражнение, учащиеся должны были распространить предложение, включая 

определения, выраженные прилагательным и объяснить постановку знаков 

препинания. 

Формирование пунктуационных умений и навыков у учащихся - 

сложная задача, требующая комплексного подхода. Один из важнейших её 

компонентов – написание изложений. Помимо формирования 

пунктуационных умений и навыков работа над изложением обогащает 
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словарь школьников, совершенствует синтаксический строй их речи, 

формирует навыки запоминания и воспроизведения в письменной форме 

исходного текста, закрепляет знания о типах речи и стилях, развивает 

логическое мышление школьников. При работе над изложениями решается 

очень важная задача – умение переводить устную речь в письменную. На 

уроке по теме «Развитие речи: подробное изложение текста» учащиеся 

писали изложение.  

Работа над изложением строилась поэтапно: 

1. Знакомство с текстом. 

2. Беседа по содержанию текста по вопросам учителя. 

3. Повторное прочтение текста. 

4. Составление плана текста. 

5. Орфографическая подготовка, словарно-лексическая работа. 

6. Предварительный пересказ фрагментов текста. Выделение опорных 

слов. 

7. Устный пересказ текста. 

8. Анализ устного пересказа и его совершенствование. 

9. Самостоятельное написание изложения. 

10. Самопроверка и совершенствование текста учащимися. 

11. Проверка изложения учителем. 

По итогам проверки работ учащихся были выявлены такие 

пунктуационные ошибки, как пропуск необходимых знаков препинания, 

постановка лишних знаков препинания, ошибки, связанные с неумением 

учащихся выбрать нужный знак препинания. Работа над ошибками включала 

объяснение конкретной пунктуационной ошибки и закрепление 

соответствующего пунктуационного правила.  

Таким образом, мы описали процесс обучения детей русскому языку на 

формирующем этапе. Основная задача – формирование пунктуационных 

умений и навыков учащихся путем выполнения следующих упражнений: 

грамматико-пунктуационный разбор, составление схем предложений, 

списывание, написание графического диктанта, изложение, творческие 

работы и др. При этом применялся дифференцированный подход, различные 

формы организации обучения – индивидуальная работа, работа в парах, 

групповая работа. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
 

Учебный предмет «Обучение грамоте» реализует содержание 

образовательной области «Язык и литература». Содержание предметов 

образовательной области "Язык и литература" предусматривает применение 

коммуникативного подхода, направленного на развитие навыков по четырем 

видам речевой деятельности. Содержание языковых предметов направлено 

на развитие у обучающихся интереса и позитивного отношения к изучению 

языков через игровую и познавательную деятельность, а также на 

формирование первоначальных коммуникативных навыков для обмена 

информацией, на развитие умения работать с текстом как речевым 

материалом, использовать фразы и выражения из текста в конкретных 

ситуациях [1]. 

Для выявления возможностей развития связной речи у младших 

школьников в процессе обучения грамоте, была проанализирована типовая 

учебная программа по предмету «Обучение грамоте». Цель учебного 

предмета «Обучение грамоте» – создание условий для формирования 

функционально грамотной личности в процессе освоения навыков 

аудирования (слушания), говорения, чтения и письма во взаимосвязи с 

формированием элементарных грамматических представлений [2].  

Таким образом, одной из целей речевой деятельности школьника на 

уроках обучения грамоте является обеспечение речевого развития детей. 

Проанализировав учебную программу по обучению грамоте и учебник, 

обобщив передовой педагогический опыт, нами была разработана система 

уроков обучения грамоте, направленных на развитие связной речи младших 

школьников. Для выявления эффективности разработанной системы уроков 

было проведено экспериментальное обучение среди учащихся 1 «Б» класса 

КГУ ОСШ № 24 г. Темиртау Карагандинской области.  

Работа по развитию связной речи осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Фонетический уровень. 

2. Лексический уровень. 

3. Синтаксический уровень. 

4. Непосредственно работа над связной речью. 

1. Фонетический уровень (работа над звуками). Особое внимание 

уделялось образованию, артикуляции и произношению этих звуков. Если 

ребенок различает слабо звуки на слух, искаженно сам их произносит или 

заменяет на другие, то он, конечно, не сможет четко представлять себе само 

слово. 

2. Лексический уровень (обогащение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей). Словарная работа (лексический уровень) 
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заключается в  усвоении новых слов, их значения, затем включаются новые 

слова в предложении, читаются, подвергаются звуковому анализу. 

3. Синтаксический уровень (работа над словосочетанием и 

предложением: упражнения на основе образца, конструктивные упражнения, 

творческие упражнения). Работа над словосочетанием и предложением 

происходит через выделение предложений из речи, чтение, это ответы на 

вопросы. Решаются следующие задачи: 

- осознание предложения как самостоятельной единицы речи, выделение 

их в устной речи, их составление, чтение по букварю. 

- переход от односложных высказываний к высказываниям развернутым, 

от  неполных предложений – к полным. 

- установление простейших связей между словами в предложении, а 

также в словосочетаниях. 

4. Непосредственно работа над связной речью - составление рассказов по 

серии сюжетных, предметных картинок, их серии дают тему для составления 

рассказа, сказки – текста, пересказ  прочитанного самими детьми или 

учителем, это различные рассказы – по наблюдениям, личному опыту, на 

основе творческого воображения,  сравнительное описание предметов, 

загадывание и разгадывание загадок, работа над пословицами, поговорками, 

чтение скороговорок. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были проведены уроки 

обучения грамоте по следующим темам:  

- «Звуки [з], [з’] и буквы З, з»; 

- «Слова, характеризующие погоду, и буква З»; 

- «Составление рассказов о погоде по сюжетной картинке»; 

- «Звук [ж], буквы Ж, ж»; 

- «Звук [ж], буквы Ж, ж. Сочетания ЖИ»; 

- «Знакомство с рифмой. Составление несложных стихотворений»; 

- «Повторение пройденных букв»; 

- «Буква е-показатель мягкости согласного»; 

- «Буква е в начале, после гласной, ъ и ь знаков»; 

- «Слова – предметы, признаки, действия». 

Урок обучения грамоте по теме «Звуки [з], [з’] и буквы З, з» был начат 

прослушивания песни М. Дунаевского «Непогода» из к/ф «Мэри Поппинс». 

Далее учитель проводит беседу с учащимися («Что такое непогода? Какую 

погоду вы предпочитаете? Какая сегодня погода? Попробуйте спросить  у 

своего соседа»).  Учащиеся обсуждают ответы на вопросы, делают 

самостоятельные выводы, дают полные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы. Далее учитель проводит игру «Прогноз погоды». Учитель раздает 

каждому ученику карточку с изображением времен года, карточки со 

словами-признаками (ветреная, мокрая, холодная, морозная, палящая, 

дождливая, снежная и т.д.). Под руководством учителя дети раскладывают 

карточки со словами-признаками по временам года. Далее учащиеся 

составляют несколько предложений, используя слова-признаки. 
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На следующем уроке по теме «Слова, характеризующие погоду, и буква З» 

учащиеся выполняли задание - составить слова из рассыпанных слогов: гро, 

зи, за, ма, роз, мо, хо, лод, об, но, лач (гроза, зима, мороз, холодно, облачно) и 

с помощью этих слов рассказать о погоде. Далее учащиеся подбирают слова, 

противоположные по значению (антонимы). Например: солнечный – 

облачный, жаркий - холодный, морозный, дождливый – ясный, солнечный. 

После этого было организовано чтение рассказа и последующая беседа по 

содержанию («О чём вы узнали из рассказа? Знаете ли вы, почему  перед 

непогодой воробьи становятся взъерошенными?»). В ходе беседы учащиеся 

дают развѐрнутые ответы на вопросы учителя. 

С целью развития связной речи у младших школьников на уроке обучения 

грамоте по теме «Составление рассказов о погоде по сюжетной картинке» 

было предложено задание для выполнения в группе: составление рассказа по 

иллюстрации от первого лица  с использованием шаблона. Каждая группа 

получает карточку с шаблоном: 

На улице сегодня  ____ . 

Погода такая ____ . 

Я чувствую себя ____ . 

Я вижу ____ . 

Всё вокруг меня _____ . 

У нас действительно ______ погода. 

Должно быть это______ . (время года) 

Учащимся необходимо было назвать месяцы времени года, составить 

рассказ о погоде с использованием шаблона, правильно подобрать слова для 

описания погоды соответственно времени года, подготовить учащегося, 

презентующего рассказ. 

На уроке по теме «Звук [ж ] ,буквы Ж, ж» учитель знакомил учащихся с 

рассказом «Жаба и жук». Дети придумывали продолжение рассказа. Далее 

учитель проводил работу над основными видами чтения: плавное слоговое с 

переходом на чтение целыми словами. Ученики придумывали название 

рассказу. Учитель проводил беседу с учащимися («Как бы ты поступил, если 

увидел, что жук попал в банку?»). Учащиеся давали полные, развернутые 

ответы на поставленные вопросы, составляли «лимерик» по шаблону: 

1 строка – выбор героя. 

2 строка – характеристика героя или его действия. 

3 строка – реализация действия (как он это делал). 

4 строка – отношение к герою или выбор эпитета. 

5 строка – завершение, развязка (чем все закончилось или использование 

слов из первой строки.). 

На уроке на тему «Звук [ж], буквы Ж, ж. Сочетания ЖИ» учитель 

предлагает вниманию учащихся картинки, на которых изображены 

различные предметы, начинающиеся на букву Ж (жар,  жаба, жабо). Дети 

читают,  объясняют значение этих слов и составляют с этими словами 

предложения. Учитель предлагает прочитать получившиеся предложения с 
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разной интонацией (утвердительной, восклицательной и вопросительной). 

Умение строить разнообразные типы предложений является основой 

развития связной речи учащихся. Предложение передаёт мысль ученика, в 

предложении реализуются его умения в выборе слов, в построении 

словосочетаний. 

Урок по теме «Знакомство с рифмой. Составление несложных 

стихотворений» начался с речевой разминки: упражнение «Свеча» - задуть 

воображаемую свечу ровным медленным выдохом, быстрым кратким 

выдохом; упражнение «Торт» - задуть воображаемые свечи на торте выдохом 

равными порциями. Далее учащимся было предложено составить рассказ по 

картинке. Этой работе предшествует беседа и развернутые ответы на 

вопросы («Что вы видите на картинке? Куда пришли дети? Почему вы так 

думаете? Зачем дети пришли в школу?»). Также на этом уроке учащиеся 

учились подбирать рифмы к словам и составлять простые стихотворения. 

Для этого учитель использовал игру с мячом.  Учитель кидает ученикам мяч 

и называет слово, а тот, кто ловит мяч – называет рифму к этому слову. 

На уроке на тему «Повторение пройденных букв» учитель предлагает 

прочитать скороговорки с шипящей буквой «Ж»: «Не живут ужи, где живут 

ежи», «У ежа - ежата, у ужа – ужата», «Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки», 

«Жужжит над жимолостью жук. Тяжелый на жуке кожух», а также разгадать 

загадки. Далее учитель проводит подготовительную работу к письму по 

памяти: 

-Какие правила написания  предложения мы знаем? 

-Как пишутся имена, клички животных? 

-Какие сочетания мы знаем? 

-Почему их написание нужно помнить?  

Далее следует знакомство с предложением: «Рыжик катал клубок ниток».  

-О чём говорится в предложении? 

-Как напишите слово Рыжик? 

Учащиеся пишут предложение по памяти. После этого выполняют 

грамматическое задание: в предложении подчеркнуть гласные буквы, все 

слова разделить прямой чертой на слоги. 

В начале урока по теме «Буква е-показатель мягкости согласного» на 

этапе целеполагания учитель организует беседу о красоте окружающей 

природы. Акцент ставится на то, что путешествовать можно пешком, на 

любом  транспорте в зависимости от расстояния и средств, но прекрасное 

можно увидеть и рядом. Далее ставится проблемный вопрос: «Какое средство 

вы бы изобрели сами для путешествий?». Дети рассуждают, дают 

развернутые ответы. Далее учитель организует чтение слогов-слияний с 

договариванием до целого слова при помощи игры «Ты - мне, я – тебе». 

Правила этой игры: необходимо читать слоги, которые напечатаны на доске, 

и договаривать до целых слов. Одно слово называют учащиеся, другое 

учитель. 
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На уроке по теме «Буква е в начале, после гласной, ъ и ь знаков» учитель 

использовал прием из технологии развития критического мышления  

«Вопросительные слова», направленный на формирование умения задавать 

вопросы. Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по теме 

урока. Учащимся необходимо составить как можно больше вопросов, 

используя вопросительные слова и термины из двух столбцов таблицы.  

Учитель предлагает учащимся самим сформулировать вопросы. Ученики 

прочитывают вопросительные слова и основные понятия темы. Далее 

учащиеся выполняют задание «Расселить слова в два домика»: найти букву «Е» 

в словах, определить в каких словах буква Е  даёт один звук, в каких два 

(слова: зеркало,  телефон, крем, еда, одежда, фен, салфетки, колье). После 

этого ученики составляют разные по цели высказывания предложения с 

данными словами. 

На уроке по теме «Слова – предметы, признаки, действия» учитель 

предлагает ученикам прочитать слова на доске (щенок, весёлые, ребята, 

бегает, маленький, играют) и ответить на вопросы: 

- На какие группы можно разделить данные слова? 

-Что общего у слов щенок, ребята? (Называют предметы). 

-Что общего у слов весёлые, маленький? (Называют признаки 

предметов). 

-Что общего у слов бегает, играют? (Называют действия предметов). 

Учитель добивается развернутых ответов от учащихся.  

После того, как тема урока сформулирована, учитель организовывает 

игру  «Отправь с мячом слова». Учитель называет предмет и кидает мяч 

ребенку, а он кидает мяч обратно, называя  признак этого предмета (стол, 

яблоко, девочка, дерево, тетрадь, собака, карандаш, птичка), далее называя 

действие предмета (птица летит, корова мычит, собака лает, цветет сирень, 

грызет мышь, девочка пляшет, строит мальчик). На следующем этапе урока 

учитель проводит работу по развитию речи, используя картину  «Зима в 

лесу». Учащиеся рассматривают внимательно картину, называют  неживые 

предметы (лес, снег, сугроб, деревья, небо, куст, ветка, ствол). Далее 

учащиеся читают рассказ «Заяц» по Ю. Дмитриеву и отвечают на вопросы 

по содержанию («Расскажите, как заяц живёт зимой? А кто знает, как живёт 

лиса?». Учитель предлагает найти в тексте вопросительное предложение, 

прочитать и ответить на него. После этого учащимся предлагается выписать 

отдельно, слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. 

Таким образом, процесс развития связной речи учащихся имеет богатый 

арсенал методических средств. Для развития связной речи считаем 

необходимым использовать дидактические игры, различные виды 

упражнений: развѐрнутые ответы на вопросы (в том числе и в ходе беседы), 

построение связного устного высказывания определённого типа и стиля речи, 

овладение приёмами  ведения диалога, формулирование суждений, устные 

рассказы учащихся по заданной теме, по картине, по наблюдениям, по 

данному плану или сюжету, письмо по памяти, речевые разминки и другое.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Интенсивность развития процессов информатизации общества 

обусловило тенденцию расширения поля исследования ее различных 

аспектов, включая возрастающее внимание философов, социологов, 

психологов и педагогов к воспитывающему потенциалу информационной 

среды, ее влиянию на процессы формирования медиаграмотности младших 

школьников. Для оценки возможности перехода к формированию 

медиаграмотности в учебно-воспитательном процессе младших школьников 

необходимо уточнить сущность понятия «медиаграмотность». Так как, одним 

из наиболее значимых слагаемых информационной среды образования 

сегодня является медиаграмотность.  

В определении, данном К. Тайнер, медиаграмотность предстает как 

«способность находить, оценивать и эффективно использовать информацию  

в личной и профессиональной деятельностях».  В данной трактовке понятия 

отмечена потребность в умении осуществления поиска и сбора необходимой 

информации, что является очень актуальным для времени информационных 

технологий с большим неконтролируемым потоком сведений, что, в свою 

очередь, требует анализа и адекватного оценивания, т.е. критического 

мышления. В соответствии с предложенным определением личность 

рассматривается как активный пользователь, умеющий работать с медиа и 

применяющий свои медиазнания и медиаумения во всех сферах 

деятельности, особенно в профессиональной [1, с. 15].  

Термин медиаграмотность, принятый в педагогике, трактуется А. В. 

Шариковым как компетентность в восприятии, создании и передаче 

сообщений посредством технических и семиотических систем с учетом их 

ограничений, которая основана на критическом мышлении, а также на 

способности к медиатизированному диалогу с другими людьми [2 с. 20]. 

Большую роль в уточнении соответствующей терминологии сыграло 

определение, предложенное А. В. Федоровым. По его определению, 

медиаграмотность личности – совокупность ее мотивов, знаний, умений, 

способностей, способствующих использованию, критическому анализу, 

оценке и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, 

анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме [3, с. 28].  

Для понимания определения медиаграмотности, отмеченного А. В. 

Федоровым, следует расшифровать такие термины, как «медиа» и 

«медиатекст».  

Медиа это технические средства создания, записи, копирования, 

тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и 
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обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой 

аудиторией) [3, с. 36].  

Медиатекст - сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа 

(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.) [3, с. 37].  

Таким образом медиаграмотность - это способность и умение находить, 

оценивать, использовать, анализировать, передавать информацию в 

различных видах деятельности. Рассмотрев данное определение можно 

выделить цель формирования медиаграмотности, которая заключается в 

развитии навыков грамотного взаимодействия с медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 

Для достижения данной цели можно выделить следующие задачи:  

- обучить грамотно «читать» медиатекст;  

- развить способности к восприятию и аргументированной оценке 

информации;  

- развивать самостоятельность суждений, критического мышления, 

предпочтений, эстетического вкуса;  

- интегрировать знания и умения, получаемые на различных учебных 

занятиях, в процессе восприятия, анализа и творческой деятельности; 

- развить способности к восприятию, идентификации, интерпретации, 

декодированию, оценке, пониманию, анализу медиатекстов;  

- развить коммуникативные способности личности;  

- обучить самовыражаться с помощью медиа, экспериментировать с 

различными способами технического использования медиа, создавать 

медиапродукты [3, с.43].  

Для достижения цели и решения основных задач выделяют ряд 

компонентов медиаграмотности. А.В. Федоров рассматривает компоненты 

медиаграмотности, разделяя их на семь разных показателей 

- мотивационный (мотивы контактов с медиа и медиатекстам);  

-  контактный (частота контакта с медиа);  

- информационный (знание терминологии, истории медиакультуры);  

- перцептивный (способности к восприятию медиатекстов);  

- интерпритационный/оценочный (умения критически анализировать 

процесс функционирования медиа в социуме и медиатексты разных видов и 

жанров на основе определенных уровней развития медиавосприятия и 

критического мышления); 

- практико-операционный/деятельностный (умения выбирать те или 

иные медиа и медиатексты, создавать/распространять собственные 

медиатексты, умения самообразования в медийной сфере);  

- креативный (наличие творческого начала в различных аспектах 

деятельности (перцептивной, игровой, художественной, исследовательской и 

др.), связанной с медиа) [4, с. 44].  
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Основной целью формирования медиаграмотности младших 

школьников является целенаправленное систематизированное накопление 

позитивных количественных и качественных изменений в содержании и 

достижение единства ее компонентов в целенаправленном специально 

организованном образовательном процессе. 

Формирование - процесс становления человека как социального 

существа под воздействием всех без исключения факторов: экологических, 

социальных, экономических, идеологических, психологических [5, с. 38]. 

В младшем школьном возрасте формирование медиаграмотности 

происходит на начальном этапе. В этот период дети только начинают 

осваивать гаджеты и знакомиться со средствами массовой информации. 

Исходя из этого, результаты медиаграмотности можно представить в виде 

трех базовых компонентов - информационного, мотивационного и 

медиатекст и самовыражаться с помощью него.  

Существует ряд классификаций методов обучения и воспитания, 

используемый педагогами при работе с младшими школьниками. Наряду с 

методами обучения и воспитания были выделены методы формирования 

медиаграмотности у младших классов.  

Методы формирования медиаграмотности младших школьников можно 

классифицировать:  

1) По источникам полученных знаний:  

- наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов);  

- словесные (лекция, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия); 

 - практические (выполнение различного рода заданий практического 

характера на материале медиа);   

2) По уровню познавательной деятельности:   

- объяснительно-иллюстративные (сообщение педагогом определенной 

информации о медиа, восприятие и усвоение этой информации аудиторией);  

- репродуктивные (разработка и применение педагогом различных 

упражнений и заданий на материале медиа для того, чтобы учащиеся 

овладели приемами их решения);   

- проблемные (проблемный анализ определенных ситуаций или 

медиатекста с целью развития критического мышления);   

- частично-поисковые или эвристические, исследовательские 

(организация поисково-творческой деятельности обучения) [6, с. 56].  

Наряду с использованием методов, формирование медиаграмотности 

младших школьников так же происходит с помощью  форм.  

Форма - способ существования учебно-воспитательного процесса, 

оболочка для его внутренней сущности, логики и содержания. Форма, 

прежде всего, связана с количеством обучаемых, временем и местом 

обучения, порядком его осуществления [7, с. 56]. По количеству участников 

воспитательного процесса выделяют индивидуальные, групповые 

(коллективные) и массовые формы. Для каждой из них были подобраны 
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наиболее эффективные мероприятия по формированию медиаграмотности 

младших школьников.  

В массовой работе:  тематические вечера (вечер социальной рекламы);  

вечера вопросов и ответов (медиа-викторины); тематические месячники, 

декадники, недели (неделя мультгероев);  конкурсы (конкурс видеороликов);. 

В групповой работе: классные часы («Я и интернет», «В мире социальной 

рекламы», «Такие интересные журналы», «Что я знаю о СМИ»);  

коллективные воспитательные дела («Мы – юные журналисты»);  кружковая 

работа (кружок компьютерной графики). Индивидуальные формы:  чтение 

литературы (чтение газет и журналов); хобби-занятия (создание презентаций, 

снятие роликов, просмотр мультфильмов и кино), самовоспитание (освоение 

компьютера). Применение форм и методов, направленных на формирование 

медиаграмотности младших школьников способствуют повышению 

результативности и эффективности данного процесса, а также повышению 

интереса и мотивации детей к работе с медиа.  

Таким образом, формирование медиаграмотности  младших школьников 

процесс длительный и сложный. Он включает в себя различные факторы: 

умение работать с информацией, отношение к медиапространству. Нами 

было определено, что формирование медиаграмотности возможно путем 

использования методов и форм в учебно-воспитательном процессе младших 

школьников. Так как это позволяет  преподнести материал в доступной, 

яркой и интересной форме, способствуют лучшему усвоению знаний, 

повышению познавательного интереса, формированию личной, 

коммуникативной компетенции, выработке навыка работы с сообщениями 

медиа. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ҚОЗҒАЛЫС ДАҒДЫЛАРЫН ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ АРҚЫЛЫ 

ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Бастауыш сынып оқушыларының  дене тәрбиесі жұмысының сапасын 

және тиімділігін арттыру қазіргі педагогикалық ғылымның және қоғамның 

алдына қойған маңызды ісі болып табылады. Ал дене тәрбиесі арқылы 

баланың денсаулығын нығайту, өмірге қажетті қозғалыс дағдыларының 

дұрыс қалыптастыруын іске асыру бүгінгі таңда өзекті болып отыр. 

Ғасырлар бойы қазақ халқының бала тәрбиесінде ерекше орны бар, уақыт 

сынынан өткен,  халықтың ұлттық ойын  түрлерімен ұштастыру әсіресе 

баланың денсаулығының негізі мектептегі  дене шынықтыру сабағында 

қолдануды іске асыру, ұлттық тәрбиенің жалғасын табудың бірден бір жолы 

болып саналады. Қазақстан халқы тәуелсіздік алысымен Кеңестер одағы 

кезінде тоқырауға түскен ұлттық құндылықтарды  қалпына келтіру жолында 

үлкен істерді қолға алып келеді, соның бірі ұлттық ойын түрлерін ұрпақ 

тәрбиесінде қолдану болып табылады. 

Ұлттық ойындар халық тәрбиесінің дәстүрлі табиғатының жалғасы. 

Ежелгі дәстүрлі ойындарда халықтың өмір сүру әдісі, тұрмыс – тіршілігі 

айқын көрініс тапқан. Халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан 

ойындарындағы  көзделген мүдделер жеке адамның әлеуметтік 

белсенділігіне ғана емес, ұлттық психологиясына да әсері бар екендігі 

белгілі. 

Халық ойындарын бала тәрбиесінің бір құралы деп қарастырған және 

оны логикалық тұрғыдан нақтылап дәлелдей білген ғалым А.А. Покровский. 

Ол балаларды  жан-жақты тәрбиелеу әдісін іздестіру барысында бірден-бір 

тиімді әдіс деп халық ойындарына жете мән беріп, баланы табиғи 

тәрбиелеуде әрі тартымды,  таңдаулы тәрбие құралы деп білген. Ғалым А.А. 

Покровский өз  еңбектерінде  қазақтың халық ойындарының әлеуметтік 

тәрбиелік маңызын,  ерекшелігін зерделей келіп, Азияның көшпелі 

халықтарының ұлттық ойындарын халық мәдиенетінің бір бөлшегі екендігіне 

көз жеткізеді[1].  

К.Д.Ушинский халықтық тәрбиенің мақсаты мен мазмұнына және тәрбие 

мен оқыту әдістеріне тоқтала келе ойын былай сабақтайды: «Халықтың бала 

тәрбиесі сол халықтың сан ғасырлық тарихымен тығыз байланысты, 

тәрбиенің негізін халықтың жақсы-жаман дәстүрінен іздестіру керек» деп 

атап өтеді[2]. Ойынның ұлттық деп атауының астарында түрлі мағына 

жатыр. Олай болатыны ұлт ойындары әртүрлі ерекшелігін даралап көрсететін 

ұлтқа тән қасиеттерді ашып айтып көрсете алатындығымен ерекшеленеді. 

Екіншіден, ұлттық ойындар, ұлттық әдет-ғұрыптарды салт-сананы, дәстүрді 

өз ойына жақсы сіңірген, сол арқылы жас ұрпақ ана сүтімен ұлтқа тән 



 

897 

 

қасиеттерді ойын барысында еркін меңгеріп бойына жастайынан дамытуға 

мүмкіншілік алады. 

Ұлттық ойындардың бойына ұлтқа тән психологиялық ерекшеліктер 

топтасқан, өйткені ол өмір, тұрмыс, еңбек тәжірибесінің көрінісі бала 

соларды өзінше қайталап, толықтыра отырып өнеге, үлгі, тәлім-тәрбие алады 

ұлттың өкілі ретінде қалыптасады. 

Бала өзінің қоршаған ортаны, айналасындағы заттар мен құбылыстарды 

ойын арқылы түсініп, ұғынады. Тек көру, байқау арқылы емес, тікелей 

араласып, іс-әрекетке көшіп, нақты қарым-қатынас барысында біледі.  Мұны 

ұғынуда ойын шешуші мәнге ие болады. Былайша айтқанда, түрлі заттар мен 

құбылыстарды, адамдар арасындағы қарым-қатынасты баланың білуі, сезінуі 

ойын негізінде жүзеге асады. 

«Баланың таным түсінігі, іс-әрекеті ойыннан бастау алады да, болашақ 

өмірінде жалғасын табады. Баланың ойын кезіндегі қимыл – қозғалысы дене 

бітімін жетілдірсе, іс - әрекеттегі амал тәсілдері ой сананың дамуына, таным -  

түсінік, мінез – құлық әдептерін бекітуіне, бәрі тұтаса келіп жеке тұлғаның 

қалыптасуына жол ашады деп атап көрсетеді ғалым Ү.Т. Төленова [3]. 

Сондықтан ұлттық халық ойындарын бүгінгі оқушылар өміріне енгізу қазіргі 

заманда туындап отырған қажеттілік.Қазақ халқы негізінен көшпелі өмір 

сүруіне сәйкес ұлттық ойындар көбіне далада табиғатпен байланысты 

ойналған. Соған орай халық ойындарының атаулары көбіне аң, құс, мал 

аттарымен байланысты аталған.Мысалы көпке танымал ойын атаулары: 

«Атқаума», «Асау мәстек»,  «Қаңкөбелек», «Сақ құлақ», «Бүркіт», 

«Қырықаяқ», «Қасқырқақпан», «Қоян», «Мысық пен тышқан», «Үлек пен 

тайлақ», «Түйе – түйе», «Соқыр теке», «Ортеке», «Ақшымшық», «Ақ серек – 

көк серек», «Қара құрт» т.б. 

Әдет – ғұрып, салт – сана, дәстүр ұлтты басқалардан дараландырып, 

ерекшелендіріп көрсететін құбылыс, осы қасиеттер балаға жастайынан 

берілетін болса ұлттық тәрбиенің сапалы болуына әсер етеді. 

Соңғы жылдарғы зерттелген көптеген ғылыми еңбектердің негізгі 

тұжырымдамалары бойынша бастауыш сынып оқушыларының дене 

шынықтыруын нақты бір мақсатты бағытпен дамытқанда ғана денсаулығы 

нығайып, жұмыс жасау қабілеті дамып жеке тұлға болып қалыптасуына 

тікелей әсері бар екендігі дәлелденуде. 

Мектептегі дене шынықтыру сабағында баланың қимыл қозғалыс 

дағдыларын жетілдіру мақсатында ұлттық ойындарды ойнату кезінде әрбір 

баланың  жеке тұлға екендігін, оның қабілетінің де әр-түрлі болып 

келетіндігін, баланың мінез-құлқының әртүрлілігін ескерген жөн.   

Баланың денесін шынықтыру барысындағы негізгі мақсат бала 

денсаулығын нығайтып дене дамуының толық мәнді нәтижесіне жету, дене 

құрылымының келісті өсуі, ағзаның жасына сәйкес дамуы, организімнің 

қорғаныс қабілетінің артуы, ақыл-ой және еңбек жұмысының жақсаруы, 

мінез-құлық, ерік-жігерін, белсенділігін  тәрбиелеу болып табылады.  
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Халық ойынды үйрету баланың рухани және имандылық тұрғысынан 

дамытуына да үлкен әсер етеді. Әр халықтың ғасырлар бойы жинақтаған 

дене шынықтыру жүйесінде ұлттық  ойындардың орыны ерекше. 

Халық ойындары – халық мәдениетінің бір тармағы ретінде баланың 

денесін шынықтыру және болашақ еңбек дағдыларына қажетті дене 

қозғалыстарына баулуға, елін, жерін сүйетін патриот болуға,  адамгершілік 

құндылықтарға тәрбиелеуге таптырмас құрал.Қоғамның әлеуметтік – 

экономикалық дамуында халық ойындары халық мәдениетінің бір саласы 

ғана емес, бүгінгі дамуымыздағы  кешегі мен бүгінгі ұрпақ 

байланыстылығын жалғастырған өркениетті құбылыс. 

Рухани жағынан өсіреді, ой-өрісін кеңейтеді.Халық ойындарын 

пайдаланумен оқушылардың денсаулығын жақсарту жолында, қан 

айналымын, тыныс органын, зат алмасу процесін және жүйке жүйелері 

жұмысын нығайтуда маңызы зор. Қазақтың халық ойындары дененің 

шынығуын қажет етеді. Сол секілді ұлттық спорт ойындары да, адамның 

еңбекке деген қажырлығын және шыдамдылығын талап етеді. Бала жасынан 

ойнаған ойындарының әсерінен болашақ жұмысшы ғана тәрбиеленіп қоймай, 

мүсінді, дені сау, қоғамның қиындығына төзімді азамат шығады, - деп атақты 

педагог А.С. Макаренко айтқандай, дене қозғалыстарын жүйелі 

қалыптастыру Отанның болашақ азаматтарын жан-жақты тәрбиелеуге әсерін 

тигізеді. 

Халық ойындармен шұғылданған балалардың қандай іске болсын 

қабілеттерінің артатындығын, жылдамдық, шыдамдылық сияқты сапа 

қасиеттері өсетінін байқадық. Бұл қасиеттердің дамуы ақыл-ойының өсуі мен 

денесінің дамуына жәрдемдеседі. Ұлт спорты да, спорттың басқа да түрлері 

сияқты, барлық спорттық ойындармен ұқсастығы бар. Мысалы: доп ойнау, 

қуыспақ, жасырынбақ, атысу ойындарын барлық ұлттың балалары ойнайды. 

Демек, ойындардың да бірыңғай негізі және заңдылығы бар. Біріншіден, 

ойындар барлық дәуірлерде, тарихи кезеңдерде де болған, екіншіден, адам 

алғашқы қауымынан бастап, мәдениеттің жоғарғы даму сатысына дейінгі 

кезеңде қозғалыс қимылдарымен дене дамуының небір жетістіктерін 

дәлелдеп келеді. Қазіргі кезеңде дене қасиеттерін дамытудың ғылыми жүйесі 

қалыптасқан. Ендігі мақсат оқушылардың жалқаулықтан ажыратып, екпінді 

өмір салтына баулу үшін дене тәрбиесінде қолданылатын шаралардың 

ауқымын молайту, яғни, жаттығуларды халық ойындармен алмастыра 

отырып, жүйелі түрде өз беттерінше жан-жақты қозғалыс қимылдарымен 

айналысуды қалыптастыру қажеттілігі аса өзекті мәселе болып саналатынын 

мойындау. Халық ойындары қай қоғамда қалыптаспасын ол қалыптасу, даму 

ерекшеліктеріне байланысты барлық өнерді өз бойына сиғызуының 

салдарынан да қазақ халқының көретін киносы мен көңіл ашар театрының 

рөлін атқарады. Демек, қазіргі бізге жеткен мәдениет пен өнердің, театр 

элементтерінің қай-қайсысы болса да, ойын үстінде көрсетіліп, сол 

ойыншылардың әр түрлі мәнерлі орындалуының нәтижесінде келіп, яғни 
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қайталап жаттығудың салдарынан бүгінгідей үлкен мәдениет пен өнердің 

негізін қалады. 

Дене шынықтыру-қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі, адамның дене 

қабілеттерін дамыту мен денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік 

қызметтің бір саласы. Оқушылардың жан-жақты дамуын дене тәрбиесінсіз 

елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн режиміне 

спортпенжүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін табиғи 

факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен 

кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз. Біздің елімізде 

кәсіподақтардың бірыңғай ерікті дене шынықтыру – спорт құралдары 

құрылған. Оның негізгі міндеттерінің бірі балалар мен жеткіншектердің 

арасында дене шынықтыру-сауықтыру және спорт жұмыстарын 

ұйымдастыру болып табылады, өйткені, дене шынықтыруға негізгі балалық 

және жеткіншектік жаста қатысады.Тек қана осы кезеңде дене 

жаттығуларымен айналысу қажеттілігі калыптасады, дағдырлар мен 

іскерліктер жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады. 

Ойын - өзгенiң көңiл-күйiн дер кезiнде және дәл ұға бiлуге, өз көңiлiн 

дұрыс жеткiзе алуға ұйытқы болады. Жасөспiрiм ойын арқылы а) ұшқан құс, 

жүгiрген аң, қыбырлаган жәндiктер тiршiлiк тiрегi екенiн ертерек сезiне 

алды; б) өз қабiлетiн күнделiктi тiршiлiк ағымына бейiмдеуге ықшамдайды, 

өзiн алдағы өмiрге икемдей түседi; в) үлкендердiң өнегесiнен тағылым алады. 

Ойындар өнеге-өсиеттi күнделiктi тәжiрибеде iске асырудың құралына 

айналды. Ойнаушылар әртүрлi қозғалыста денешынықтыруға төселдi, 

үлкеннiң бар қасиетiн қабылдады, iс-әрекет үстiнде сәбиге тиiстi мiндеттердi 

ойнақы, жеңiл сөздермен, ертерек ұқтыра бiлдi. Ойын түрлерi жүйелi және 

жедел өзгерген сайын, баланың ойлау, қиялдау, армандау қабiлеттерiн 

ертерек оятып, тезiрек қалыптырды. Ойынның кең таралған түрлерi 

осылайша халық тәрбиесiнiң көзiне айналды, халықтық салттың 

қалыптасуына айқын ықпал еттi. Қазақ құндылығының ғасырлар 

қойнауынан сүрінбей өтіп, өзінің үрдіс дәстүрін сақтаған қазақ балалар 

фольклорының айрықша бір саласы-балалар ойындары. Ұрпағын 

ойламайтын халық болмайды. Қазақ ойындарының өміршең қызметі де оның 

жеткіншек ұрпақты тәрбиелеу ісімен байланысты болуында. 

Баланың ойын үстіндегі өзін-өзі жаттықтыруы, өмірді білуге деген 

құмарлығы, шынығуы, шындалуы, оның ақыл-ойы, дене еңбегіндегі 

белсенділігін арттырып, алдына қойған мақсатына жетуге деген ерік-

қайратын шыңдайды, алға қарай ұмтылсын, құштарлығын оятады. Осының 

нәтижесінде оқушының өз бетімен ізденуі, білімді қажетсінуі өсіп, нақтылы 

мақсаткерлікке ұласады. Ойынға қатысқан әр оқушының алдына жеңіске 

деген ұмтылыс пайда болады.Ойынды түрлендіруге жаңылтпаштарды, 

мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды жатқызуға болады. Олар әр тілді, әрі ақыл-

ойды дамытуға, демалыс сәттерін тиімді пайдалануға септігін тигізеді. 

Оқушы әрекет үстінде өзін-өзі еркін ұстауға, қысылып-қымтырылмауға, 
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басқалармен тіл табысуға, жолдастық, достық сезімінің оянуына мүмкіндік 

жасайды. 

Кешегі ата-баба дәстүрінің көрінісі халық ойындары бүгінгі баланың 

ұлттық жан – дүниесін қалыптастыруда қолдануда болатын ұтымды құрал. 

Біз балалардың  спортқа қызығушылықтарын  арттыруда ұлттық 

ойындарды жас ерекшеліктеріне қарай үйретудің тиімді әдіс –тәсілдерін 

білсек өз жемісін береді деп есептейміз.  

Дене тәрбиесіндегі халық педагогикасы тәрбиеде маңызды роль ойнайды. 

Халықта еңбекке, жақсылыққа, әділдікке деген сүйіспеншілік қалыптасып 

қалған. Бұл сүйіспеншілікті сақтаушылар әр халықта бар. Олардың 

оқушыларға деген ықпалы бар екені сөзсіз. Дене тәрбиесіндегі халық 

педагогикасымен қорыта келгенде, халықтың денсаулығы бағаланады. 

Барлық халықтарда ғасырлар бойы өзіндік дене тәрбие бағдарламасы 

қалыптасқан. Бұл бағдарламада түрлі жаттығулар мен ойын  сауықтарды 

дұрыс пайдалану нәтижесінде жүзеге асып отырады. Бірақ бос орында халық 

ойындары тұрды. Сол ойындарды жаңарту арқасында дене шынықтыру 

мұғалімдері жақсы ұстауын қамтамассыз етеді. 

Қазақтың ұлттық ойындары толеранттылықты , ерлікті, өжеттілікті, 

ұлтжандықты, батылдықты, ептілікті, тапқырлықты, байсалдылықты, т.б. 

мінез - құлықтың ерекшеліктерімен бірге күш - қуат молдылығын, білек 

күшін, дененің сомданып шынығуын қажет етеді. Сонымен бірге бұл 

ойындар әділдік пен адамгершіліктің жоғарғы принциптеріне негізделген. 

Өйткені, ойынға қатынаспай тұрып - ақ, оған күн ілгері көп адамдардың тер 

төгіп, еңбек етуіне тура келеді.Ұлттық ойындар өзінің бастауын халықтық 

педагогиканың тұңғиығынан алады. Қазақ ұлттық ойындары ерлікті, 

өжеттікті,төзімділікті, батылдықты, шапшаңдықты, ептілікті, тапқырлықты, 

табандылықты және т.б. мінез-құлықтық ерекшеліктермен бірге күш-қуаттың 

молдығының, дененің сомданып шығуын қажет етеді. Сонымен бірге бұл 

ойындар әділдік пен адамгершіліктің жоғары ұстанымдарына негізделген 

қазақтың ұлттық ойындары: көкпар, күрес, теңге алу, қыз қуу және т.б. 

туристік-спорттық сипатпен бірге үлкен тәрбиелік маңызға да ие болады. 

Солардың ішінде Е.Сағындықов пен Т.Ж.Бекбатчаевтардың ұсынған 

классификацияларын басшылыққа алып,өз анықтамамызды береміз: «ұлттық 

ойындар дегеніміз - әрбір ұлттың алдыңғы аға ұрпақтарынан кейінгі жас 

ұрпақтарға жеткен ақыл-ойының, іс-әрекеттерінің, қоғамдық санасының 

әлеуметтік өмір сүру тәжірибесінің тәрбиелілік мәні бар құралдары» [6.7]. 

Ұлттық ойындардың әрқайсысына тән қасиет, көздейтін негізгі мақсат – 

адамға әсер ету, оған қоршаған орта туралы мағлұмат беріп, ықпал ету. Әр 

ұлт ойынының бойында жастардың білімді меңгеруге, өмірді танып білуге 

деген ынтасын оятатын, ұжымға деген ынтымақ, жолдасқа деген ілтипат, 

сыйластық, тіл табысу, басқалармен санаса білу және т.б. өмірге аса қажетті 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру секілді дидактикалық ұстаным, тұтас 

педагогикалық үрдіс, іргелі идея бар. 
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 Зерттеу проблемасы күрделі болғандықтан оның барлық салаларын 

толық қамтып шығу мүмкін емес, келешекте дене тәрбиесін беруде рухани-

адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, дене тәрбиесінде қарым-

қатынас мәдениетін қалыптастыру, халықтық наным түсініктерді 

педагогикалық-психологиялық талдау, дене тәрбиесінде қазақ ұлттық 

психологиясының дамытушылық мүмкіндіктерін зерделеу арнайы зерттеуді 

қажет етеді. 

Болашақта бастауыш сынып оқушыларына дене шынықтыру сабағында 

халық ойындарын үйретуді дамыту, жаңа ойындар технологияларын тиімді 

пайдаланып,оқушылардың тұлғалық әлеуметтік қасиеттерін қалыптастыруды 

шешуге бағытталған  басқа ұлттың ойындарын салыстырмалы тұрғыда 

зерттеу ұсынылады.Бастауыш мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие мектеп 

табалдырығын аттаған әрбір бүгінгі баланың бітімінен мінез-құлқына, қасиет 

сапасына бастау алуы мүмкін. Бала болашақтың адамы. Жаңадан қалыптасып 

келе жатқан ел азаматы. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ  

МАЗМҰНЫНЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Елімізде болып жатырған өзгерістердің бірі – жаңартылған білім 

мазмұны. Аталған өзгеріс Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспарына сәйкес 2016-2017 оқу жылынан бастап елімізде 

жаңартылған білім  мазмұнына көшу  жүзеге аса бастаған болатын. «Өрлеу», 

«Педагогикалық шеберлікті арттыру ұлттық орталығы» жұмыс жасап, 

мұғалімдер арасындағы біліктілікті арттыру жұмыстарын қолға алды. Білім 

көшінен кем де қалмай, ілгері ұмтылу қазіргі таңдағы негізгі ортақ 

мақсатымыз. Осы орайда өскелең ұрпақтың білімді де,саналы, бәсекеге 

қабілетті болуы міндет болып отыр. 

«Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті»,- деген Аристотельдің 

пікіріне келіспеске болмас. Расымен де, білім – ол адам баласын бір сатыға 

көтеріп тұратын дүние. Білімді болу мектеп табалдырығын аттаған 

бүлдіршіндерден басталары мәлім. Жаңартылған білім мазмұнының мұғалім 

үшін әкелер пайдасы мол деп білемін. Өйткені, оқушы мен ұстаз арасындағы 

тұлғалық, мәдени қарым-қатынас молая түсті. Жаңартылған білім мазмұны 

ортақ мақсатты көздей отырып, алынған мәліметтерді дербес түрде қолдана 

алады. Мұғалім үшін оқушының білімді болуы алдына қойылған мақсат деп 

білсе, тұлғалық әлеуетін анықтай алады. Оқу процесін тиімді қолданса, 

оқушылардың таным ерекшеліктері мен дүниетанымы кеңейеді. Тиімді 

қолдану деп отырғанымыз:оқушыларға берілетін тиімді әдіс-тәсілдер болмақ. 

Әдіс-тәсілдер ең алдымен, оқушылардың жас ерекшеліктеріне, оқу деңгейіне, 

тақырыпқа байланысты жүргізілгені абзал болмақ. Сәтті қолданылған әдіс-

тәсілдер оқушылардың тақырыпты меңгеруіне, таным қабілеттерінің 

дамуына ықпал етеді.  Инновациялық технологиялар мен нақты заманауи 

қадамдар қолдану мұғалім мәртебесін көтеріп, ұлт болашағын тәрбиелеуде 

ұшаң-теңіз пайдасын тигізеді деп білемін.  

Қазақ тілінің мәртебесін көтеру, беделін арттыру – жаңа өзгертулердің 

бір тармағы. Өз ана тілін білуді мақсат ете отыра, ұлттық сипат алған, 

халықаралық тілдерді білу абзал. Өзге тілді білу арқылы басқа елдермен 

экономикалық, мәдениет тұрғысынан да қарым-қатынас жасай аламыз. 

Тиімді қолданылған АКТ, материалдар, сыныптан тыс іс-шаралар мен 

қосымша үйірмелер,т.б екіжақтылы қызмет. 

Жаңартылған білім мазмұны бастауыш сынып оқушыларына  қандай пайда 

әкелді? 
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1. Оқушылар дәстүрлі бағалау жүйесінде өз пікірін айтуға жасқанатын 

болса, қазірде керісінше өз пікірін еркін түрде айтып, сабаққа деген 

қызығушылығы арта түсті.  

2. Мұғалімнің бағыт беруімен сабақта қол жеткізілетін оқу мақсатына 

жете алады. 

3. Шығармашылық түрде ойлау арқылы ғылыми-зерттеушілік дағдысы 

дами түсті. 

4. Жеке, топтық, ұжымдық жұмыстар арқылы сабақ барысындағы 

жауапкершілігі артты. Бұл жаңартылған білім беру мазмұнының 

тиімділігінің бір бөлігі ғана. 

 Функционалдық сауаттылық, жағымды психологиялық ахуал, заманауи 

технология, ғылыми- әдістемелік қамтамасыз ету – білімнің жаңа даму 

баспалдағы.  

Жоғарыда бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетінің арта 

түсетіндігі мен ғылыми-әдістемелік дағдысының жоғарылайтындығын тілге 

тиек  еткен болатынмын. Яғни, бұл мұғалім тарапынан болатын ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады. Ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыз ету дегеніміз- оқу-тәрбие үрдісінде тиімді әдіс-тәсілдер мен 

формаларды қолдану арқылы, оқушыларды шығармашылыққа баулу. Мектеп 

әкімшілігі мен мұғалімдердің басқаруымен жүзеге асатын жұмыс түрі. Бұл 

деп отырғанымыз:Мұғалімдердің коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, мектепке шығармашылық түрде жаңашылдық енгізу; 

- Оқу-тәрбие үдерісін тиімді оңтайландыру; 

- Ғылыми-әдістемелік жұмыстарды негізге ала отырып, жеке бас дамуына 

қол жеткізу. 

Бастауыш сыныпта ғылыми-әдістемелік жұмыстар жүргізу өте қажетті 

дүние. Өткізілетін іс-шараның өзектілігі мен жаңашылдығының сақталуы 

міндетті. Жалпы білім беретін мектептер арасында «Ғылыми-әдістемелік  

жұмыстың үздіктері» атты тақырыпта мұғалімдер арасында көптеген 

байқаулар өткізіледі. Негізгі мақсат – педагог кадрларды шығармашылық 

түрде шыңдау, жауапкершілік пен белсендігін арттыру. Жаңартылған  білім 

мазмұны бойынша бастауыш сыныпты әдістемелік тұрғысында қамтудың 

бірнеше бағыттары бар: 

- Оқу-тәрбие жұмысын дамыту. 

- Білім берудің сапалық деңгейін көтеру. 

- Білім сапасын көздей отыра, инновациялық  технологияларды қолдану 

Сонымен қатар, ғылыми-әдістемелік жұмыстар  жас мамандарға, сынып 

жетекшілер мен бастауыш сынып бірлестіктеріне оқушылар бойында 

құзіреттіліктерді қалыптастырып, тәжірибелік жұмыстарды жинақтауға 

көмектеседі. Мұғалімдерге өз біліктілігін тәжірибе жинақтау арқылы 

арттыруға, оқушыларды жаңашылдыққа үйретеді. Қазақстан 

Республикасының тұңғыш Президентінің жолдаулары мен бағдарламалары 

негізінде ұйымдастырылатын дөңгелек үстелдер мысал бола алады. Мысалы, 

ҚР-ның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды «Еріктілер жылы» 
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деп жариялаған болатын. Осы орайда оқушылардың бойында елге деген 

мақтаныш пен мейірімділкті, өмірлік маңызды дағдыларды  оята аламыз. 

Бастауыш сынып оқушылары арасында әдістемелік бірлестіктер 

мұғалімдердің қолдауымен  «Мейірімді жүрек», «Қолғабыс», т.б еріктілер 

клубын ашуға болады. Оқушы әлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып, 

клуб жұмысын ғылыми түрде де дамыта алады. Әдістемелік бірлестіктер 

жетекшілерінің көмегімен 4-сыныптар арасында ғылыми-практикалық 

жарыстар мен экскурсиялар ұйымдастыруға болады. Осындай жұмыстар 

арқылы  оқушының, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының өзгеге үлгі 

болуына, мектеп мәртебесін көтеруіне, бәсекеге қабілетті жеке тұлға болуына 

өзіңе үлкен даңғыл жол ашады. 

Мен болашақ ұстаз ретінде жаңартылған білім мазмұнын қолдаймын. 

Өзінің жан жақты дамыған жеке тұлға болып қалыптасуына септігін тигізетін 

бұл өзгертулердің мерейі үстем болмақ. Енді ғана мектепке орналасып ұстаз 

болған жас кадрлар үшін үлкен мүмкіндік десе де болады. Неге? Себебі, 

жаңартылған білім мазмұны арқасында жоғары санатты, тәжірибелі 

ұстаздармен жұмыс жасайды, тәжірибе алмасады. Мемлекет ұсынған 

жолдаулар мен бағдарламаларға сүйене отырып, ақпараттық кеңістікке жол 

ашады. 

Жаңартылған білім мазмұнының ата-ана үшін әкелетін пайдасы туралы 

сөз қолғамау мүмкін емес. ХХІ ғасырда дүниеге келген балаларының оқу 

үлгерімін сандық-цифрлік жүйеде бақылай алады. Білім әлеміне саяхатқа 

шыққан балаларымен ғана емес, сынып жетекшісімен үздіксіз кері байланыс 

үстінде болады.  

Берілген ақпарат, жеткізілген ой, дұрыс әрекет, саналы ұрпақ болған 

жағдайда ғана ел болашағы нығая түспек. Жаңартылған білім мазмұны 

мұғалімге шығармашылық пен береке әкелсе, одан асқан бақыт жок шығар, 

сірә! 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ОЙЫН АРҚЫЛЫ  

ҰЖЫМДЫҚ ҚАРЫМ- ҚАТЫНАСҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу мен  жан-жақты дамыту ісіне 

байланысты тапсырмаларды шешуде театр ерекше рөл атқарады. Театрдың 

бала өмірінде алатын орны зор. Әдетте адамның жеке басының қасиеттері 

бес жасқа дейін қалыптасады. Сондықтанда да баланың жан-жақты 

қалыптасуы үшін мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, 

жағымды қасиеттерді сіңіре білу керек. Бала әр нәрсеге құмар, қызыққыш, ол 

өзінің айналасында болып жатқан өзгерісті, тамаша құбылыстарды сезінуге 

тырысады. Оның жан-жақты дамып, жеке тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің 

дамуын театрландырылған ойындар арқылы жетілдіруге болады. Ал, 

театрландырылған ойындарды балалар қызықтап ойнайды. 

Театрландырылған ойындар рөлдік ойындардан тек желісі ғана емес, сондай-

ақ ойнау іс-әрекетінің сипатымен ерекшеленетіні айқындалған. 

Театрландырылған ойындар ойын – қойылымдары болып саналады, бұл 

жерде балаларға арналған көркемдік шығармаларды сахналық қойылымдарға 

айналдырып, оларды кейіпкер ретінде қатыстырудың маңызы зор. Баланы 

сахнада кейіпкер ретінде ойната отырып, оның жеке тұлғасын жан-жақты 

дамыту. Оның бойында әдебиетке, мәдениетке, өнерге деген құштарлықты 

ояту. Бүлдіршіндер сахнада шағын рөлдерде ойнау арқылы байланыстыра 

сөйлеуге, әдемі киініп, жинақы жүруге, үлкендермен және өзге де 

балалармен тіл табыса білуге, ұжымдық қарым-қатынас жасауға үйренеді.  

Театр әр балаға қуаныш, қызық, ұмытылмас әсер сыйлайды. Балалардың 

эстетикалық талғамын, қиялын дамытады. Қазақ халқының өнер 

жұлдыздарының бірі Ш. Айманов «Театр-адамдарды туыстыратын 

шығармашылық отбасы, сахна өнері-тіл жетпес құдыретті өмір шындығын 

білу, яғни адамның сахнаны сүймеуі мүмкін емес»-деген болатын. 

Балалар тілін дамытуда, олардың өмірге деген көркемдік көзқарастарын 

қалыптастыруда, ұжымдық қарым-қатынасқа тәрбиелеуде театрландырылған 

қойылымдар ерекше рөл атқарады. Балалар кейіпкерлерді ойнай отырып, 

олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын береді және ойын арқылы 

ұжымдық қарым-қатынас орната отырып, адамгершілік жақсы қасиеттері 

қалыптасады.  Сондықтан да, театр қойылымдары балабақша 

тәрбиеленушілері үшін маңызын еш уақытта жоймақ емес.Қазір 

балабақшаларда балалармен ертегілер мен әдеби шығармаларды рөлмен 

ойнау, қойылымдар қою жұмыстары жақсы жүргізілуде.  Дегенмен де осы 

жұмыстарды жүргізуде кездесетін қиындықтар мен қарама-қайшылықтар да 

жоқ емес. Олардың ең негізгісі қазақ ертегілерінің кейіпкерлерінің қуыршақ 

театрына арналған қуыршақ киімдерінің жоқтығы. Ертегілердің балалардың 

жас ерекшеліктеріне қарап іріктелінбегендігі. Қазақ жазушыларының балалар 
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жасына арналған шығармаларының аздығы. Біз қандайда бір ертегі немесе 

көркем шығарманы театрландыратын болсақ, міндетті түрде жоспарлап, 

мақсаты мен міндетін нақтылап, әдіс-тәсілдерін іріктеп алуымыз қажет. 

Мақсат, міндет, әдіс-тәсілдер дұрыс жүйелі, нақты болса, онда жүргізілген 

жұмыс нәтижелі болады. Мысалы, театрландырылған қойылымдар арқылы 

орта жастағы балалардың тілін дамыту, өмірлік оң көзқарастарын 

қалыптастыру, ұжымдық қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу деп мақсат 

қоямыз. Осы мақсатқа жетуде төмендегідей міндеттер қойылады: 

- театрландырылған қойылымдар арқылы балалардың  ұжымдық қарым-

қатынасын қалыптастыру; 

- кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре 

дұрыс сөйлеуге баулу; 

- ұжымдық қарым-қатынас орната отырып, шығарма барысын, 

мазмұнын ұғынуға, рөлдерді түсініп ойнауға үйрету; 

- балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты материалдарды 

жинақтау; 

- қойылымдарға қажетті театр түрлерін іріктеп, дайындау; 

- қойылымдарға керекті көрнекіліктер мен құрал-жабдықтарды  

дайындау (ширма, атрибуттар, кастюмдар т.б.) 

- ата-аналармен жұмыс: қойылымдарға ата-аналарды қатыстыру, 

газеттер, жылжымалы папкалар шығару, қажетті жабдықтар 

дайындауға көмектесу. 

Жұмысты жүйелі жүргізу негізінде төмендегі нәтижелерге қол 

жеткізіледі: 

- балалардың сөздік қорлары толығып, тілі дамиды; 

- өзара қарым-қатынасқа түсу негізінде ұжымдық қарым-қатынас орната 

алады; 

- байланыстырып сөйлеуге дағдыланады; 

- дұрыс дыбыстау, мәнерлеп сөйлеу дағдылары қалыптасады; 

- театр өнеріне деген қызығушылықтары артады. 

Мектепке дейінгі жасөспірім баланы тәрбиелеумен дамыту ісіне 

байланысты мақсаттарды шешуде сахна \театр\ ерекше рөл атқарады. 

Сахналандырылған ойындар желілі рөлдік ойындардан тек желілі ғана емес, 

сондай-ақ ойнау іс әрекетінің сипатымен ерекшеленетіні айқындалған. 

Сахналандырылған ойындар ойын- қойылымдары болып саналады, өйткені 

олар әдеби шығармалар түрінде белгілі бір мазмұнға ие, сондықтан балалар 

кейіпкерлерді ойнайды. Онда нағыз театр өнеріндегідей айшықты құралдар 

көмегімен- дауыс ырғағы, бет әлпетінің өзгеруі, қол қимылдары, дене 

бітімінің жағдайы мен жүріс-тұрысы арқылы нақты бейнелер қалыптасады. 

Мектепке дейінгі орта жастағы балалардың өзі театр ойындарын өз бетінше 

ойнамайды. Олардың қызығушылығын, тәрбиешінің ұсынысы бойынша және 

басқаруымен болатын сахналау ойындары арттырады.Егер де бірінші 

сәбилер тобынан бастап, балалар тәрбиешінің көмегімен халық әндерімен 

кішігірім тақпақтарды, жұбату өлеңдерді, кіші сахна көрністерін ойнаса, 
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екінші сәбилер тобында театрдың ойыншықтарын пайдалана отырып,мұны 

одан әрі жалғастырса, онда ересектер тобында театр іс әрекеті өз бетінше 

болуы мүмкін. Нағыз театрдың өзінен көрген, сондай-ақ өздері қойған 

сахналық ойындар балалардың ой өрісін-кеңейтеді, ұжым болып әрекет 

етуге, өзара қарым-қатынасқа түсуге,  балаларды әңгімеге араласуға, 

спетакль туралы ата-аналарына, жолдастарына әңгімелеп беруге 

итермелелейді. Бұның бәрі сөйлеу қабілетінің дамуына, диалог түрінде 

сөйлеуге, өзі алған әсерін монолог түрінде сөйлеп жеткізуге, ұжымдық 

қарым-қатынас орнатуға  себебін тигізеді. Ертегілер  дүниесіне сапар шегу 

балалардың қиялдау, елестету, тіпті өздерін ойдан шығару қабілетін 

дамытады, ұжымдық қарым-қатынасқа тәрбиелейді. Әдебиеттің ең озық 

үлгіларінің адамгершілік рухында тәрбие алған балалар өздері шығарған 

ертегілермен әңгімелерінде өздерін әділетті көрсетіп, әлсіздермен 

жәбірленгендерді қорғап жауыздарды жазалауға тырысады. 

Барлық балалар театрды тамашалағанды жақсы көреді.Бала тәрбиесінде әр 

түрлі театрдын алатын орны ерекше.Қуыршақ театры баланың дүние 

танымын қалыптастыруда, үлкен рөл атқарады. Балалар әртістермен бірге 

күліп бірге жылап отырып, өздерін мазалап жүрген көптеген мәселелердің 

шешімін табады. Бүгінде балалардың  дамуына үлкен ықпал ететін қуыршақ 

театрының  құпияларын айтатын болсақ; 

Тілін дамытады, себебі балалардың қолдарының саусақтарының жетілуі 

мен орталық мидың тілдің дамуына жауапты бөлігіне әсер етеді. 

Қысқа тақпақтарды жаттап, оны өзіне тән орындау кезіне бастап-ақ 

кішкене көлемді спетакльдер ойнала бастайтыны белгілі. Сөзіміз дәлелді 

болу үшін  өзіміз ұйымдастырған театр түрлерінен үзінді берейік.   

Саусақ  театры: театр қуыршақтарының ішіндегі ең жеңілі, қол жетімдісі. 

Саусақ театрын оқу қызметінен тыс кезде де қолдануға болады. Ас ішер 

алдында қолдануға болады. Тамақ ішер кезде саусақ қуыршағы 

арқылы:\тақпақ айтуға болады  \Тамақ ішер кез келді. Сөйлемейміз, 

күлмейміз. Астан басқа өзгені,Көзімізге ілмейміз / астарың дәмді 

болсын/Балаларға арналған көркем шығарманы оқыту неғұрлым дұрыс 

ұйымдастырылса, мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық талғамын 

дамыту соғұрлым табысты болады. Тіпті кішкентайлар тобынан бастап-ақ 

тақпақпен қысқа өлеңдерді айтқызғанда көркем сөздер әсерлі естілу үшін 

 үстел үстіндегі театрды, қысқа сахналы қойылымдар көрсетуді қолдана 

берген жөн. 

- Бірінші кезеңде балалар ұжым болып, ертегі мәтінін ауызша айтады; 

- Екінші кезеңде ертегінің барлық кейіпкерлері үшін айту бір балаға  

ғана ұсынады. 

- Үшінші кезеңде балалар бірнеше шығармашылық тапсырмаларды 

орындайды. \қорқыныш, қуаныш сезімдерін көрсете білу және т.с.с. 

- Төртінші кезеңде рөлдерге бөлініп, ертегіні орындау жүзеге асырылады. 

Театр балалардың көркем қабілеттіліктерінің жетілдіріп қана қоймай 

оларды тұлға аралық және ұжымдық  қарым-қатынасқа, өнерге деген 
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қызығушылықтарын арттырады. Сонымен бірге сахнаға бейімделген 

балалардың бойында өзіне деген сенім артып, алғашқы қол шапалақтауларды 

сезіне алады. Қалай десекте театр- балалар үшін мереке,демалыс орны.Ал 

осындай бақытқа жол ашу біздер, тәрбиешілер үшін үлкен табыс.  

Сонымен қорыта келгенде: 

- баланы театрланған ойын әрекеті арқылы ұжымдық қарым-қатынасқа 

тәрбиелеудің ғылыми-теориялық негізі айқындалды; 

- театрланған ойын әрекеті арқылы балаларды  ұжымдық қарым-

қатынасқа тәрбиелеудің қазіргі жағдайы мен педагогикалық мүмкіндіктері 

анықталды;  

- баланы театрланған ойын әрекеті арқылы ұжымдық қарым-қатынасқа 

тәрбиелеудің құрылымдық - мазмұндық моделі құрылып,өлшемдері мен 

көрсеткіштері және деңгейлері сараланды; 

- баланы театрланған ойын әрекеті арқылы ұжымдық қарым-қатынасқа 

тәрбиелеудің әдістемесі жасалынып  және оны тәжірибелік сынақтан 

өткізіліп, нәтижесі шығарылды.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

На современном этапе одной из особенностей является переход к 

новобразованному положению мира, в котором мгновенно повышается 

значимость информационных технологии. Закон Республики Казахстан от 24 

ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» рассматривает 

общественные отношения в сфере информатизации, возникающей на 

территории Республики Казахстан [1]. В Послании Первого Президента 

Н.А.Назарбаева народу «Казахстан-2030» и Государственной программе 

«Информатизация системы среднего образования Республики Казахстан», 

подчеркивается необходимость полного обеспечения школ современными 

компьютерами [2]. В Стратегии «Казахстан-2050» и Государственной 

программе «Цифровой Казахстан» от 12.12.2017г подчеркивается о 

возможности внедрения цифровых технологий для улучшения качества 

жизни и развития экономики [3]. Правительством РК утверждена Концепция 

кибербезопасности «Киберщит Казахстана» от 30 июня 2017г. №407, в 

которой определяются основные направления реализации государственной 

политики в сфере защиты электронных информационных ресурсов, 

информационных систем и сетей телекоммуникаций, обеспечения 

безопасного использования информационно-коммуникационных 

технологий[4].  Чтобы обезопасить подрастающее поколение от вредоносной 

информации принят Закон РК «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», который обеспечивает защиту 

детей и рассматривает права детей на получение соответствующей их 

возрасту информации [5]. 

В Казахстане совершенствуется новая система образования, 

направленная на вхождения в образовательное пространство мирового 

уровня. Для этого происходит существенные изменения в учебно-

воспитательном процессе педагогической теории и практике, наблюдается 

замена образовательной парадигмы с использованием информационно-

коммуникативных технологии. В связи с этим можно сказать, что процесс 

обучения младших школьников тесно связана с глобализацией 

информационного пространства, который создает новые проблемы в 

становлении личности. А благодаря техническим возможностям, быстро 

происходит распространение разного рода информации. Часто встречается, 

что информация носит агрессивный, негативный, и противоречивый характер 

и влияет на социально-нравственные ориентиры общественной жизни.  

Вследствие этого, возникает проблема информационной безопасности, без 

решения которой не представляется возможным полноценное развитие не 

только личности, но и общества.  
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Особое внимание необходимо уделить младшим школьникам, где 

возможность формирования у них навыков информационной безопасности 

связано с чувствительностью данного возраста, доверием учителю и 

желанием познавать новое. Отсюда следует, что они не умеют фильтровать 

информацию, в следствии не сформированность критериев отбора и 

различия информации, не осознания рисков, не видение опасностей, 

принятие всей информации, не понимания, что она может быть вредоносной, 

неэтичной, противозаконной и недостоверной. 

Для решения этих проблем учителя являются проводниками в мир 

знаний, не допуская, чтобы неустойчивая психика обучающихся 

подвергалась информационному насилию. Педагог должен подготовить 

сознание младших школьников к воздействию негативной информации, 

научить отличать качественную и некачественную информацию и развивать 

способности к самоблокированию информации. Ведь для полноценного и 

эффективного развития обучающихся невозможно создать безопасную 

информационную среду, гораздо важнее научить его реагировать на 

информационную опасность, уметь противостоять ей. Прежде чем говорить 

о защите безопасности в сети Интернет, необходимо рассмотреть о 

существование рисков влияющие на личность младшего школьника. 

Выделить четыре основные группы рисков:   

1. Доступ к информации негативного содержания.   

2. Нежелательные контакты в Интернете.   

3. Утечка персональных данных.   

4. Интернет-зависимость.    

В Интернете пользователю становится доступной любая информация, 

без ограничений. К сожалению, можно встретить и материалы негативного 

содержания: насилие, наркотики, порнография, экстремизм, агрессия. 

Оставить ребенка один на один с компьютером в Интернете – это все равно, 

что бросить его одного на улице большого и незнакомого города.   

Контакты с незнакомыми людьми в социальных сетях тоже являются 

определенным риском. Детей втягивают в азартные сетевые игры, 

подталкивают к неконтролируемым покупкам, скачиванию платной 

информации, совершению необдуманных поступков.  Интернет становится 

ресурсом управления нашими детьми.   

Все чаще злоумышленники используют каналы Интернет, чтобы 

заставить детей выдать информацию личного характера. Утечка 

персональных данных может легко произойти через электронную почту, 

чаты, системы мгновенного обмена сообщениями, при регистрации в 

социальных сетях.  Формирование Интернет-зависимости представляет 

собой очень серьезную угрозу, особенно для детей и подростков, 

испытывающих сложности в общении, закомплексованных, стеснительных. 

Интернет заменяет им все, ведь в виртуальном мире ни возраст, ни 

внешность, ни физические данные не имеют ни малейшего значения.   
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А.Т.Малых в своей исследовании выделила следующие пути решения 

этой проблемы:  

1. Путь законодательного регламентирования деятельности всех видов 

СМИ, как способ защиты детей от получения вредной информации.  

2. Введение в школьные программы курса медиаобразования.  

3. Последовательное формирование у школьников в процессе всех 

учебных предметов самостоятельного критического мышления [6].  

Без правового регулирования СМИ, включая Интернет, невозможно 

решить проблему информационной безопасности школьников. Особенно 

важно формирование определенной общественной атмосферы неприятия 

подобных продуктов. Но для этого необходимо понять, оценить 

предлагаемую информацию. Здесь начинается сфера деятельности системы 

образования и семьи. Также необходимо и целесообразно обратить внимание 

на специальную предметную область - медиаобразование, т.е. изучение 

специфического языка различных средств массовой информации, в первую 

очередь Интернета. 

Включение раздела о медиаобразовании в курс информатики, целью 

которого является как раз научить работать с информацией, может помочь 

младшим школьникам понять, каким образом через информацию, используя 

специфику различных видов СМИ, осуществляется воздействие на сознание 

пользователей, какие известные приемы при этом используются [7]. Эти 

знания необходимы, но не достаточны. Также немаловажную роль играет 

рефлексия, т.е. умение дать объективную оценку предлагаемой информации. 

Чтобы быть независимым от информации, необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на источник информации. Необходимо удостовериться в 

надежности (научной, культурной), объективности (в том числе, 

исторической) предлагаемой информации. Для этого важно обладать 

знаниями, уметь сопоставлять предлагаемую информацию с ранее известной 

информацией, излагаемой другими авторами. Кроме этого, А.Т.Малых 

считает важным:  

- подходить к анализу любой информации с позиции общечеловеческих 

ценностей и морали;  

- научиться отделять факты от мнений: факты можно проверить, 

мнения всегда субъективны;  

- научиться видеть эмоциональную окрашенность предлагаемой 

информации, чтобы иметь отделить эмоции от фактов и не поддаваться 

эмоциональному воздействию;  

- рассматривать проблему с разных сторон, а не только с позиции 

автора, находить новые ракурсы, с которых ее никто еще не рассматривал;  

- устанавливать взаимосвязь явлений; связывать разнородные объекты;  

- объединять противоположности, стараясь найти дополнительные 

аспекты рассмотрения проблемы;  

- обобщать полученную информацию и делать выводы, принимать 

решения;  
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- уметь оценить полученную информацию по совокупности 

проведенного анализа;  

- уметь прогнозировать последствия принятого решения [6].  

Таким образом, в начальной школе в процессе познавательной 

деятельности, целесообразно обучать учащихся работать с информацией в 

Интернете, уметь выделить главную мысль в тексте, сделать вывод, дать 

оценку событию. Возможно эту работу сделать систематичной, то есть 

уделять внимание не только интеллектуальному развитию обучающихся, но 

и формированию навыков безопасного использование Интернета. Вся 

система обучения может быть настроена на формирование навыков работы с 

информацией.  
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Таушина Т.А. 

Караганда, КГУ Детский дом «Құлыншақ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

У МЛАДЧИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР, ПОСРЕДСТВОМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СКАЗКОЙ 

 

Задержка психического развития (ЗПР) - это такое нарушение 

нормального темпа психического развития, при котором ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 

который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории. 

К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального 

развития отмечается: 

- низкий уровень познавательной активности; 

- незрелость мотивации к учебной деятельности; 

- сниженная работоспособность к приему и переработке информации; 

- ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем 

мире; 

- недостаточная сформированность умственных операций; 

- отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, 

необходимых для благоприятного становления речи и др. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой 

количественно самую большую категорию детей с особыми 

образовательными потребностями. У части детей задержка психического 

развития преодолевается в условиях обычной школы, однако, большинство 

из них нуждаются в специально организованном обучении в соответствии с 

причинами задержки психического развития, особенностями познавательной 

деятельности, эмоционально - волевой сферы и поведения [1]. 

Причинами задержки психического развития детей в большинстве 

случаев являются: 

- минимальные органические повреждения или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, длительные хронические 

соматические заболевания, перенесенные в раннем детстве; 

- длительная социально - культурная деривация (в частности, 

пребывание с момента рождения в условиях «дома ребенка» и дошкольного 

детского дома). 

- церебрастенические состояния, а также осложненный (т.е. с 

признаками органической недостаточности) психофизический и психический 

инфантилизм. Недостаточная сформированность познавательных процессов 

зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у детей с 
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ЗПР при обучении. Как показывают многочисленные психолого-

педагогические исследования, существенное место в структуре дефекта 

умственной деятельности при данной аномалии развития принадлежит 

нарушениям памяти. Недостаточная сформированность познавательных 

процессов зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у 

детей с ЗПР при обучении. Как показывают многочисленные психолого-

педагогические исследования, существенное место в структуре дефекта 

умственной деятельности при данной аномалии развития принадлежит 

нарушениям памяти [2]. 

Формирование элементарных экономических представлений является 

одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

детьми начального класса с задержкой психического развития. Основная 

цель данного курса — всестороннее развитие ребенка: развитие 

любознательности, мыслительных операций. Необходимым средством 

интеллектуального воспитания ребенка выступает организация предметно-

практической деятельности, в процессе которой, учебный материал дается не 

в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода, т. е. связи и 

отношения между предметами дети «открывают» путем анализа, сравнения, 

выявления существенных взаимосвязей. Для того, чтобы к семи годам дети в 

полном объеме овладели программным материалом (могли сравнивать 

предметы по размеру, цвету, форме; ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги; знали состав чисел в пределах 10; умели решать простые 

арифметические задачи и др.), были любознательны и активны в процессе 

познания, могли применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности, необходимо строить коррекционно-развивающую работу с 

учетом возраста, возможностей и особенностей детей. Это обусловлено тем, 

что для детей, имеющих задержку психического развития, помимо 

недостаточного развития основных мыслительных операций, характерны 

бедность запаса сведений об окружающем мире, недостаточный опыт 

действий с предметными множествами, сниженная познавательная 

активность, неравномерность деятельности, колебания внимания и 

работоспособности. 

Для того, чтобы преодолеть негативные факторы развития, повысить 

эффективность работы и достичь положительных результатов, мы 

используем и комбинируем различные методы, техники и приемы, как 

традиционные, так и нетрадиционные (дидактические, подвижные, арт-

терапевтические и сказкотерапевтические игры), как в наибольшей степени 

соответствующие потребностям и интересам самих детей. Сюжеты легких 

для детского восприятия сказок, без философского смысла, эмоционально 

насыщенных, с хорошим концом, значительно повышают интерес детей к 

занятиям. Действуя вместе с героями (людьми и животными), ходе занятия, 

ребята путешествуют по сказкам, учатся помогать, решать проблемные 

ситуации, одновременно усваивая материал занятия [3]. Музыкальные 

произведения, используемые в работе, настраивают на позитивный лад, 
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помогают детям «уловить» характер и настроение героев. Психогимнастика, 

включающая в себя комплекс упражнений, игр, этюдов, способствует снятию 

напряжению, а также осуществляет коррекцию коммуникативных 

нарушений. Разнообразные игры: с правилами, дидактические, творческие, 

коммуникативные, повышают интерес, способствуют развитию 

произвольности поведения у детей, повышению уровня самоконтроля. Также 

используется разнообразный наглядный (демонстрационный и раздаточный) 

материал, соответствующий теме сказки.  

Каждое занятие простроено таким образом, чтобы один вид 

деятельности сменялся другим и имеет следующую структуру:  

I. Вводная часть ‒ Приветствие. ‒ Ритуал «входа» в сказку.  

II. Основная часть. ‒ Дидактические игры. ‒ Психогимнастика, 

подвижная игра, логоритмическая игра, этюд.  

III. Заключительная часть. ‒ Ритуал «выхода» из сказки. Например, 

первое занятие цикла основывается на сюжете сказки «Рукавичка». 

Основными задачами являются: закрепление представлений об основных 

цветах, упражнение в различении правой и левой рук. Используются приемы 

сказкотерапии, игротерапии, музыкотерапии, а также дидактические игры. В 

первой части создается настрой на совместную работу с помощью 

«вхождения в сказку» через игру «Волшебный фургон». Детям предлагается 

отправиться в сказку на волшебном фургоне, которым правят добрые и 

ласковые слова. Ребята «садятся в вагоны» — берут друг друга за плечи, 

вспоминают и называют добрые и вежливые слова. Легко и плавно катится 

фургон под музыку. По сигналу ведущего дети оказываются в сказочном 

лесу. Под стульчиками стоят фигурки животных (герои сказки «Рукавичка») 

Каждый ребенок берет фигурку, и садится на стульчик. Далее проводится 

дидактическая игра «Найди пару», целью которой является закрепление 

представлений об основных цветах, развитие зрительного восприятия, 

внимания. Детям раздаются рукавички основных цветов (по одной). Педагог 

включает музыку, под которую дети выполняют движения, имитирующие 

повадки животных — героев сказки. По сигналу педагога, дети должны 

найти пару, ориентируясь на цвет рукавицы. Игра проводится несколько раз, 

дети меняются рукавицами. Логоритмическая игра «Две сестрички, две 

руки» упражняет в различении правой и левой рук, развивает координацию 

речи с движением [4]. Дети выполняют движения, соответствующие словам 

песни по показу педагога. Затем проводится дидактическая игра «Укрась 

рукавичку» направленная на закрепление представлений об основных цветах, 

развитие зрительного восприятия, внимания, развитие графомоторных 

навыков. Педагог просит детей разделиться на пары, каждой из которых дает 

пару белых рукавичек из картона. Затем предлагает украсить рукавички с 

помощью цветных карандашей. Напоминает о том, что орнамент или узор 

должен быть одинаковым на обеих рукавичках. Завершается занятие 

ритуалом «выхода» из сказки. Игра «Волшебный фургон», цель которой 

закрепление нового опыта, подготовка детей к взаимодействию в привычной 
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для них социальной среде, общее поощрение детей. Ведущий предлагает 

попрощаться со сказкой, с ее героями; пока дети будут ехать в волшебном 

фургоне, вспомнить, где они были, что делали. Повторение ритуала «входа» 

в сказку в обратной последовательности. 

Анализ и сравнение полученных результатов позволяет констатировать 

повышение эффективности коррекционно-развивающей работы по 

формированию элементарных экономических представлений. У детей 

появился познавательный интерес, значительно повысилась активность на 

занятиях, они стали длительно сосредотачивать внимание на выполняемом 

задании и, как следствие, успешно усвоили программный материал по 

данному разделу. 
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бастауыш сынып мұғалімдері 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Бүгінгі күн талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге 

талпынысы, қызығушылығы бар адамды мектеп табалдырығынан дайындап 

шығудың ең бір тиімді тәсілі ол-оқытудағы математикалық сауаттылық. 

Математикалық сауаттылық мәселелері оқу процесінде толығымен 

орындалмай отырғандығын көрсетеді. Математикалық сауаттылықтың дамуы 

оқушының жалпы сөйлеу мәдениетін дамытып, қазіргі қоғамда тұлғаның 

ұтымды сөйлеу коммуникацияларын қалыптастырады. Осыған қоса, көп 

жылғы іс-тәжірибе көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі мен 

үйретілуі, оқытылуы дәрежесі жоғары болған сайын, оның бастауыш 

сыныптағы оқушылардың бойында адамгершілік кейіптегі жағымды із 

қалдырарлықтай бірқатар жақтары бар[1].   

Математикалық сауаттылықтың әдістемесі мазмұнын кіші жастағы 

оқушыларға математиканы оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін 

сипаттайтын ережелер, сондай-ақ оқытуда дамытушылық және тұлғалық-

іскерлік тұрғыдан қарау әрекеті құрайды. Математикалық сауаттылықтың 

мақсаты бүгінгі күн талабына сай, жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге 

талпынысы, тұрақты қызығушылығы бар, алған білімді іс- әрекетте еркін 

қолдану дағдысы қалыптасқан тұлға. 
Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында 

жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда 

оқылатын бүкіл пәннің іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар 

білім алуға талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық 

белсенділік, жеке бастың адами қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. 

Сонымен қатар, осы кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене 

күші де дами бастайды. 
Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш сынып 

оқушылары үшін сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың 

қызығушылықтарымен сауаттылығын дамыту[2].  Функционалдық 

сауаттылық - тұлғаның нақты мәдени ортада өмір сүру қызметін іске асыру 

үшін қажетті және әлеуметтік қатынаста ойдағыдай қызмет етуін қамтамасыз 

ететін білімі, ептілігі, дағдылары.  

Математикалық сауаттылықтың дамуы оқушының жалпы сөйлеу 

мәдениетін дамытып,қазіргі қоғамда тұлғаның ұтымды сөйлеу 

коммуникацияларын қалыптастырады.Осыған қоса,көп жылғы іс – тәжірибе 

көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі мен үйретілуі,оқытылу 

дәрежесі жоғары болған сайын,оның бастауыш сыныптағы оқушылардың 

бойында дамгершілік кейіптегі жағымды із қалдырарлықтай бірқатар 
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жақтары бар. Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш 

сынып оқушылары үшін сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың 

қызығушылықтары мен сауаттылығын дамыту.Мысалы: математикалық 

үйірмелерде сабақтан тыс уақытта тек математикалық сауатты оқу мен 

жазуға,ұғымдары дұрыс қолданылып,дұрыс ажыратуға көңіл бөліп қосымшы 

жұмыстар жүргізу арқылы қалыптастыруға болады. Оқушының пәнге деген 

көзқарасы әр түрлі факторлармен: жеке басының және пәннің 

ерекшеліктерімен ескере отырып,пәнге деген ынтасын арттыру мақсатында 

математикадан сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастырып жүргізудің 

ерекше маңызы зор. 

Математикалық сауаттылық функционалдық сауаттылықтың бір 

тармағы болып табылады. Функционалдық сауаттылық дегеніміз—

адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге 

белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына 

қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына қарамай үнемі 

білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін 

мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани 

тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның әлемде әлеуметтік 

бейімделуі болып табылады. Сауаттылық қызметі–алған білім, білік, 

дағдысын күнделікті іс–әрекетте пайдалану біліктілігі.  

Математика- барлық ғылымдардың логикалық негізі, демек, 

математика–оқушының дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады, 

оны шыңдай түседі және әлемде болып жатқан жаңалықтарды дұрыс 

қабылдауға көмек береді. Математика сабағында оқытудың әр түрлі әдіс-

тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық ізденістерін, өз 

бетінше жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру барысында теориялық 

білімдерін кеңейтіп, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға болады [3].   

Математикалық сауаттылық-математикалық компетенттілік:  

математикалық  жалпы қабілеттер мен біліктер, атап айтқанда, 

математикалық ойлау, жазбаша және ауызша дәлелдемелерді, 

проблемалардың қойылымын және шешімін, математикалық  моделдеуді, 

математикалық тілді пайдалануды, қамтитын барынша жалпы қабілеттер мен 

біліктер. 

Математикалық сауатылық дұрыс сөйлеу қабілетін математика 

сабақтарында оқушылардың келесі қабілеттері мен бейімділіктерін шыңдай 

түсуді меңзейді. 

 Тақырыптағы, текстегі басты ойды бөліп көрсете білу және оған 

жоспар құра білу;  

 Материалды қисынды (мағыналық) топтай, конспект жүргізе және 

рецензиялай білу;  

 Математикалық терминологияларды түсіне, қолдана және негіздей 

білу;  

 Ұғымдардың, түсініктердің өзге ұғымдар жүйесіндегі орнын және 

түсініктер иерархиясын тұрғыза білу; 



 

919 

 

 Ауызша және жазбаша математикалық сауаттылықта сөйлеуді меңгеру, 

математикалық символдар мен белгілеулерді дұрыс қолдана білу [3]. 

Математикалық сауаттылықтың тағы бір ерекшелігі пәнаралық 

байланыста. Математика сабағының басқа пәндермен байланыс кезінде 

олардың математикалық және басқа пәндердегі айтылу, жазылу жолдарын 

толығымен қарастырып жинақтау.  

Қорыта келгенде бастауыш мектеп мұғалімдері бастауыш сынып оқу-

шыларымен математика сабқтарында математикалық сауаттылықты сақтай 

отырып және өз сабақ барыстарында қолдану дайындығын қалыптастыру 

мақсатында жүргізіліп оқытудың әдіс-тәсілдері, оқушылардың 

белсенділіктерін арттыру, оқу құрал-жабдықтарын ұқыпты қолдануға үйрету 

жолдарында қарастыру болып табылады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ 

МЕКТЕПТІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 

мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 

талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білу 

және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

меңгеру.  

Қазіргі заман талабына сай болашақ ұрпақтың оқып білім алуын еліміз 

бірініші орынға қойып отыр.  Білім беру мен білім алудағы атқарылатын 

қарқынды жұмыс ұстаздардың еңшісінде екені айтпаса да белгілі. Осы 

орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала-балқытылған алтын» деген қанатты 

сөзі бірден ойға түседі. Балаға қалай бағыт берсең, солай өседі. Сондықтан 

баланың бойындағы жақсы қасиеттердің болуына, оның жан-жақты дамуына 

және баладан рухани бай тұлға қалыптастыра білу басты міндетіміз. 

Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, оқушы бойында өзіне деген 

сенімділік пен жауапкершіліктерді дамыту керек. Қазіргі кезде заман 

талабына сай қоғам өмірінің жаңа сапасының негізін құрайтын жан-жақты 

білімді, жоғары мәдениетті, бәсекеге қабілеті мол тұлға қажет. Ондай тұлға 

жалпы орта білім беру арқылы, немесе мектеп арқылы даярланады. 

Бастауыш сынып пәндері бойынша білім беруді жаңарту және 

критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан педагогтардың 

жауапкершілікті түсіну мен олардың кәсіби деңгейіне, педагогикалық 

шеберлігін жетілдіруде және білім беру үдерісіндегі көптеген мәселелерді 

шешуге қосқан үлес қосқан. 

Бағдарламаның міндеттері: Бастауыш сынып пәндері бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымымен, оңдағы 

материалдардың күрделілігінің өсу ретімен, мазмұнымен және 

мақсаттарымен таныстыру; 

- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық тәсілдерді түсінуін және 

қолдана білуін қамтамасыз ету; 
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- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсатына критериалды 

бағалау жүйесін түсініп,  қолдана білуін қамтамасыз ету; 

- мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында 

бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын 

іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

Оқудан күтілетін нәтежелер: мұғалімдер жаңартылған білім беру 

бағдарламасының құрылымын, ондағы материалдардың күрделілігінің өсу 

ретін, мазмұнын және мақсаттарын біледі және түсінеді; 

- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдерді, оқу материалдарын 

қолдана біледі; 

- бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсаттарында 

критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана біледі; 

- мұғалімдердің орта білім беру мазмұнын жаңарту  жағдайында 

бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын 

іске асыру үшін қажетті біліктері мен дағдылары қалыптасқан. 

Сонымен қатар, мұғалім мен оқушының тұлғалық — бағдарлы өзара 

қарым — қатынасы маңызды орын алып отыр. Мұнда тұлғаны рухани 

тәрбиелеуге, адамның адамгершілік жағынан келбетінің қалыптасуына 

ерекше мән беріледі. Сондай-ақ, білім беру факторларының: мектеп, отбасы, 

әлеуметтік орнының кіргізілуі көзделеді. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалық бағалау 

жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын 

ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. 

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Ең жоғары балл 60 ұпай, 

орташа балл 48 ұпай деп белгіленеді. Баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады. Критериалық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, 

Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл 

бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес 

балдық бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті 

оқыту мен оқу үрдесінің  ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 

жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 

оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және  

балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 

Жиынтық бағалау оқу  бағдарламасының  бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 

және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі)  аяқтаған 

оқушының  үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатыда балл және жиынтық 

бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.) 

Сабақтағы қалыптастырушы бағалау — мұғалімдерді, оқушыларды және 

педагогикалық үдерістің басқа да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін 
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қажет ақпаратпен қамтамасыз  ететін оқудың ағымдағы бағалауы (нәтижесі 

баға ретінде тіркелмейді). 

Бағалау критерийі — білім алушылардың оқу жетістік деңгейлері 

өлшенетін белгі, өлшем, негіздеме. 

Дискриптор — оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын 

бағалайтын тұжырым. 

Тапсырма — оқушының құзіреттілік деңгейін (пәндік, тілдік және тағы 

басқа) бағалауға мүмкіндік беретін нақты жағдай. 

Кері байланыс — қандай да бір жағдайда немесе әрекетке арналған 

жауап, пікір. 

Сабақтың соныңда мұғалімдерге қалыптастырушы бағалауға 

байланысты алынған тәжірибені қалай таратуға болатыны жөнінде 

талқылауға тапсырма беріледі. 

Бастауыш мектептің оқу бағдарламаларындағы  өзгерістер: кең ауқымды 

дағдылардың негіздерін меңгерген оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып 

дамуына қолайлы білім беру ортасын құру болып табылады. Қорыта 

айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін өмірде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның 

негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.  
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Қарағанды облысы, «Жезқазған қаласының білім бөлімінің №8 гимназиясы» 

КММ 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 

Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі 

– жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың 

денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, сапалы 

білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. 

Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты 

ұғымын құрастырады. 

Денсаулық - бұл ауру немесе физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, 

толық физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқаттың жағдайы, адамға 

табиғат беретін баға жетпес сыйы. Бірақ біз бұл сыйлықты көбіне босқа 

жұмсап қоямыз, денсаулықты жоғалту оңай, ал қалпына келтіру өте қиын 

екенін ұмытамыз. 

Оқу үрдісінде денсаулық сақтау технологиялары идеяларына сәйкес біз 

алдымызға мынадай мақсат қоямыз: балалардың салауатты өмір салты 

дағдыларын қалыптастыру.  

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылады: 

- сабақты дұрыс ұйымдастыру; 

- сабақта оқушылардың қозғалыс белсенділігін арттыру;  

- шаршаудың алдын алу (яғни сабақ кезінде сауықтыру үзілісін өткізу); 

- балаларды салауатты өмір салты нормаларына тәрбиелеу және оқыту, 

гигиена ережелерін насихаттау; 

- ата-аналарды салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістерімен 

таныстыру. 

Салауатты өмір салтын тәрбиелеудегі маңызды фактор оң оқу 

мотевациясын қалыптастыру болып табылады. Оқумен тек қиындықтар ғана 

емес, сонымен қатар, қуанышты сәттер де байланысты болуы керек. 

Сабақтың дұрыс ұйымдастырылуына, оның гигиеналық рационалдылығының 

деңгейіне көп жағдайда оқушылардың оқу іс-әрекеті процесіндегі 

функционалдық жағдайы, ақыл-ойдың жұмысқа қабілеттілігін жоғары 

деңгейде ұзақ сақтауы және ерте шаршаудың алдын алу мүмкіндіктері 

байланысты.  

Салауатты өмір салтының дұрыс ұйымдастырылуының бірқатар 

ережелерін атап өтетін болсақ, бірінші кезекте балалардың жұмыс 

қабілеттілігінің динамикасын есепке алу. Алғашқы 3-5 минут - сабаққа кіру 

кезеңі: бұл кезеңде жүктеме аз болу керек. Балалардың тұрақты оңтайлы 

жұмысқа қабілеттілік кезеңі - 15-20 минут және жүктеме барынша жоғары 

болуы тиіс. Содан кейін жүктемені азайту керек, себебі шаршау дамиды. 



 

924 

 

Сабақтың соңғы минуттарында «соңғы екпінге» сәйкес жұмыс істеу 

қабілеттілігінің артуы байқалса, жаңа материалды бекітуге арнау, өткен 

тақырыптың басты сәттеріне назар аудару қажет [1, б. 20]. 

Сонымен қатар, сабақтың әр кезеңінде ұзақтығы, күрделілігі бойынша 

сабақтың дұрыс құрылуының маңызы зор. Сабақ құрылымы икемді, қызмет 

түрлері әр түрлі болуы тиіс. Сондықтан сабақтарды құру кезінде келесі 

талаптарды ескеру қажет деп санаймыз: 

- сыныптағы гигиеналық жағдайлар: сыныптағы жағдай мен гигиеналық 

жағдайлар нормаға сәйкес болуы тиіс (температура мен ауаның таза болуы, 

сынып пен тақтаның жарық беруінің ұтымдылығы, монотонды, жағымсыз 

дыбыстық тітіркендіргіштердің болмауы); 

- сабақта қолданылатын оқу іс-әрекеті түрлерінің саны. Олардың 

қатарына: сұрау, жазу, оқу, тыңдау, әңгіме, көрнекі құралдарды қарастыру, 

сұрақтарға жауап беру, мысалдар мен тапсырмаларды шешу жатады. Сабақ 

үшін 4-7 түрі норма болып саналады. Сабақтың біркелкілігі оқушылардың 

шаршауына ықпал етеді. Іс-әрекеттің жиі ауысуы оқушылардан қосымша 

бейімделу жағдайларын талап етеді. Бұл сондай-ақ шаршаудың өсуіне ықпал 

етеді. 

Қолданылған оқыту түрлерінің саны сабақта жұмысқа жоғары 

қабілеттілікті сақтауға, әр түрлі қызмет түрлерін ұтымды алмастыруға 

көмектеседі. Оқыту түрлерінің саны (сөздік, көрнекі, өзіндік жұмыс) кемінде 

үшеу болуы тиіс. Оқу түрлерінің ауысуы 10-15 минуттан кейін өзгертіп 

отыру керек. 

Сабақтарда балалардың көру органдары (бұл партада еңкейіңкі ұзақ 

отыру, оқу және жазу кезінде шағын объектілермен жақын қашықтықта 

жұмыс істеу қажеттілігімен байланысты), сондай-ақ есту органдары, дененің 

бұлшық еттері, әсіресе статикалық шиеленісте болатын арқалары, жұмыс 

істейтін қолдың білектері елеулі жүктеме алады. Егер оқушыларға сабақта 

демалуға, басқа қызмет түріне ауысуға мүмкіндік берілсе, шаршау белгілері 

жойылады. Оған қызықты тапсырмалар, көңілді, әзіл өлең жолдары арқылы 

қол жеткізуге болады. Сергіту сәтінің басталу уақытын оқушылар 

шаршаудың алғашқы белгілері пайда болған кезде мұғалім анықтайды. 

Оқушылар алаңдай бастайды, қызығушылық жоғалтады, жұмысқа 

қабілеттілікті төмендетеді, сол кезде сергіту сәтін өткізу арқылы, шаршауды 

шешіп, сабақтың тиімділігін арттыру қажет. Олар қолдың, көздің, қол 

білектерінің шаршауын, естуді жақсартуды, дене бітімін түзетуді шешуге 

арналған жаттығуларды қамтуы тиіс. Норма: әрқайсысы бір минуттан 3-4 рет 

қайталанатын 3 жеңіл жаттығу. Сергіту жаттығулары жүйке жүйесінің күш, 

қозғалыс және жүйке процестерінің теңдестірілуі сияқты функциялардың 

дамуына да жағымды әсер етеді. Тіпті қиын ақыл-ой қызметі қозғалыссыз 

мүмкін емес. Жеткілікті қозғалыс белсенділігі жеке тұлғаның үйлесімді 

дамуының қажетті шарты болып табылады. Өйткені дене жаттығуларымен 

айналысу оң эмоциялар, сергектік, жақсы көңіл-күй тудырады. Сондықтан 

біздің жұмысымызда сергіту сәттері мен динамикалық үзілістерге үлкен мән 
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беріледі. Сергіту сәттері сабақ басталғаннан 20-25 минуттан кейін немесе 

сынып оқушыларының едәуір бөлігінде ақыл-ой шаршауының бірінші 

фазасының дамуымен өткізіледі. Сонымен қатар, сабақта психологиялық 

климат анықталады, эмоциялық разрядтау жүргізіледі, оқушылардың дұрыс 

дене бітімін, қалпын сақтауын, оның жұмыс түріне сәйкестігін және сабақ 

барысында ауысуын қадағалайды. Сергіту сәттері пән ерекшеліктерін ескере 

отырып жүргізіледі. Сергіту жаттығуларының құрамына мыналарды қосуға 

болады:  

- дене бітімін қалыптастыру бойынша жаттығулар; 

- көруді нығайту;  

- қол бұлшық еттерін нығайту; 

- омыртқаның демалысы; 

- бет мимикасы үшін релаксациялық жаттығулар; 

- кеуде, бет, қол, аяқ аймағына массаж, тиімді тыныс алуды, эмоцияны, 

қарым-қатынасты, қиялды, өзін-өзі бағалауды қалыптастыруға бағытталған 

жаттығулар. 

Сабақта жұмыс түрлеріне сәйкес оқушылардың дене тұрысын 

ауыстыруға болатындай жағдай жасалған дұрыс. Бұндай іс-әрекетпен 

балалар сыныпта динамикалық бақылау кезінде айналыса алады: жазбаша 

жұмысты орындау кезінде отырады, орындап болған соң қалғандарын күту 

үшін орындарынан тұрып қозғалыс жасай алады. Осылайша, дене тұрысын 

ауыстыру арқылы бала демалады, ал мұғалім осы арқылы балалардың оқу 

тапсырмасын қалай тез орындайтындығын біле алады [2, б. 76]. 

Сабаққа денсаулық пен салауатты өмір салтына байланысты сұрақтар 

енгізілген жөн. Математика сабағында валеологиялық тапсырмаларды 

қолдануға болады және олардың рөлі зор деп есептейміз. Валеологиялық 

тапсырмаларды кез-келген тақырыптарды өткен кезде қосуа беруге болады. 

Мұғалім өз бетінше осындай тапсырмаларды жасай алады және оларды 

дамытушы оқыту идеяларын тиімді іске асыру үшін қолдана алады. Осындай 

тапсырмаларды шешу барысында оқушы іс-әрекетті орындаудың жалпы 

тәсілін меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар алынған нәтижені де ойлайды. 

Әрбір тапсырманың соңында оқушыда денсаулықтың құндылығын сезінуге 

мүмкіндік беретін, денсаулықтың жоғалуына алаңдаушылық туғызатын 

сұрақ тұрады. Мұғалім пайда болған қауіп энергиясын әрекет энергиясына 

айналдыруға көмектеседі. Осылайша, математикалық есеп бастауыш сынып 

оқушысына күрделі психикалық «жаңа білімді» - денсаулыққа жауапты 

қарым-қатынасты қалыптастырады. Ұсынылатын тапсырмаларда «денсаулық 

сақтау» маңызы бар, себебі олар: 

- балалардың эмоционалдық көтерілуін қамтамасыз етеді (математика 

және дүниетану бастауыш мектептегі сүйікті пәндер болып табылатыны 

белгілі); 

- бейнелі ойлауға жауап беретін оң жақ жарты шар жұмысы есебінен 

миды «шаршаудан қорғайды» (математиканы оқытудың заманауи әдістері 

мидың сол жақ жарты шарының шамадан тыс жүктелуімен байланысты); 
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- материалды есте сақтау процесін жеңілдетеді (математикалық 

есептерді орындағаннан кейін оқушылар салауатты өмір салтын 

қалыптастыру үшін қажетті сандық деректерді оңай есте сақтайды, 

материалды түсініп, зерттелетін сұрақтардың себеп-салдарлық байланысын 

белгілей алады); 

- оқуға танымдық қызығушылықты қалыптастырады. 

Оқу барысында оқушылардың сыртқы және ішкі ынталануларын 

жетілдіру көзделеді. Сыртқы ынталандыру: бағалау, мақтау, қолдау, жарыс 

әдісі арқылы іске асады. Ал Ішкі ынталандыру: көбірек білуге ұмтылуға, 

оқылатын материалға қызығушылықтарын арттыруға бағытталады. 

Сабақта қолайлы психологиялық ахуал үнемі жасалу абзал. Денсаулық 

жағдайына мынадай эмоционалдық разрядтар әсер етеді: әзіл, күлкі, 

музыкалық минут, шағын өлең. Сабақ бірқалыпты, монотонды болған сайын 

шаршау тез байқалады. Жақсы күлкі адамға денсаулық сыйлайтынын есте 

сақтау қажет. Сабақта оқушының күлкісінің әсері сергіту сәтінен кем емес.  

Сабақтың аяқталуы тыныш болғаны жақсы себебі, оқушылар мұғалімге 

сұрақ қоюға мүмкіндік туады, мұғалім үйге берілген тапсырма туралы түсінік 

бере алады, оқушылармен қоштасуға мүмкіндік болады. Өткізілген сабақ 

тиімділігінің интегралды көрсеткіші ретінде сабақтан шыққан оқушылардың 

жағдайы мен түрін есептеуге болады. [3, б. 224]. 

Оқушылардың белсенділік жағдайын сақтай білу - мұғалім қолданатын 

педагогикалық технологиялар аспектісін бағалаудың маңызды өлшемі. 

Балалар денсаулығы туралы қамқорлық мұғалімдерді стандартты емес 

сабақтарды, яғни сабақ-ойындарды, экскурсия-сабақтарды, саяхат-

сабақтарды, жарыс-сабақтарды, КТК-сабақтарды, байқау-сабақтарды, 

экскурсия-сабақтарды, шығармашылық сабақтарды, жалпылау сабақтарын 

және т.б. тәжірибеде кеңінен қолдануға шақырады. 

Педагогтың мейірбан және эмоциялық үні - мектепте денсаулық сақтау 

технологияларының маңызды сәті. Осындай қызметтің нәтижесі мынадай 

нәтижелер болып табылады: оқушылар бағдарламалық материалды жақсы 

меңгереді; балалар босаңсуымен, жоғары жұмысқа қабілеттілігімен 

ерекшеленеді; оқушыларда өз денсаулығына сақтауды қажет ететін 

құндылық ретінде оң көзқарас тәрбиелейді. Бала үшін мектеп қызықты, 

жайлы болған кезде ғана бастауыш мектеп жасындағы кезеңді жақсы аяқтай 

алады. 

Мектептің негізгі міндеті - қажетті білім беру мен ең маңыздысы - оқыту 

процесінде балалардың денсаулығын сақтау. «Денсаулығына зиян келтірме!» 

деген ұран тек дәрігерлердің ғана емес, педагогтардың да жұмысында негізгі 

міндет болуы тиіс. «Денсаулықты сақтау» - бұл мектеп ұмтылуға тиіс мақсат. 

Денсаулық сақтау бойынша жүргізілген мақсатты жұмыс нәтижесінде 

кейбір көрсеткіштер бойынша балалардың мектепке келген деңгейіндегі 

денсаулық жағдайын сақтауға мүмкіндік беретіні сөзсіз. 

Салауатты өмір салты біздің елімізде адам құндылықтарының арасында 

әзірге бірінші орында тұрған жоқ, әйтсе де біз балаларды ерте жастан бастап 
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өз денсаулығын бағалауға, сақтауға, нығайтуға баулысақ, сонда ғана болашақ 

ұрпақ дені сау болады және интеллектуалды, рухани жағынан ғана емес, 

физикалық жағынан да дамиды деп үміттенуге болады.  
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бастауыш сынып мұғалімдері 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ГРАММАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ  

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

        

Елбасымыз Жаңа Жолдауында: «Білім беру саласының басты міндеті – 

2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны 

орындай отырып, осы саланың сапалы қызмет көрсету аясын кеңейту»- деген 

болатын. Қай салада болмасын ондағы жұмыстың нәтижесі сапамен 

өлшенеді. Сапалы оқыту және өздігінен оқып білім алып алуға баулу 

негізінде ғана оқушылардан парасатты азамат тәрбиелеп шығаруға болады. 

Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену 

шеберлігіне байланысты. Сапаны көтерудегі ең өзекті мәселелердің бірі – 

мұғалімдерді даярлау және кәсіби шыңдау мәселесі болып отыр. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

үйренбейінше жан-жақты сауатты маман болу мүмкін емес. Жаңа 

технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік 

және көптеген адами қабілеттің қалыптасуына жақсы әсерін тигізеді. Өзін-өзі 

дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.  

Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді. Нәтижесінде тұтас 

педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа 

технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен 

терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен 

педагогикалық шеберлікті, оқушылардың жан дүниесіне терең үңіліп, оны 

түсіне білуді талап етеді. Сондықтан оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза 

алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын 

педагогтар ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға 

алады. Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке 

тұлғаны тек қана педагог қалыптастыра алады. 

Бастауыш мектептің маңызы мен қызметі оның үздіксіз білім беру 

жүйесіндегі басқа буындармен тек сабақтас болуымен ғана емес, ең алдымен, 

оқушы тұлғасы ұйытқысының қалыптасуы мен дамуы қуатты жүретін 

ерекше құнды, қайталанбайтын буын екендігімен анықталып негізделді. 

Осымен байланысты интеллектуалдық, эмоционалдық, іскерлік, 

коммуникативтік жағынан оқушыны айналадағы дүниемен: табиғатпен, 

басқа адамдармен, өз-өзімен, т.б. өзара белсенді әрекеттестік қарым-

қатынасқа дайындау бастауыш сатының негізгі қызметі болып табылады. 

Қазақ тілі бастауыш мектептерде, жоғары және арнаулы оқу 

орындарында арнайы пән ретінде оқылуда. Қазақ тілі жеке грамматикалық 

категорияның өзі арнаулы ғылыми-зерттеу жұмысының объектісі болып, 

олар жөнінде көптеген ғылыми еңбектер жазылуда.[2] 
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Балалар бастауыш сыныптарда оқуға, жазуға үйренеді, ойын анық, дәл 

жеткізе алатындай дағдыға, яғни дұрыс сөйлеуге жаттығады. Сөйтіп, қазақ 

тілін оқыту теориясы мен технологиясы пәнін оқытудың мақсаты мен міндеті 

– болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін бастауыш сынып оқушысын сан 

алуан грамматикалық формаларды қолдана білуге үйрету және соның 

негізінде олардың тілдерін ұстарту, сондай-ақ жазу дағдыларын бекітіп, 

сөйлей білуге төселдірудің әдіс-тәсілдерімен формаларына қатысты 

әдістемелік әрі іскерлік дағдылармен қаруландыру болып табылады. 

Мектептерде оқу сапасын жақсартуда әр түрлі жаңа технологияларды 

пайдалану тәжірибеге еніп, өз деңгейінде нәтижеле беруде. Елімізде білім 

беру саласында қазір демократияландыру, ізгілендіру іске асырылуда. 

Мектепте оқылатын барлық пәндер сияқты қазақ тілін оқыту методикасының 

да ғылыми-зерттеу әдісі бар. Қазақ тілін оқыту методикасының алға қойған 

мақсаты-өзінің зерттейтін объектісін жан-жақты танып білу, заңдылықтарын 

ашып айқындау   

Қазақ тілін оқыту методикасының ғылым ретіндегі дамуының басты 

шарты– методикалық зерттеулерді әрі қарай дамыту, жетілдіру, 

эксперименттік тәжірибелер жасау, мектеп тәжірибесін зерттеу, оған жаңа 

фактілерді қосу, методика ғылымындағы жаңалықтар, жетістіктер, орыс тілін 

оқыту методикасындағы тәжірибелерді пайдалану, психологиялық әдістерге 

де көңіл бөлу[3]. Сондай-ақ мектептегі оқыту жүйесі деңгейін зерттей 

отырып, бақылау жасаумен бірге, методика ғылымының жаңалықтарын 

үнемі ескеріп, мұғалімнің жан-жақты методикалық ізденістерін дамыта 

отырып, шығармашылықпен сабақ беруіне көмектесу жолдарын қрастыру 

негізгі мәселелердің бірі болып саналады. 

Сонымен, қазақ тілін оқыту методикасының ғылыми-зерттеу әдістері 

мыналар: методикалық әдебиеттерді талдау, зерттеу, алдыңғы қатарлы озат 

мұғалімдердің іс-тәжірибелерін зерттеу, сабақ процесін көру, бақылау 

анкетасымен жұмыс жүргізу, жеке әңгімелесу әдісі, эксперимент әдісі. 

Мұғалімнің педагогика, психология ғылымдары жаңалықтарын біліп 

отыруы аса қажет, онсыз оқу процесін сапалы ұйымдастыру мүмкін емес. 

Грамматиканың методикасы тіл білімі және психология ғылымдарына 

сүйенумен қатар, педагогика ғылымының принциптерін басшылыққа алады. 

Дидактикасының негізгі принциптері бойынша оқу материалы оқушылардың 

ұғымына сай болуы керек. Тілді жүйелі түрде оқуға енді ғана кірісе бастаған 

8-9 жастағы бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін 

ескеалсақ, бұларды тілге үйрету барысында нақтылау жақтарына көбірек 

көңілаудару қажеттігі туады. Мұнда көрнекіліктің орасан зор пайда 

келтіретіні мәлім [4] 

Дидактика талабының бірі оқытудың саналылығы, яғни оқушылардың 

сабаққа саналы түрде қарауы,материалды саналы меңгеруі болып 

табылады.Бұл үшін мұғалім балаларды қызықтырып, өзінетартып, өз ойының 

барысын байқауға, бақылауға, салыстыруға,бірі мен екіншісінің арасындағы  
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ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табуға, қорытынды жасауға, 

жалпылауға үйретуі тиіс. 

Оқытудың міндеті жаңа тақырыпты түсіндіруді қамтамасызетіп қою 

ғана емес, сонымен қатар негізгі фактілерді, анықтамаларды, ережелерді 

балалардың есінде берік сақтап, тұрақтандыру дағдыларын қалыптастыру 

болып саналады. Дидактика талабы тұрғысынан алғанда оқушыларға тіл 

үйретуде олардың зейін қою, ойлау, есте сақтау белсенділігін тудыратын 

методикалық әдіс- тәсілдердің тиімділігі көрсетіледі. Оқушы тек мұғалімнің 

айтқанын немесе оқулықтағы дайын материалды ғана меңгеріп қоймауы 

керек, сонымен қатар өз күшімен, өздігінен бақылау арқылы қорытынды 

ереже шығара алатындай,берілген тапсырмаларды өз бетімен орындайтын 

дай болуға тиіс.[5] 

Дидактиканың күрделі біршарты-мектептегі оқытудың жүйелілігімен 

сабақтастығы. Заттармен құбылыстарды анық түсіну үшін оны басқа 

заттармен байланстырып қарау керек, яғни бөліп алып қарамай, басқа 

заттармен құбылыстардың системасында қарастырған жөн. 

Грамматикамен  жазудың методикасында қазіргі кезде мектепте сабақ 

беріп жүрген озат мұғалімдердің шеберлікпен қолданған әдіс – тәсілдеріде  

ескеріледі. Мектептерді үлгермеушілікке қарсы қүрес барысында көптеген 

мұғалімдер тиімді методикалық жүйежасады. Бірқатар мұғалімдер қазақ тілін 

үйрету саласында зерттеу жұмыстарын жүргізді. Міне, сондай жұмыс 

нәтижелері методиканы дамытуға қосқан үлес болып табылады да, 

грамматика методикасын жоғары сатыға көтере түседі. 
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Құрметті, Абильдина Салтанат Қуатқызы! 

 

Сізді 50 жас мерейлі мерекеңізбен шын жүректен     

құттықтаймыз.  

Сіз, бүгінгі таңда болашақ кәсіби мамандарды 

даярлау және Қазақстан ғылымы, оның ішінде 

педагогика, этнопедагогика, қазақ этнопедагогикасы 

саласы бойынша іргелі еңбектері бар, өзінің ғылыми 

мектебін қалыптастыруда бар күшін салып, болашақ 

ғалымдарды даярлауда аянбай еңбек етіп жүрген, 

ғылыми ортада ерекше құрметке ие болып отырған ғалымдардың бірісіз. 

Бойыңыздағы еңбекке адалдық, мақсатқа беріктік сияқты қасиеттеріңіздің 

арқасында Сіз бүгінде академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 

педагогикалық факультетінің «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі» кафедрасының білікті ұстазы, кафедра жұмысын шебер 

ұйымдастырушысы, ұжымымыздың бірегей менеджерісіз. Ғылым мен білім 

беруді дамыту ісіне көп жылдар бойы аянбай еңбек етіп келген Сіздің 

тұлғаңыз алдыңғы қатардан орын алады. Сіз байыптылығыңыз бен 

іскерлігіңіз, кәсіби шеберлігіңіз бен жоғары біліктілігіңіз әлдеқашан танымал 

болған білгір де тәжірибелі мамансыз. 

Мерейіңіз қашанда үстем, мәртебеңіз биік болсын! Бүгінгі күні 

қарамағыңызда жиырмадан астам профессор оқытушылар жұмыс жасауда, 

сіздің имандылық пен адамдықтың шуағы есіп тұратын кең жүрегіңіз, 

ұстазға, шәкіртке, әріптеске деген қамқор көңіліңіз әр ісіңізден, сөзіңізден 

көрінеді. Әріптестеріңіз Сізді ақылды басшы, іскер ұйымдастырушы, жарқын 

бастамалардың қолдаушысы ретінде ерекше бағалап, құрмет тұтады. 

Сіз бүгінде 50 жасқа келіп, бала тәрбиелеп, жарыңызға арқа сүйеп, ата-

анаңызды қастерлеп, аналық, жұбайлық, перзенттік парызыңызды адал 

атқарып келесіз.  

Осы қуанышты күнде шын көңілден шыққан ізгі-ниет, ақ тілектерімізді 

қабыл алғайсыз. Бойыңызға мұқалмас жігер, қайтпас қажыр, еңбегіңізге 

таусылмас табыс, отбасыңызға ортаймас бақ, ырыс тілейміз! 

Абильдина Салтанат Қуатқызы еліміздің болашағы үшін білікті мамандар 

даярлау, педагогика ғылымын жетілдіру үшін бұрынғыдан да зор ықыласпен 

еңбек етеді, кемелді келешекке нәтижелі үлес қосады деген сенімдеміз. 

Бұл күн күнтізбеде қызылмен белгіленген бізге ғана ортақ мейрам болса 

да, әлемде осы күнге жетер тамаша күн жоқ. Себебі дәл осы күн – біздің әлем 

сізбен толыққан күн. Біз сізді туған күніңізбен құттықтай отырып, зор 

денсаулық, сарқылмас бақыт тілейміз! 

 

Ізгі тілекпен: академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 

педагогикалық факультетінің «Бастауышта оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» кафедрасы ұжымы. 
 


