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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ТАКСОНОМИИ Б. БЛУМА 

 

Маторина Е.А. 

Филиал ЧУ «Центр педагогического мастерства» в г. Караганда 

 

 

Современная школа многообразна и сложна, она непрерывно изменяется. В 

условиях обновления содержания образования перед казахстанской школой встает 

проблема обеспечения обучающихся качественным образованием, созданием 

образовательного пространства благоприятного для гармоничного становления и развития 

личности. Для успешного перехода к новым стандартам, функционирования и развития в 

декларированных ими условиях в школе необходимы существенные системные изменения 

в образовательном процессе. Однако известно, что качественные изменения в системе 

казахстанского образования невозможны без формирования нового взгляда и изменении 

позиции учителя, огромную роль в этом процессе играют профессионализм учителя, его 

личностные качества, общая культура и эрудиция, его стиль преподавания, творческое 

начало и талант, а также способность учить результативно. Следовательно, современному 

учителю необходимо уметь проводить всесторонний и содержательный анализ 

дидактических процессов и ситуаций, проектировать и применять результативные 

дидактические продукты, например, образовательные программы, активные формы 

работы, стратегии оценивания, конспекты уроков. По мнению М.А. Чошанова, все это 

составляет основу понятия «дидактическая инженерия» [7], которое включает в себя 

анализ, проектирование и конструирование дидактических объектов для учебных целей. 

Необходимо отметить, что направление дидактической инженерии является 

сравнительно новым направлением в современной дидактике. Первые попытки применить 

инженерный подход к дидактике стали предприниматься в 1990 –е годы в европейских 

странах и России. По мнению. К. Рутвена [6] дидактическая инженерия направлена, 

прежде всего, на «высокоточное» проектирование учебного процесса обучения. 

Инжиниринг в обучении – серия шагов по разработке и конструирования обучающих 

заданий и их использованию в образовательном процессе в целях получения ожидаемых 

результатов обучения. А это, в свою очередь предусматривает выполнение ряда вполне 

определённых последовательных действий современного учителя, которые предполагают 

постановку цели обучения, создание обучающей среды, ориентированной на результат, 

проектирование содержания посредством выбора и разработки заданий, способствующих 

активной и творческой деятельности обучающихся, а также выбор аутентичного способа 

оценивания, соответствующего цели и содержанию обучения.  

Дидактическая инженерия имеет большое значение в современной системе 

образования, поскольку предполагает развитие аналитических способностей учителя, 

направленных на качественное макро- и микроанализа дидактических систем, процессов и 

обучающих ситуаций. А это в свою очередь привносит в деятельность учителя – инженера 

исследовательский элемент, побуждает проводить исследование в действии собственной 

практики преподавания и обучения. 

В условиях обновления содержания образования большое внимание уделяется 

качеству обучения и проектируемой результативности учебного процесса для достижения 

ожидаемых результатов обучения. М. Чошанов утверждает, что дидактическая инженерия 

как подход и учитель-инженер как профессионал, реализующий этот подход в 

собственной педагогической деятельности, призваны способствовать достижению цели 

обучения. [8] 

В последнее время образование изменило свой вектор развития, обеспечивая 

переход от «знать много» к деятельностному подходу в обучении, от «человека 

знающего» к «человеку, способному творчески мыслить, действовать, саморазвиваться». 
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Переход к деятельностному подходу очень важен, так как способствует формированию у 

обучающегося основной системообразующей компетенции - «УМЕТЬ УЧИТЬСЯ».  

На каждом уроке должна быть создана такая образовательная среда, чтобы 

учащийся работал на протяжении всего урока. Работать ученик может только тогда, если 

перед ним определено поле деятельности, т.е. имеются четкие, ясные цели, критерии 

оценивания и интересные для него учебные задания. Проектирование современного урока 

основывается на следующих положениях: учебные задания учитывают поэтапное 

развитие мыслительной деятельности [1]; учебные задания разрабатываются в 

соответствие с таксономией Б. Блума. 

Сегодня многие недооценивают значимость таксономии Б.Блума (1956) и важности 

проектно-конструкторского характера планирования и проведения современного урока. 

Современный урок сегодня должен характеризоваться своей согласованностью со 

временем и пространством, которая задается определенными рамочными условиями – 

координатами педагогики, психологии и менеджмента. Когда речь заходит о 

дидактических задачах урока большинство педагогов соглашается с тем, что они могут 

быть реализованы только через учебные задания. Однако, в большинстве своем учителя 

забывают о том, что современный урок – среда для научения, где все время уделяется этой 

цели, а не театр одного актера – учителя. Как обеспечить урок гаммой учебных заданий? 

[4] 

Прежде всего, на уроке должны присутствовать учебные задания всех 6 уровней 

(по Б.Блуму), которые позволяют учащемуся максимально развить свои интеллектуальные 

способности. Таксономия Б. Блума – это не просто схема классификации. Это список 

когнитивных процессов, организованный иерархически, начиная от самого простого, 

припоминания знания, до наиболее высокого, состоящего в выработке собственного 

суждения о ценности и значимости той или иной идеи [4].  

На рисунке 1 представлен классификатор уровней учебных заданий, построенных 

на принципах таксономии Б. Блума. Уровни иерархически связаны между собой. Учителю 

необходимо помнить о том, что, достигая уровня «Оценки» обучающийся открывает для 

себя новое знаний и цикл вновь повторяется. 

 

 
 

 

Далее, учебные задания должны быть четкие и понятные для каждого ученика. 

Предложения должны быть не многословны и всегда начинаться с глагола (ЧТО 

ДОЛЖЕН Я – УЧЕНИК СДЕЛАТЬ) [5]. Следует разработать к уроку столько заданий, 

чтобы занять всех учеников. Следует осознавать, что индивидуальные способности 
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(возможности) обучающихся позволяют достичь определённого уровня согласно 

таксономии Б.Блума. 

В таксономии Б. Блума первые три уровня «Знание», «Понимание», 

«Применение» направлены на организацию репродуктивной деятельности учащихся. 

Выполняя задания 1,2,3 уровней в основной части урока ученик, прежде всего, осваивает 

новое знание о явлении, понимание его сущности, применении изученного в 

жизнедеятельности человека. Тем самым учеником достигается предметный результат 

обучения. 

2.1 уровень – ЗНАНИЯ 

Уровень «ЗНАНИЯ» – обозначает запоминание и воспроизведение изученного 

материала, имеет своей целью научить переносить информацию со слов учителя, со 

страниц учебника и других источников в кладовую ПАМЯТИ, т.е. превращать 

ИНФОРМАЦИЮ в ЗНАНИЯ.  

2.2 Уровень - ПОНИМАНИЕ 

Уровень «ПОНИМАНИЕ» – имеет целью научить МАНИПУЛИРОВАТЬ 

ЗНАНИЯМИ, которые попали в ПАМЯТЬ. 

Второй уровень иерархии мыслительных процессов характеризуется пониманием, 

осознанием и формированием основных понятий. Наиболее важным на этом уровне 

выступает процесс запоминания. Реализация процесса происходит через мнемонические 

действия, способствующие воспроизведению учебного материала. Стоит отметить, что на 

этапе конструирования учебного задания с помощью «глаголов - действия» учителю 

следует выделять тот учебный материал, который следует запомнить в процессе обучения. 

2. 3 Уровень – ПРИМЕНЕНИЕ 

Уровень «ПРИМЕНЕНИЕ» – имеет целью научить применять ЗНАНИЯ по 

примеру, по правилу или по алгоритмическому предписанию, т.е. «по примеру и 

подобию». 

Данный уровень – это этап «продуктивного действия», который обозначает умение 

обучающегося применять изученный материал в знакомой или новой ситуациях. На этом 

уровне учеником достигается предметный результат обучения, которые требуют от 

обучающихся более высокого уровня владения материалом, чем понимание. 

 Уровни «Анализ», «Синтез» направлены на развитие мыслительной деятельности, 

т.е. это - развивающие задания. Задания этих уровней следует проектировать так, чтобы 

их выполнение позволяло учащимся с помощью элементарных мыслительных операций 

открыть новые для себя знания. Эти знания не должны содержаться в 

информационной составляющей урок. Подвергая анализу, синтезу освоенную 

информацию, обсуждая с одноклассниками, учителем результат проведённого 

исследования, ученик демонстрирует системно-деятельностный результат обучения. 

Отметим, что оба данных уровня достигаются учеником при непосредственной поддержке 

учителя, одноклассников.  

2.4 Уровень «АНАЛИЗ» 

Уровень «АНАЛИЗ» -имеет целью научить посредством алгоритма анализа 

(элементарной мыслительной операции) на основе раннее приобретенных ЗНАНИЙ 

открывать для себя НОВЫЕ ЗНАНИЯ. 

Эта категория в иерархии мыслительных процессов обозначает умение разбить 

материал на составляющие так, чтобы ясно выступила его структура. По мнению С.Е. 

Шишова и В.А. Кальней сюда относятся: вычленение частей целого, выявление 

взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого.  

На данном уровне необходимо сконструировать задание таким образом, чтобы 

открытие нового знания стимулировало творческое, критическое мышление. В свою 

очередь результаты обучения будут соответствовать более высокому интеллектуальному 

уровню, чем понимание и применение. 

2.5 Уровень – «СИНТЕЗ» 
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Уровень «СИНТЕЗ»-имеет целью научить посредством алгоритма синтеза 

(элементарной мыслительной операции) на основе раннее приобретенных ЗНАНИЙ 

открывать для себя НОВЫЕ ЗНАНИЯ. 

Эта категория в иерархии мыслительных процессов таксономии Блума обозначает 

умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее той или иной 

степенью новизны. Новым продуктом на данном этапе может выступить сообщение 

(выступление, доклад), план действий или совокупность обобщенных связей (схемы для 

упорядочения имеющихся сведений). Подвергая анализу и синтезу освоенную 

информацию, обсуждая ее с одноклассниками или учителем результат проведенного 

исследования, ученик демонстрирует системно – деятельностный результат обучения.  

При конструировании учебных заданий данного уровня необходимо планировать 

деятельность творческого характера, опираясь на «глаголы – действия».  

2.6 Уровень – «ОЦЕНКА» 

Уровень– «ОЦЕНКА», это пик сложности учебных заданий. На этом этапе 

особенно ценным является проявление учащимися творческого мышления. [7]. Для 

достижения личностного результата обучения, ученик должен оценить, сформулировать 

собственную оценку изученному явлению, аргументировать свою позицию и привести 

доказательства, причём его мнение не обязательно должно совпадать с мнением учителя и 

общепринятым в целом.  

Уровень «ОЦЕНКА»-имеет целью научить делать умозаключения в конкретной 

ситуации алгоритма анализа (элементарной мыслительной операции) на основе раннее 

приобретенных ЗНАНИЙ, открытых для себя НОВЫХ ЗНАНИЙ на предыдущих уровнях. 

 На данном уровне учащийся достигает личностного результата обучения. Это 

обозначает, что ученик должен оценить, сформулировать собственную оценку 

изученному явлению или процессу, аргументировать свою позицию и привести 

доказательства, при этом его мнение не обязательно должно совпадать с мнением учителя 

или общепринятым в целом.  

Проектирование учебного задания данного уровня предполагает достижение 

учебных результатов по всем предшествующим уровням плюс оценочные суждения.  

При проектировании учебного задания следует: 

 учитывать изучаемую тему согласно Учебной программы, межпредметные связи, 

уровень актуального развития (УАР) и зону ближайшего развития (ЗБР); 

 осуществлять отбор и конструирование системы задач и упражнений для 

формирования у учащихся основных понятий школьного курса предметов «история 

Казахстана» и «всемирная история»; 

  проектировать серию последовательных уроков и дидактических ситуаций для 

развития познавательных способностей учащихся. 

При проектировании и проведении современного урока учителю необходимо вести 

мониторинг с целью улучшения процесса обучения, который в свою очередь выступает 

как инструмент обратной связи. 

Мониторинг может осуществляться в двух направлениях: 

 в процессе урока; 

 после урока. 

Мониторинг в процессе урока 

При мониторинге в процессе урока учитель анализирует Протокол выполнения 

учебных заданий и достижения целей обучения. В Протоколе отражена информация 

личной траектории учения каждого ученика на уроке.  Индивидуальные результаты 

выполненных учебных заданий и достижения целей обучения можно фиксировать в 

мониторинговую таблицу. 
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Таблица 1 Мониторинговая таблица 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОКА (*можно расположить горизонтально или 

вертикально) 

П

орядк

овый 

номе

р 

учащ

ихся 

по 

журн

алу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Ц

ель 

обуче

ния 

                  

Проектирование учебных заданий по таксономии Б. Блума начинается с изменения 

пассивной позиции учителя на активную. Действительно, именно активная позиция 

учителя - инженера позволит не только проектировать, но и управлять процессом 

обучения. Изменится и роль ученика, он станет активным участником процесса обучения.  

Проектирование учебных заданий по таксономии Б. Блума позволит добиться 

высокой степени самостоятельности учащихся, 100 % включенности всех в учебную 

деятельность на протяжении всего урока. В свою очередь учителя смогут решать 

различные дидактические задачи, которые позволят: 

 анализировать и разрабатывать учебную цель и ожидаемые результаты обучения; 

  проводить подробный анализ содержания и методов обучении; 

  конструировать учебные задания для формирования у обучающихся системных 

знаний, развития навыков анализа и обобщения исторических фактов и явлений; 

  проектировать серию последовательных уроков и дидактических ситуаций для 

развития познавательных способностей обучающихся; 

 вести мониторинг индивидуального продвижения обучающихся от «простого к 

сложному». 

Таким образом, процесс обучения будет приобретать форму активного 

исследования, направленного на анализ, проектирование и конструирование  

дидактических объектов, результативного их использования в процессе обучения с целью 

достижения планируемых результатов обучения. 
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БАЛАБАҚШАДАҒЫ  ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНЕ КӨПТІЛДІЛІК 

БІЛІМДІ ЕНГІЗУ 

 

Торшаева Ш.М., Касымова Г.Б. 

КМҚК «Айгерім» бөбекжайы 

Қарағанды қаласы 

  

   «Тілдің үштұғырлығы – әлемді танудың 

тамаша мүмкіндігі және сонымен қоса қоғамды 

біріктіреді»                       

   Н.А. Назарбаев, «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясы 

 

 

Елбасымыз Н.Ә .Назарбаевтың  «Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

бірлесе қабылдауға тиіспіз, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік 

игеруіне, ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп атап көрсеткен бағыты 

негізінде мектепке дейінгі ұйымда үш тілді қатар оқыту мәселесі туындады. 

Мектеп жасына дейінгі кезең тілдерді үйренуге ең қолайлы кезең, өйткені осы 

жастағы балалардың зейін аударуы икемді, есте сақтауы мен логикалық ойлау қабілеті 

жоғары болады, сондықтан үш тілде оқытуды мектепке дейінгі ерте жастан бастау 

қажеттілігі туындады және тілдерді ары қарай үйренуде сөздердің лексикалық қорын 

құруға мүмкіндік береді. 

«Тілдердің үштұғырлығының» өзектілігі практикалық маңыздылығымен де ерекше. 

Мектеп жасына дейінгі балалар алған білімдерін мектепте оқыған кезде де қолдана алады. 

Мектепке алғашқы барған кезде балалар үшін ең бастысы – екінші тілді әрі қарай 

үйренуге деген қызығушылықтарының қалыптасуы, белгілі білім көлемінің жинақталуы 

тиіс, бұл балаларға бастауыш мектепте тілдердің үштұғырлығы бағдарламасын жеңіл 

меңгеруге мүмкіндік береді. Дәл осы ерте жастан шет тілінде қарым-қатынас жасауға 

деген қызығушылық көріне бастайды, ал мектеп жасына дейінгі кезеңнен жинақталған 

тілдік база артынша кейбір оқушыларда шет тілін меңгеру барысында туындайтын 

қорқыныш пен кедергіні жоюға көмектеседі. Осылайша, шет тілін мектепте барынша 

жоғары деңгейде үйренуге деген  қызығушылық пен негіз қалыптасады. 

Ұйымдастырылған оқу қызметі үрдісіне тілдің үштұғырлығын енгізудің негізгі 

мақсаты қазақ тіліне басымдық бере отырып, орыс және ағылшын тілдерін кіріктіре оқыту 

негізінде тәрбиеленушілердің коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Білім беруді жаңғырту үрдісін мектеп жасына дейінгі кезеңнен бастаған қажет, 

өйткені бұл кезеңде тұлғаның қалыптасу негізі қаланады. Қазақстандағы көптілді білім 

беру моделі, үш тілді – қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қарқынды түрде меңгерту, әр білім 
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алушының мектеп жасына дейінгі кезеңнен бастап, ел дамуының игілігі үшін бойындағы 

тұлғалық қабілеттерін толық ашуға бағытталған. 

Тілдерді меңгеру үшін ең қолайлы кезең ретінде 4-5 жас аралық екендігін мамандар 

атап көрсетуде. Психологтар (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев, Б. Уайт, 

Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р.Робертс, Т. Элиот) бала төрт жасынан бастап ересек адамға 

қарағанда шет тілдерін оңай меңгере алатынын пайымдайды. Мектеп жасына дейінгі 

балаларды оқытудың негізгі технологиясы – сөздік әдісі, ойын әдісі, қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мультимедиялық оқыту құралдары сияқты 

оқыту әдістемелерінің үйлесімді байланысына негізделген. Оқыту барысында жүргізілетін 

жұмыстардың формалары мен түрлерінің бірлігі сақталады, осы ретте, көрнекілік және 

бейнелілік әдісі басым болмақ, себебі бала сөзді дара лексикалық бірліктердің жиынтығы 

ретінде емес, біртұтас ұғым, бейне ретінде қабылдайды. 

Тілдердің үштұғырлығы аясында мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту 

мен танымын кеңейтудің әдістемелік негіздері. Олар: ойын әдістемесі балаларды да, 

педагогтарды да қызықтырады. Ол қарапайымдылығымен тиімді. Оқытушы тілді үйрету 

және жетілдіру бойынша оқу-қызметін ойын түрінде жүргізеді.  Мектеп жасына дейінгі 

балалардың негізгі іс-әрекеті – ойын болып табылады. Ойын – балалардың оқуға деген 

ынтасын арттыратын құрал. Сондықтан да мектепке дейінгі балалар іс-әрекет үстінде 

ойынды көп қажет етеді. Оқу қызметі барысында мазмұнды  суреттер, ойыншықтар 

қолданған дұрыс. Ойын-  балалардың іс-әрекетке деген қызығушылықтарын арттырады.   

Оқу қызмет ортасында  балалар сергітуге арналған жаттығуды қажет етеді. Себебі, 

бұл жастағы балалар тез шаршайды. Сергіту сәтіне  ән , сергіту жаттығуларын пайдалану 

керек. Біздің балабақшамызда қазақ тілді топ балалары  орыс тілін музыкадан 

ұйымдастырылған оқу қызметінде, мерекелер мен ойын-сауықтарда да қолданады. Өз 

кезегінде балабақшада өткізілетін тақырыптық, күнтізбелік мерекелер мен ойын –

сауықтардың да мектепке дейінгі балалардың  көптілділікті меңгеруіне тигізетін әсері 

орасан зор. 

Мектепке дейінгі шақ – бала дамуының іргетасын қалайтын , барлық адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыратын маңызды кезең. Ән, әуен арқылы баланы әсемдікке баулу- 

Отанға деген сүйіспеншіліктің негізін қалайды. Қазақстан-көпұлтты мемлекет. Басқа 

халықтың тілін, ән-биін, салт-дәстүрін,ойындарына деген балалардың  қызығушылығын 

тәрбиелеу үшін,ең алдымен бала өз халқын сүйетін ұлтжанды,Отансүйгіш болуы керек. 

Сонымен қатар туған үйіне деген махаббат, табиғатқа қамқорлықпен қарау, 

ұйымшылдық сияқты қасиеттер музыкалық іс- әрекеттер кезінде қалыптасады. 

Отансүйгіштік тәрбиенің негізі- бала бойына туған жеріне, туған табиғатқа, туған үйі мен 

отбасына ,туған елінің тарихы мен мәдениетіне  деген сүйіспеншілік дәнін егіп, оны аялап 

өсіру, дамыту. 

Сонымен қатар туған үйіне деген махаббат, табиғатқа қамқорлықпен қарау, 

ұйымшылдық сияқты қасиеттер музыкалық іс- әрекеттер кезінде қалыптасады. 

Отансүйгіштік тәрбиенің негізі- бала бойына туған жеріне, туған табиғатқа, туған үйі мен 

отбасына ,туған елінің тарихы мен мәдениетіне  деген сүйіспеншілік дәнін егіп, оны аялап 

өсіру, дамыту. 

Өзі тұратын жеріне деген сүйіспеншілігін, сезімін білдіруде балабақшадағы 

ертеңгіліктер мен ойын- сауықтардың маңызы өте зор. Балалар бүкілхалықтық мерекелер 

негізінде жатқан үлкен идеяларды барынша түсінікті түрде , көркем образдар арқылы одан 

әрі қабылдауға дайындалады; салтанатты жағдай, көркем безендіру,  тақырыпқа сай 

музыка  патриоттық сезімдердің дамуына белсенді ықпал етеді,балалардың өз Отанына 

деген  мақтаныш сезімдерін  арттыруға,Қазақстанда тұратын басқа да халықтардың 

ән,биіне,ойындарын салт-дәстүрін құрметтеуге  тәрбиелейді. Атап айтсақ; Қазақстанда 

тұратын ұлттардың тіл мерекесі, Тәуелсіздік күні,Ұлыстың ұлы күні- Наурыз, 1-Мамыр 

Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесі т.б.Балалардың ертеңгіліктегі  салтанатты 

көркемдік қызметтері сан түрлі: салтанатты щеру, қайта құрылу, ән айту, ойындар, 
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билер.Мәнерлеп оқу, сахналық көрініс, музыка бөлмесін безендіру балалардың көңіл–

күйлерін көтеріп, эстетикалық сезімдерін оятады. Қазақстанда тұратын ұлттардың тіл 

мерекесі барысында балалар әр ұлт тілінде тақпақтар оқып,ән айтып, би 

билейді.Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні мерекесінде балалар Отан туралы 

әндер шырқап, салтанатты марштарда , ойындарда , өлеңдерде Отанымыздың жарқын 

жетістігін, еркіндігін үш тілде жырласа, 1- мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі 

мерекесінде әртүрлі халықтар балаларының достығы тақырыбы орын алады.Балалар 

Қазақстанда тұратын әртүрлі ұлт өкілдерінің бірлігін,достығын әндерімен,билерімен 

бейнелейді.Мерекелік ертеңгіліктерде орыс тілінде тәрбиеленуші балалар қазақ тілінде 

әндерді мәнеріне келтіріп шырқайды. Ұлыстың ұлы күні –Наурыз мерекесіне арналған 

ертеңгіліктің бала бойында– өз халқына деген сүйіспеншілік қалыптастырары сөзсіз. 

Себебі бұл мерекеде балалар  қазақ халқының салт- дәстүрлерімен кеңінен танысады, бір 

дастарханнан Наурыз көже ішіп, достыққа  ұйымшылдыққа тәрбиеленеді.Өзге ұлт 

өкілдерінің балалары да осы мерекеде қазақ халқының салт-дәстүрімен,ән,биімен,ұлттық 

ойындары мен ұлттық тағамдарымен  кеңінен танысуға мүмкіндік алады. Сонымен бірге 

фольклордың барлық түрін – ертегілер, мақал- мәтелдер, жаңылтпаштар, жұмбақтарды 

жүйелі түрде  үш тілде (қазақ, орыс ,ағылшын қолдану  көздеген мақсатымызға жете 

аламыз. Өзге халық ертегілерімен танысып,сахналай отырып балалар сол халықтың әдет-

ғұрпын ,мәдениетін танып біледі.  

Күнделікті музыкалық оқу қызметініндегі балалардың дербес қызметінің бір түрі-

музыка тыңдау.Әр халықтың музыкасын тыңдату,түсіндіру арқылы   бала бойында басқа 

халықтардың музыкасына,әніне , тіліне деген қызығушылығын қалыптастыруға болады. 

     Сөз соңында айтарымыз, жаңа қоғамның тізгінін берік ұстайтын еркін елдің 

ертеңгі кемеңгерлерін оқыту, тәрбиелеу-бесіктен, баланың нәрестелік шағынан , яғни 

мектепке дейінгі білім ошағынан  басталып, ұдайы үздіксіз даму барысында ғана 

қалыптасады. 

Қазіргі таңда білім беру саласында оқытудың озық технологиялары қолданылуда. 

Жас ұрпаққа келешек ел тізгіні мен халық үмітінің мемлекет дамуының тізгінін ұстап 

көшбасшыларға білім беру барысында ұдайы бір ғана технологиямен дәріс жүргізу, сол 

арқылы оларды білім нәрімен сусындату мүмкін емес. Өйткені бұл жаңа заманның 

жаңашыл ұрпақтарын тәрбиелеу мен оларға білім берудегі  қоғамның ең басты міндеті 

болып саналады. Сондай-ақ бұл мәселе педагогтың әрқашан да үздіксіз еңбек етуі мен 

ізденуін талап етеді. 

Қолданылған әдебиеттер: 

 

1. ҚР Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2012 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы  

2.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

3. «Балабақшада музыкалық тәрбие беру әдістемесі »,  

 

 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ӨЗГЕ ҰЛТ 

ӨКІЛДЕРІНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Тлемисова Н. Д. 

Қарағанды қаласы, "Ақжарқын" балабақшасының қазақ тілі мұғалімі. 

 

 

 Қазіргі өмір талабы - білім беру жүйесін жаңа иновациялық технологиялармен 

жабдықтап, оқу мен тәрбие процесін түбегейлі өзгерту. Еліміздің тарихында болып 
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жатқан әлеуметтік - экономикалық өзгерістер, білім беру саласындағы жаңа бағыттар  

қазақ тілін, ағылшын тілін оқытуды үнемі жаңғыртып жетілдіруді, оқытудың ғылыми 

және әдістемелік деңгейін көтеру міндеттерін талап етуде. 

 Мен, үштілділікті біздің тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс 

ретінде бағалаймын. Соның ішінде, әрине қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз болғандықтан, 

оны барша өзге ұлт өкілдерініне , тыңдалым, оқылым, жазылым, тілдесім әрекеттерін ерте 

жастан қалыптастырып, үйрету керек деп ойлаймын. Және осы бағытта қолымнан 

келгенше жұмыстар атқарудамын. Алға қойған ең алғашқы мақсатым тәрбие мен оқыту 

орыс тілінде жүргізілетін топтарында қазақ тілін үйрету болып табылады. Ал сабақта ең 

алдымен мұғалімнің дауысы, балалармен қарым - қатынасы, жылы лебізі - балалардың 

қазақ тілін оқуға деген қызығушылықтарын оятады және сабаққа деген ынталарын 

қалыптастыра. Қазақ тілін үйрету арқылы балалардың білім деңгейін көтеріп, өз халқы 

мен басқа халықтың  арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктерді ажыратуға 

дағдыландырады. Сөйтіп, өз пікірін қалыптастыруды үйрене бастайды, қазақ халқының 

мәдениетімен таныса бастайды.  

 Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану 

баланың тақырыпты еркін меңгеруіне,есте сақтауына,жақсы түсінуіне әсер етеді. Қазақ 

тілі ана тілімен қоса оқушынының сөйлеу қабілетін және жалпы дамуын ғана жетілдіріп 

қоймайды, оны өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас мәдениетіне үйретеді. Баланың 

сөздік қорын жетілдіру,  молайту мектепке дейінгі мекемелерде берілетін білім 

мазмұнының негізгі мақсаты болып табылады. Ал қазақ тілі сабағының қызықты өтуіне, 

әр сабақтың ойын түрде тартымды, түсінікті болуына, мұғалім мұқият дайындықпен келуі 

керек.  

 Сонымен қатар, қазақ тілін үйретудің ең тиімді жолы ол жекелеп оқыту. Ол 

дегеніміз балаларың жас ерекшелігіне, жеке дара ерекшелігіне баса назар аудара отырып 

оқу қызметтік үрдісінің әдіс-тәсілдерін қарқынды таңдау. Мәселен, топ арасында, жеке 

балалармен жұмыс,  көрнекіліктерді барынша көп қолданып, жаңа сөздерді сөзұйқастар 

арқылы бекіту және ой-өрісті дамыту мақсатында тіл дамытуды жаттығуларын жасау. 

Қазақ тілінің төл дыбыстарына баса назар аударып, есту қабілеті арқылы дұрыс меңгеруге 

үйрету  керек деген ойдамын. Сонымен қатар, топтық жұмыстыңда рөлі басым болып 

келеді. Неге десеңіз? Балалардың ортақ бір тапсырманы өздігінен шешу жолдарын 

үйретеді, өз араларында Ш. Амонашвилидің хормен, жеке, "Құлаққа сыбырлау" әдісін 

пайдаланып жаңа сөздерді меңгеруге тырысады. Мектепке дейінгі мекемеде білім қалай 

қалыптасса, құлаққа қалай құйылса, соған байланысты болашақта да әрі қарай қазақ тілін 

меңгеруі шешіледі. Бала бойында қазақ тілінің іргетасы қалай құйылса, қабырғасы да 

солай қаланады. 

 Ал осының бәрін заманауи бағытта қалыптастыру үшін, жаңа иновациялық 

технологиялардың көмегіне сүйенеміз. Ж.Аймауытов: «Сабақ беру үйреншікті жай ғана 

шеберлік емес,ол жаңадан жаңаны табатын өнер» деген екен. Сондықтан қазіргі мына 

ақпараттық заманда жаңа технологияны пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқытудың 

мақсатына жетудің бірден-бір жолы болып табылады. Соның қазіргі таңда ең дамып 

кеткені интерактивті тақта арқылы. Интерактивті тақтамен және проектормен жұмыс 

кезінде бейне слайдтар және компьютерлік анимациялар жасауға мүмкіндік аламыз, 

сонымен қатар, тақта алдындағы жұмысыңыз бормен жұмыс істеп отырған секілді 

қарапайым да жеңіл болады. Аға буын өкілдері мен үлкендер үшін кітап қандай құнды 

орын алса, бүгінгі және болашақ жас ұрпақ үшін ғаламдық дамыған технологиялар сондай 

маңызға ие. Ол мейлі қанша жастағы бала болсын, оған бергіміз келген мәліметті 

интерактивті тақта немесе телеэкран арқылы көрсетсек мынадай мүмкіндікке қол жеткізі 

аламыз: 

 - Жаңа тақырыптық сөздерге қатысты суреттерді көру арқылы есте сақтау және 

қалай аталатынына мұқият мән беру; 
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- музыкалық әуенді сөздерді тыңдау арқылы, қазақ тілінің төл дыбыстарынының 

айтылуына баса назар аудару; 

- ақпаратты ойын түрінде ұйымдастырып, көрсету; 

- бейнебаяндар, қосымша ақпараттық мәліметтер көмегімен балалардың қазақ 

тіліне деген қызығушылықтарын арттыру. Мектепке дейінгі білім беруде ақпараттық – 

коммуникативтік технологияларды қолдану педагогтың шығармашылық мүмкіндіктерін 

кеңейтуге жол ашып, мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық дамуының 

әртүрлі жақтарының дамуына оң әсерін тигізеді.  

 Жаңа технологияларды пайдалана сабақ беру мұғалімге мектеп жасына дейінгі 

баланың жеке қабілеттерін, қызығушылықтарын ескере отырып, олардың ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін, тілдерін дамытуға, жалпы интеллектуалдық дамуына жеке саралап 

ықпал етуге мүмкіндік береді.  Сонымен қатар тағы ескеретін жайт, мектеп жасына дейінгі 

баланың тез шаршап, қозғалыштық,  зейіннің жеткіліксіз шоғырлануы мен жинақталуына 

әкеп соғатын қозғалыс және эмоциялы тежелу тән. Ал ол үшін, балалардың зейінінің 

шоғырландыру мақсатында әрекет түрлерін жиі ауыстырып тұру қажет. Осы кезде 

интерактивті тақтаның көмегі өте көп деп айтға болады. Мысалы, бір тақырыпқа сай, 

көңілді әуенді бейнебаянның көмегімен жаттығу немесе сергіту сәтін ұйымдастыруға 

болады. Слайд – шоулар мен бейнефильмдер қоршаған ортадан бақылауларды: гүлдің 

өсуі, планеталардың Күнді айналуы, толқынның қозғалысы, жаңбырдың жаууы, тағы 

басқа күнделікті қолданып, істеп жүрген нәрселерді қазақ тілінде айтуды үйренуге 

мүмкіндік береді. Мектеп жасына дейінгі баланың оқи алмайтынын және жаза 

алмайтындығын ескеріп, кез-келген жаңа тақырыпты түсіндіру барысында эмоциялы 

тұрғыда, экранға бір ертегі кейіпкерінің көмегімен, сөздерді қайталауды ұсыну әдісі өте 

тиімді болады. Оқу іс – әрекетінің жоғарғы динамикасы балалардың материалды тиімді 

меңгеруіне, есте сақтауларын, қиялдауын және шығармашылығының дамуына септігін 

тигізеді. 

 Балалардың қазақ тіліне деген сүйіспешіліктерін арттыру көп ізденісті, жаңа 

технологияларды меңгеруді, әр түрлі әдіс тәсілдерді білуді талап етеді. Қоғам талабына 

сай мұғалім терең ойлы болуы керек. Оқу үрдісінде жаңа, замануи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану, әлемдік білім кеңістігіне өтіп, халықаралық 

деңгейде көтерілуде білім беру үрдісіне ақпараттық технологияларының жетістіктерін 

енгізу, қоғамды дамытудың, қазақ тілінің мәртебесін арттырудың, үйретудің жаңа білім 

стратегиясына көшу жолы болып табылады. 

 Әрине, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгерту талабы барлық тіл мамандарының 

алға қойған мақсаты болып табылады.Сондықтан, мұғалім әрқашан ізденісте, жаңа ойда, 

шығармашыл дамып, әр баланың жас ерекшелігін ескеріп, жаңаша әдіс-тәсілдерді дұрыс 

қолданып, балаларға тілді үйрету қажет. Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев "Қазақстанның 

болашағы - қазақ тілінде" және де “Тіліміздің мемлекеттік қызметте де, өндірісте де, 

ғылымда да, білім беруде де дәл орыс тілінің қолданылуындай болып қолданылуы үшін 

қолдан келгеннің бәрін істеу керек” деген тұжырымын есте сақтап, алға қарай ұмтыла 

беруіміз керек. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ Н.А. ЗАЙЦЕВА В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бондаренко В.В., Галай Т.Н. 

ТОО «Акниет-2015» детский сад «Ақжарқын» г. Караганда 

     В настоящее время существует большое количество методик по обучению детей 

чтению.  Из всего многообразия методик по эффективному скоростному обучению детей 

дошкольного возраста грамоте наш выбор остановился на методике Н.А. Зайцева, 

обучение по которой является здоровье сберегающим, способствует профилактике 

нарушений зрения и осанки. Это достигается благодаря тому, что весь процесс обучения 

осуществляется в активной игровой форме. Благодаря красочному дидактическому 

материалу ребенок сразу погружается в разнообразный мир складов и слов, 

способствующих быстрому запоминанию.  

    Обучение чтению детей по методике Н.А. Зайцева ведётся с опорой на все виды 

чувствительности (слух, зрение, осязание), через задания развиваются у детей зрительно-

слуховые, тактильные, прослеживающие системные связи. 

  С учётом психофизических особенностей детей дошкольного возраста мы 

составили дифференцированный перспективный план работы для сильной и слабой 

подгруппы. 

  Перспективный план носит дифференцированный  характер, т.к. составной частью 

его являются индивидуальный подход к каждому ребенку. Разрабатывалась тематика 

индивидуальной работы, периодичность, последовательность и объем с учетом интереса и 

потребностей ребенка, переход от простого к сложному.  

Многолетний опыт работы показывает, что методика Н.А. Зайцева хорошо 

вписывается в жизнь детского сада, помогает значительно разнообразить процесс 

обучения детей чтению. Каждое задание вызывает у детей эмоциональный подъем, 

желание познать новое. Параллельно с этим методика Н.А. Зайцева помогает нам лучше 

оценивать способности и знания детей, понимать их, побуждает нас искать новые 

подходы и методы обучения.  

   Игровая среда позволяет ребенку усваивать материал как бы незаметно для себя, 

а доступные приемы позволяют с легкостью справиться с заданиями любого уровня. 

Занятия проводим как индивидуально, так и по подгруппам.  Первые занятия строились на 

заинтересованности детей, а в дальнейшем система смены заданий менялась от степени 

усложнения. 

  Благодаря используемым нами разнообразным приемам обучение проходило в 

интенсивном режиме, а различные звуковые эффекты не только вызвали эмоциональный 

подъем детей, но и позволяли снять напряжение.  

  Например, пропевание «Алфавитных песенок» может проходить по-разному: то 

сверху вниз, то снизу вверх, то по парам; то тихо и громко, то медленно и быстро. 

  В методике Н.А. Зайцева педагогу отводится немаловажная роль. Подготавливая 

детей к чтению через складовые картинки, мы представляем для них  информационный 

материал в виде дидактического  пособия. Опыт нашей работы со складовыми карточками 

показывает, как быстро дети привыкают охватывать  глазами слово целиком и запоминать 

его. Складовые карточки мы используем как с целью изучения новых слов, закрепления и 

повторения, так и для контроля знаний  детей. 

  Методика Н.А. Зайцева не похожа на другие методики обучения детей грамоте, 

занятия интересны не только детям, но и педагогу, потому что после непродолжительного 

цикла занятий дети нередко демонстрируют великолепные результаты: легко 

выкладывают с помощью кубиков слова и читают их. 
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  За счет небольшой продолжительности (10-15 минут) у детей сохраняется 

достаточно устойчивый интерес и работоспособность на протяжении всего занятия.  

  Для повышения мотивации во время обучения детей чтению мы применяем  

различные подходы при знакомстве с новыми понятиями и терминами.  

  Рекомендация автора «Кубиков»: «Не начинайте с терминов. Всякий термин-

условность, абстракция, обобщение», - полностью находит оправдание. Мы убедились в 

том, чтобы научить ребенка читать (а мы уже говорили, что это может произойти за 

несколько занятий), ни схемы слова, ни звуковой анализ слов в том виде, в котором он 

существует в традиционных методиках, совершенно не нужны, как и связанная с ними 

терминология. За одно занятие дети «пишут» десятки слов: кубиками, указками, по 

таблицам, мелом на доске, фломастерами на бумаге. Появляется именно та «страсть к 

письму», которая  владела учениками М. Монтессори.  

  Высокой мотивации обучения можно добиться только через тщательно 

продуманную структуру каждого занятия. Обучая детей чтению по данной методике, мы 

подбираем наиболее эффективные игровые формы и методы работы. Например: игры-

путешествия, «Полет на луну», «Страна Переветрундия» и т.д.. 

  Мы используем игры, предлагаемые Николаем Александровичем, а также 

придумываем множество новых игр, которые появляются каждый день. Часто новые темы 

подсказывают сами дети. 

  Наблюдения показывают, что трёх-четырёхлетним детям гораздо легче научиться 

читать с помощью «кубиков», чем шестилетним детям. Маленькие дети обучаются без 

напряжения, играючи, а у старших дошколят этот процесс чаще всего протекает под 

принуждением взрослых. 

  Использование методики Н.А. Зайцева в процессе обучения чтению детей 

младшего дошкольного возраста позволило за сравнительно короткий промежуток 

времени добиться следующих результатов: 

  - к концу учебного года 95% детей освоили навыки чтения; 

  - дети поняли, что учиться читать совсем не трудно, а наоборот, весело и 

интересно; 

  - стали испытывать чувство гордости и радости при овладении навыком чтения; 

  - у детей сформировано умение фантазировать, превращая грустное в смешное и 

наоборот; 

  - анкетирование родителей показало, что они остались довольны итогом – их дети 

без особого труда овладели навыком чтения.    
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ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ К 

САМОВЫРАЖЕНИЮ 

 

Швабауэр Е.В. 

г. Караганда, детский сад «Ақжарқын» 

 

 

В настоящее время резко стоит вопрос о подготовке коммуникативных, умеющих 

себя презентовать будущих граждан нашей страны. В современном обществе наблюдается 

следующая тенденция, что наши учебные заведения выпускают специалистов, которые в 

большей своей части не в состоянии презентовать себя, как грамотных, коммуникативных, 

способных принять единственно правильное решение в критической ситуации 
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специалистов. Этому мешает закрепощенность, недостаточный словарный запас, 

зажатость, недостаточное владение интонационной речью, отсутствие публичного 

самовыражения. В результате чего специалист, который обладает достаточными знаниями 

в своей профессии,  не может пройти собеседование среди других специалистов. Как 

показывает практика на примере других государств,  например США, мало быть просто 

грамотным специалистом, человеком, который в достаточной мере овладел той или иной 

специальностью нужно быть специалистом, который легко вольется в коллектив как 

крупной, так и небольшой компании. Современное общество диктует свои правила, 

благодаря которым современный человек должен уметь легко идти на контакт, четко и 

ясно выражать свою точку зрения, владеть интонационной речью, обладать 

современными технологиями, которые помогают раскрыть его истинный потенциал 

сотрудника необходимого данной компании. 

Все эти качества естественным образом закладываются с детства. Каждый ребенок 

подобен куску пластилина способным принять форму той действительности, которую 

предлагает ему общество, семья и конечно дошкольное учреждение, которое он посещает. 

В результате чего начиная с дошкольного образования,  введен такой предмет, как 

драма.  

Цели и задачи которого  направлены на формирование творческой 

самостоятельности в создании художественного образа, используя игровые, песенные, 

танцевальные импровизации; 

– развитие основных психических процессов  и качества(восприятие, память, 

внимание, наблюдательность, фантазия, воображение, коммуникабельность, чувство 

ритма, смелость и публичное самовыражение); 

– формирование опыта социальных навыков поведения через активное вовлечение 

детей в сюжетно-ролевые игры; 

– привлечение к участию родителей в совместных театрализованных постановках. 

«Драма» – инновационный вид детской деятельности, который направлен на 

достижение цели образовательной области «Коммуникация»: формирование умения 

контактировать и взаимодействовать с окружающими людьми, различать ситуации 

общения, адекватно и правильно выстраивать свое поведение. 

Современное образование предлагает различные инновационные методы и 

подходы для получения всеобъемлющего результата. На занятиях драмы уделяется 

большое внимание дыханию и артикуляции, дикции и интонации, чувству ритма и 

координации движений. Для достижения нужных результатов в современной 

педагогической практике требуется использование инновационных технологий. Занятия 

драмы предполагают проводить с использованием современных технических средств 

обучения, например интерактивной доски. 

Во время проведения занятий дети просматривают различные отрывки театральных 

постановок, спектаклей, пантомимы. При просмотре педагог обращает внимание на 

мимику актеров, на их эмоции, телодвижения, при помощи которых актер пытается 

передать ту или иную информацию. Все это помогает детям вжиться в предлагаемый  

образ героя, которого он пытается показать, передать интонацию голоса, эмоции 

К числу инноваций современного образования можно отнести: 

Применение в педагогической практике проектной деятельности, целью которой 

являются развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. Педагоги, активно использующие 

проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, 

что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать 

воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. Классификация учебных 

проектов следующая: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения); 
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«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб.  

На занятиях драмы чаще используется игровая форма проектной деятельности. Тип 

проекта по доминирующему методу ¬¬– игровой и творческий. По характеру содержания 

включает в себя ребенка, общество и его культурные ценности. По характеру участия 

ребенка в проекте дошкольник является участником от зарождения идеи до получения 

результата, что является очень качественным на выходе, так как ребенок является 

непосредственным участником всех стадий развития творческого процесса. Что влияет 

прежде на эмоциональный настрой и ответственный подход к начатому делу. По 

характеру контактов проект будет осуществляться в составе одной возрастной группы, а 

также может возникнуть необходимость в контакте с группой другого возраста. По 

продолжительности проект данного типа может иметь краткосрочные или средне 

продолжительные сроки. 

На III этапе работы над проектом, который является его практической частью. Дети 

исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского мышления 

педагог предлагает решить проблемные ситуации, понять замысел автора, вжиться в ту 

или иную роль,  развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел 

создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, 

догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как бы 

незаконченной, незавершённой, свободной для творчества. Проекты, вне зависимости от 

вида, творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-

ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со 

стороны взрослых на каждом этапе реализации. Целью использования данных технологий 

в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, 

стремления к новизне; речи и творческого воображения. Драматизация позволяет 

дошкольнику раскрыться в более яркой и непосредственной форме, ведет к 

раскрепощению, свободе пластики, мимике и жестов.  

Дошкольники под руководством взрослых в возрасте 6+ способны, выражая свои 

эмоции, а также при помощи пластики тела, создать драматический этюд. Что является 

ярким примером того, что при помощи инновационных подходов в современном 

образовании дошкольник способен к более яркому и свободному самовыражению. 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет его жизнь. 

Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Ум детей не ограничен «глубоким опытом жизни» и традиционными 

представлениями о том, как все должно быть, что позволяет им изобретать, быть 

непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые давно не 

обращаем внимание. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕГІ ТОПТАРДА  ҰОҚ ҮРДІСІНДЕ ЖӘНЕ 

КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ АҒЫЛШЫН, ОРЫС ТІЛДЕРІ БОЙЫНША 

БИЛИНГВАЛЬДЫ  КОМПОНЕНТТІ ҚОЛДАНУ 

 

Искакова А.С., Абдильдина М.К. 

КМҚК «Айгерім» бөбекжайы 

Қарағанды қаласы 

 

 

       Елбасымыз Н.А.Назарбаев Қазақстан азаматтарынның үш 

тілді:қазақ,орыс,ағылшын тілдерінің білулерінің маңыздылығын айтты.Қазақстанда 

мемлекет тілін дамытуға,үйренуге көңіл бөлініп жатқанын елбасымыз айта кетті. «Бірақ 

бұл дегеніміз еліміздің азаматтарын тек қана қазақ тілімен шектеу емес». «Біз үшін орыс 

тілі де өте маңызды,орыс тілі арқылы біз әлемдік мәдениетке шықтық,шығамыз.Ағылшын 

тілі ол қазіргі таңда жаңа,тың технологияларды,жаңалықтарды меңгеруде барлығымыз 

үшін қажет» - деді Н.А.Назарбаев 

         Көпұлтты мемлекетіміздің болашағы – ол қазіргі өсіп келе жатқан 

балалар,мектепке дейінгі жастағы балалар,оқушылар.Олардың тұлғалық және маман 

ретіндегі құзыреттіліктері қазір,бүгін қаланады. Балабақшадағы оқу-тәрбие 

жұмыстарының басты мақсаттарының бірі – баланың тілін ұстартып, жақсы сөйлей білуге 

үйрете отырып, оның ой-өрісін дамыту. Бала тілді ертерек меңгере бастаса, оның келешегі 

жеңілірек болатыны мәлім. Балабақшадағы қазақ балаларымен қатар өзге ұлттың 

балалары да мемлекеттік тілде сөйлеп, қазақ тілінің қыр-сырын танып білуде.     

Әрбір Қазақстандық азамат өзінің ана тілін біліп, сүюге, құрметтеуге міндетті. 

Сонымен қатар, әр адам өзге де тілді үйреніп, оларға да құрметпен қарап, өз кәдесіне 

жаратып жатса, «Жеті түрлі ілім біл, жеті жұрттың тілін біл» деп ата бабаларымыз 

айтпақшы, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын.Дамыған елу мемлекеттің қатарына кіру 

үшін білімді ұрпақ тәрбиелейік. Себебі, Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың 

қолында. Қазіргі жастар - ертеңгі Қазақстанның болашағы. Ел тәуелсіздігінің маңызды 

нашаны – мемлекеттік тіл. Ол – тәуелсіз ұлттың мәдениеті мен салт-санасының, рухани 

болмысының тірегі. Тіл арқылы халық өзге халықтардан ерекшеленеді. Ағылшын тілін 

меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз 

мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Еліміздің 

тәуелсіздігінің нышаны. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде, яғни қазақ тілі – 

болашақтың тілі. Ал біздің мақсат – ағылшын идеологиясын сіңіріп, ағылшын болып өмір 

сүру емес, ағылшынның тілін ғана үйрену емес пе? Балаларымызды әлемге қанат жайған 

ағылшын тілімен қаруландыру ғана емес пе?  

Өз тілің бірлік үшін,өзге тіл тірлік үшін керек екенін ұмытпайық. Әр ұлттың өз тілі 

өзге тілге жеткізетін көпір есепті. Ана тілдің мәртебесі әрқашанда биік болуы тиіс. 

        Н.А.Назарбаев Қазақстанда мектепке дейінгі мекемелердегі білім беру 

жүйесінде үштілділікті дамыту жайлы тапсырма берді.Бірінші-мекепке дейінгі білім беру 

мекемелеріндегі қазіргі заманауи білім беру әдістерін енгізу. Екінші-тәрбиеленушілердің 

жүйелі түрде білім алуларының бағдарламаларын қарап шығу.Үшінші-мектепке дейінгі 

білім беру деңгейінде күнделікті үштілділікті енгізуге қолайлы жағдай жасау.Осылай біз 

тілдерді меңгерудегі логикалық жүйеге қол жеткіземіз. 

       Қазіргі таңда тілді қатынасқа түсу үшін қолдана білетін,өз ойын еркін жеткізе 

білетін тұлғаны қалыптастыру,білім беру жүйесінің негізгі мақсаттарының бірі. «Тілдік 

тұлға» тек қана әңгімелесу қабілеттерін көрсету ғана емес,әңгімелесу барысында түсініп 

қана қоймай жауап беретін,өзге тілді өз ана тіліндей меңгеріп,өз ойын сол тілде еркін 

жеткізетін тұлға. 
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Қазіргі еңбек нарқы,мамандардың ақпараттық,әлеуметтік- саяси,мәдениеттік 

білімді,қатынасқа еркін түсетін қабілетті,білік дағдылары жетік болған мамандарды қажет 

етеді. [1,с.16] 

      Үштілділік құзыреттілік,тұлғаның мамандық саласында да, әлеуметтік мәдени 

ортада да өзін көрсете білуіне оң әсер етеді.Мәдени қарым-қатынас негізінде 

адами,іскерлік қарым- қатынасқа еркін түсуіне мүмкіндігі мол тұлғалар. 

       Қазіргі таңда үштілді меңгеруде,оқытуда мектепке дейінгі мекемелерде білім 

беру жүйесін,бір жүйеге түсіру қажет,ол өз тарапынан тілді меңгеруде базалық негізін 

қалаушы деңгейге жағдай жасайды,орта,жоғарғы білім алу деңгейлерінің іргесін қалайды. 

[2,с.26] 

      Тілді меңгеруде мектепке дейінгі жастағы балалардың жасы өте 

қолайлы,баланың зейіні,логикалық ойлауы,есте сақтау қабілеті барлығы тілді меңгеруге 

өте тиімді кезеңде.Осыған негізделіп үштілді меңгеру өте ерте жастан,мектепке дейінгі 

жастан оқытып үйрету керек екендігі туындайды,тілді ары қарай меңгеруі үшін сөздік 

қоры жинақталады. 

      Осы келтірілген дәлелдемелерге негізделіп үштілді меңгерудің ең тиімді  

тәсілдерін іздеуге,әдістемелік құралды жетілдіруге қажеттілік туды. 

       Тілді меңгеруде мектепке дейінгі жастағы балалардың жасы өте қолайлы екені 

белгілі,бұл жаста баланың есту қабілеті жақсы дамыған,сондықтан тілді меңгеруді дұрыс 

жүелі түрде тиімді жүргізу керек. 

       «Үштұғырлықтың» өзектілігі де тәжірибелік маңыздылығында. 

Тәрбиеленушілер алған тәжірбиелік қорларын,білімдерін,мектепте қолдана 

алады.Мектепке келгенге дейін тілді ары қарай меңгеруге деген қызығушылықтары 

қалыптасып ,белгілі білімге ие болады,бұл өз тарапынан бастауыш мектеп бағдарламасын 

меңгеруді жеңілдетеді. 

        Ұлттық бірлігіміздің,рухани байлығымыздың негізін қалаушы болып 

мемлекеттік тіліміз анықталған.Мектепке дейінгі жастан бастап ,ықпал етуші,қоғамдық 

өмірге белсенді қатысушы,өзге қарсыласарына төпеп бере алушы азаматты қалыптастыру 

үшін мемлекеттік тілді меңгеру әрбір Қазақстан азаматының міндеті мен борышы.  

         Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілді меңгеру қажетілігінің өзектілігі 

қазіргі таңда әлемдік тенденцияның ұштастырылуында ,эконмика,мәдениет және саяси 

салаларында. 

         Тұлғаның әлеуметтік ұстанымының кең мағынада анықтаушысы болып 

функционалдық сауаттылығы көрінеді,алған білімін қолдана білетіндігі ,бұл дағдыға біз 

мектепке дейінгі мекемелерде оқытып,үйретіп,тәрбиелеп бастауымыз қажет.[3,с.17] 

         Осыған байланысты көптілділікке,қостілділікке оқыту,білім беру саласындағы 

ең өзекті бағыттардың қатарына енеді.Мектепке дейінгі мекемелерінің тәрбиешілерінің 

тәжірбиесіне сүйенсек мектепке дейінгі жастағы балалардың ұйымдастырылған оқу 

қызметінің негізгі түрі ол-ойын. 

         Ойын – мектепке дейінгі жастағы балалардың негізгі іс-әрекеті,егер ойын 

барысында жетсікке жету үшін сөздік іс-әркетке түсу керек болса,ол қиындықсыз оны 

меңгереді.Ойын әдісі балаларға да,тәрбиешілерге де ұнайды,бұл әдіс қызықты және 

тиімді.Мұның мақсаты  

қарапайым тәрбиешілер ойындар өткізеді,сол ойынның барысында балалар тілді 

меңгерудегі білімдерін жетілдіреді. 

       Тағы да үштілді меңгерудің тиімді тәсілі ол музыка.Музыка балалардың 

қоршаған ортадағы әдемілікті сезініп,қабылдауында маңызды орынға ие. 

Музыканың әсерлігінен балалар тілді тез меңгереді. 

       Жалпы алғанда ойын мен музыканы педагогтардың қолдану тәжірибесі 

көрсеткендей,тәрбиеленушілердің инттелектуалды белсенділіктерінің артуына ықпал 

етеді,бұдан шығатын қортынды оқу қызметінің тиімділігі,әсіресе блингвальды 
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негізде.Қызығушылықтары төмен балаларда мұндай оқу қызметіне зор ынтамен 

қатысады. 

      Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамытудағы әдістемелік 

жұмысатрдың түрлері: 

Оқытуды ұйымдастырудың түрлері және жұмыс кестесі. 

Оқыту қызметінің ұйымдастыруының ең басты тәсілі ол топпен жұмыс. 

Үштілді Вариативтік ұйымдастырылған оқу қызметі 4-5 жастағы балалармен 

аптасына бір рет,ұзақтығы 20-25 минөт, ал 5-6 жастағы балалар аптасына екі рет ұзақтығы 

25-30 минөт. 

Үштілділікті дамытудағы,жүргізіліп жүрген ұйымдастырылған  оқу қызметіндегі 

алынған білімдері күнделікті өмірде, барлық режимдік сәттерде: 

сәлемдесу,киіну,шешіну,тамақтану,серуен,ойын барысында бекітіледі. 

     Бұл  «Мектепке дейінгі мекемелерде үштілділікті дамыту» әдістемелік 

нұсқаулықтың педагогикалық тиімді жағы мектепке дейінгі жастағы балалардың 

үштілділікті оқытудағы бастапқы кезеңі болып есептелінеді,үштілді тұлғаның негізін 

қалаушы ірге тасы. 

Осы үйреніп жүрген тілдеріндегі сөздерді анық айтуы,ана тілі және өзге тіл 

сөздерін есту барысында ажырата алады, өз жастрына сай әңгімелесуге қатыса 

алады,сөздік қорлары молайа түседі. 

    «Үштілділікті дамыту» бұл әдістемелік құралдың педагогика тұрғысынан 

маңыздылығы қазіргі қоғамда қолданылатын сөздердің,негізгі сөздерін мектепке дейінгі 

жастағы балалардың меңгеруі.Өз ана тілдерін ғана емес ұлтара қатынас , 

шет тілдерінің сөйлеу тіліндегі сөздерді меңгеруі,болашақ қалыптасып жатқан 

тұлғаға жан жақты эмоциональдық,интеллектуалдық және адами тұрғысынан әсер етеді. 

    Сөздік қордың,сөйлеудің ең маңызды дамытушысы білім беру саласы 

«Коммуникация» саласында қарастырылып ,оқытылады.Білім беру саласы 

«Коммуникация» саласының мақсаты ол үштілді өзін қоршаған адамдармен еркін 

қатынасқа түсетін тұлғаны тәрбиелеп оқыту. 

    Ұйымдастырылған оқу қызметінің талаптарға сай уақытының жалпы 5-10 

минөтін үштілді дамытушы лексикалық тәсілдерге бөлінеді.Сергіту сәті, 

санамақтар,дидактикалық ойындар,жаңылпаштар,фонетикалық жаттығулар, 

қысқаша өлеңдер. 

    Балаларды үштілділікке үйретудің әдіс-тәсілдері. 

Ағылшын тілін үйретуде баланың жас ерекшелігін ескеру керек.Ойын әдіс-тәсілі 

балаларды да педагогтарды да қызықтырады.Бұл тәсіл балалардың жас ерекшеліктеріне 

сай жеңіл меңгеруіне,қабылдауына тиімді әсер етеді.Ұйымдастырылған оқу қызметінде 

ойын элементтері пайдалынады,ол өз тарапынан тілдік біліктілігін арттырады. 

Жобалық әдістемелік мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған.Тәрбиешілер 

өткізетін ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыптарын жүйелеп таңдайды,өз 

тарапынан оқу қызметін таңдап отырған тақырыбын балалар еркін 

меңгеретін,қызықты,мағаналы етіп оқу қызметін жоспарлап құрайды. 

     Өз бетінше шығармашылық жұмыс: 

- Тілдік кеңістікке ену үшін заттық-дамытушы орта,олар:әуенді аудиоматериал- 

   дар, диск немесе өзге сол материалдарды жазушы құрылғылар. 

- Үстел үсті сөздік-жазба ойындар,көрнекіліктер,лексикалық мағыналы кітаптар.  

- Сюжеттік-рөлдік ойындар,театрланған қойылымдар.  

- Ертеңгіліктер,мерекелер,осы жерде балалар өз жетістіктерін көрсете алады, 

   өлең,ән айтады,ертегілерден үзінді қояды. 

      Мектепке дейінгі жастағы балаларды үйретудің негізін қалаушы болып әдіс-

тәсілдің оқытудың кеңінен қолданысқа иелілігі танылады.Сонымен қатар әр баланың жеке 

қабілеті,ерекшелігі,даму барысы,меңгеруі,отбасы жағдайы ескеріледі. 
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Қортындылай келе өз еңбек жолымда әрдайым балалардың тілін,ой-өрісін,тіл 

байлығын дамыту мақсатында,ұйымдастырылған оқу қызметінде сергіту 

сәттерін,қимылды ойындарды,рөлдік ойындарды ағылшын тілінде,орыс тілінде 

қолданамын.Ойын арқылы тәрбиеші қойған мақсаттарына жетеді деп 

ойлаймын.Балалармен тығыз байланыста болуға,әрі баланың қабілеттерін тексеруге 

мүмкіндік тудырады,оқу қызметі кезінде қуаныш сезімін оятады. 

Блингвальный компонент кезінде сөздерді ,тек жаттап қана қоймай іс – әрекетпен 

байланыстыра отырып,күнделікті оқу қызметінде қайталап отырса балалар сөздерді жақсы 

меңгереді. 

      Үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы – балабақша,сондықтан 

ағылшын,орыс тілдерін меңгертудің түп негізі балабақшада ойын – оқу қызметі арқылы 

бүгінгі күн талабына сай қолға алған жөн. 
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Кикымова А. А.Рымқұл А. Ө. 

Қарағанды қаласы 

КМҚК «Айгерім» бөбекжайы – тәрбиеші 

 

Атақты педагог Сухомлинский: «Бала кезде 3 жастан он екі жасқа дейінгі аралықта 

әр адам өзінің рухани дамуына қасиетті нәрсенің бәрінде ертегіден алады. Тәрбиенің 

негізгі мақсаты дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, 

мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер 

қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. Ол балаға рухани 

ляззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жас баланың рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің 

мол қоры бар рухани азық»,-деп атап көрсеткен. Сондықтанда да баланың жан-жақты 

қалыптасуы үшін мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, жағымды 

қасиеттерді сіңіре білу маңызды болып табылады.Мектепке дейінгі кезеңде бала әр 

нәрсеге құмар, қызыққыш, өзінің айналасында болып жатқан өзгерісті, тамаша 

құбылыстарды сезінуге бейім болып келеді. Әр түрлі рөлдерде ойнап көруге тырысады. 

Жоғары белсенділікті байқататыны белгілі.Қазіргі уақытта,мектепкі дейінгі кезеңнен 

бастап баланың дарындылығын дамыту және әлеуметтік ортада жағымды қарым-қатынас 

орната білуі өзекті мәселе болып отыр.Осы мақсатта, яғни мектепке дейінгі балалардың 

жан-жақты дамып, жеке тұлға болып тәрбиеленуіне, тілдік қабілетін жетілдіре отырып, 

өзара қарым-қатынасын дамытуда театрландырылған ойындардың маңызы ерекше 

зор.Ал,театрландырылған ойындарды балалар қызықтап ойнайды. 

    Театрландырылған ойындар желелі рөлдік ойындардан тек желісі ғана 

емес,сондай-ақ ойнау іс-әрекетінің сипатымен ерекшеленетіндігі іс-тәжірибемізден 

белгілі. 

    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, 



47 

 

мәдениетке, өнерге деген құштарлықты ояту. Эмоционалдық-психикалық күйінің 

жағымды болуына жағдай жасау, мимикалық қабілеттің дамуы мен эмоцияны жеткізе 

білуі, ішкі «Мені» мен сыртқы жеке адамдық қасиетінің үйлесімділігін қалыптастыру 

және дамыту болып табылады.Бүлдіршіндер сахнада шағын рөлдерде ойнау арқылы 

байланыстыра сөйлеуге, әдемі киініп, жинақы жүруге, үлкендермен және өзге де 

балалармен тіл табыса білуге үйренеді. Жетілген диалог балалардың өз пікірін жеткізе 

білуге жетелейді.Ойын барысында ойын ситуациясына бейімделу, алғашқы да жекелеген 

элементерді, кейінен рөлді толығымен ойнау арқылы баланың ой-өрісі,қиялы дамиды. 

Рөлді ойнау арқылы өз кейіпкерін алдына елестетіп қана қоймай, бала оның әрекеттерін, 

сезімдерін сезінеді.Осындай эмоциялық күйлер баланы бұрын байқамаған өмір 

көріністеріне таң қалдырып,өз сезімін мимика,ым-ишара,тағы басқа көріністер арқылы 

біреуге үйретеді. 

   Театрландырылған ойындар балалардың ой-өрісін кеңейтеді, балаларды әңгімеге 

араласуға,спектакль туралы ата-аналарына, жолдастарына әңгімелеп беруге итермелейді. 

Бұның бәрі сөйлеу қабілетінің дамуына, диалог түрінде сөйлеуге өзі алған әсерін монолог 

түрінде сөйлеп жеткізуге септігін тигізеді.Театрландырылған ойын кез келген өмірлік мән 

жайда өз құрбыластарымен және үлкендермен қарым-қатынас жасай білуге, кез-келген 

жұмысқа шығармашылық қабілетпен қарауға, эстетикалық сезіммен ойнау арқылы мінез 

құлқын дамыту.Дене қозғалысының нақтылығымен еркіндігін дамытуда, өзінің денесінің 

сыртқы қоршаған ортамен байланысқан қарым-қатынасын сезінуге балаларды 

эстетикалық, психологиялық қабілетін дамытады. Сөз мәдениеті және техникасы. 

Ойындар мен жаттығулар сөйлеу логикасы мен дикциясын дұрыс артикуляциясын 

меңгере білуге, сөйлеу құрылымын еркін айтуға, тыныс алуын дамытуға бағытталған. Бұл 

бөлімге сөздермен айтылатын ойындар кіргізілген.Бейнелеу арқылы сөйлетуін дамыту, 

шығармашылық фантазиясын дамыту, шағын әңгіме және ертегі құрастыра білуге 

үйретеді. 

 Драматизация түрлері: жануарлар,адамдар,ертегілер бейнесіндегі кейіпкерлер 

ойыны;мәтін бойынша негізделген диалог,монолог,рөлдік ойындар; шығармашылық 

көрсетілім;бір немесе бірнеше шығарма арқылы қойлым қою.Ал,драматизация ойынның 

екі түрін қарастыруға болады. Саусақтар ойын драматизациясы. Балалар атрибуттарды 

саусақтарына киеді. Ертегінің мәтінін айта отырып саусақтарын қимылдатып сюжет 

жасайды. Көріністі ширманың сыртында тұрып, немесе топта еркін қозғала жүріп 

көрсетеді.Қуыршақ бибабомен ойын–драматизациясы.Бұл ойында саусақтарға қуыршақ 

бибабоны киеді. Ширмада ойнайды. Бұл қуыршақтарды ескі қуыршақтардан жасауға 

болады.Режиссерлық ойында балалар әрекет етуші бейне болмайды, өзі режиссер және 

сахна қоюшы рөлінде ойнайды, ойыншықтардың орынында болады. Мұнда бала 

қозғалмайтын пішіндер және ойыншықтармен әрекет етеді,сондықтан ойында интонация 

мен мимика ерекше орын алады. Балалар театрының бірнеше түрлері бар: Ең көп тараған 

түрі:ойыншықтар театры.Бұнда балалар қысқа тақпақтарды жаттап, оның өзіне тән 

орындау кезінен бастап-ақ кішкене көлемді спектакельдер ойнайды. Ондағы адамдар 

рөлін ойыншықтар орындайды. 

   Саусақ театрында– саусақтардың көмегімен қандайда болмасын ертегіні немесе 

өлең-тақпақ шумағын саханалау болып табылады.Саусақ театры арқылы баланың 

сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы артады және шығармашылық 

әрекетіне жол ашылады. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы 

заттар мен құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды және ағаштарды бейнелей 

алады.Саусақтарының қозғалыс қимылына қарап, бала қуанады шаттанады, сөз айтуға 

тырысады және өлеңде үйренген сөз шумақтарын қайталап айта отырып, есінде сақтайтын 

болады.Сонымен қатар балалар екі қолын қимылдата отырып, оң, сол, жоғары, төмен т.б. 

түсініктерді бағдарлай алуда үйренеді. 

   Үстел үстіндегі театры-сәбилер тобынан бастап-ақ тақпақ пен қысқа өлеңдерді 

айтқызғанда көркем сөздер әсерлі естілу үшін стол үстіндегі театрды қолданған жөн. 
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Мұнда үстелде құламай тұратын және қозғалтқанда еш кедергісіз жүретін ойыншықтар 

қолданылады.Суреттер (картиналар) театры-Декорация мен кейіпкердің – 

суреттері.Олардың әрекеттері шектелген. Ойнаушының дауыс ырғағы (интонация) 

арқылы кейіпкердің мінез-құлқы беріледі.Кейіпкер әрекет барысында пайда болады, 

балалардың қызығушылығын арттырады. Стенд-кітапша театры. Бірін-бірі ауыстыратын 

иллюстрациялық оқиғалар көрсетіледі. Стенд-кітапшаның беттерін ашу арқылы жүргізуші 

әр түрлі сюжеттерді көрсеттеді (оқиғалар, кездесулер). 

  Фланелеграф театры - Суреттер мен кейіпкерлер экранда көрсетіледі. Оларды 

фланельдер ұстап тұрады. Мұндағы суреттерді балалар мен бірге ескі кітаптардан, 

журналдардан қиып алуға болады. 

   Трафарет театры -Трафарет театры арқылы сөз құрамының байлығын, диалог, 

монологты дамытуға болады. Балалар дайын трафареттердің көмегімен болашақ 

кейіпкерлердің суреттерін жасайды. Оларды түрлі-түсті бояулармен бояйды, дайын 

бейнелерді қайшымен қияды. Бұл жерде балалардың шығармашылық ойлау қабілеттері 

дамиды. Ұжымдасып жұмыс істеу үрдісінде әрбір бала өзіне берілген бейненің түр-

тұлғасын, қимыл- қозғалысын өзгерте алады.Үстел үстіндегі қозғалмалы ойындарды 

ұйымдастырылған оқу іс- әрекеттінен кейін ойнатуға болады.Онда балалардың өздерінің 

шығармашылықтары арттады.Театрландырылған ойынды басқару негізіне әдеби 

шығармашылық мәтінмен жұмыс істеу жатады. Мәтінді оқығанда әдеби тілмен анық, 

мәнерлеп оқу керек.Балаларға арналған қөркем шығарманы оқыту неғұрлым дұрыс 

ұйымдастырылса, мектеп жасына дейінге балалардан эстетикалық талғамын дамыту 

соғұрлым табысты болады.Тәрбиеші, дайындық топтарының балалары сәбилерге 

кішігірім спектакелдер көрсетеді, бұған әр түрлі театр түрлері қолданылады: бәрімізге 

таныс картиналар театры (фланелограф),саусақ театры. Сәбилердің ынталарын, әр түрлі 

түстерді ажырата алуына көмектеcеді. 

    Сәбилер тобындағы балалар ертегінің мәтінін өздері қайталамау үшін, олар 

берілген іс-әректті орындайды. Мәтінді тәрбиеші 2-3 рет оқу қажет. Рөлмен ойнау 

балалардың елестету белсенділігін арттырады, өз бетімен шығармашылық ойынға 

дайындалуға көмектеседі.Театрландырылған ойынға қызығушылықтарын қалыптастыруға 

қуыршақ театрының қойылымын көру көмектеседі.Оны тәрбиешінің өзі немесе дайындық 

топ балалары көрсетеді.Күнделікті ойнайтын ойындарды кеңейтіп, драматтизация 

ойынның әр түрлігін меңгеру арқылы, балаларды қатыстыра отырып ойын тапсырмаларын 

біртіндеп қиындата түсу керек.Адамдар, жануарлар және құстардың әрекеттерін ойын 

арқылы келтіру.Адамның негізгі эмоциясы (күн көрінді–балалар қуанады, күледі, 

алақандарын соғады, орындарында секіреді), кезекпен тартымды рөлдер ойнау. Ортаңғы 

топтағы балалар «өз үшін» ойынан бала біртіндеп көрермендер үшін жасалған қойылымға 

ауысады. Бұл жастағы балалардың театрландырылған ойынға қызығушылықтары 

тереңдей түседі.Ортаңғы мен ересектер тобының балалары саханалық өнерді үйреніп, 

сезіне бастағанда олардың тілі, ойлау түйсігі,өнерге құштарлығы арттады. Қандайда да 

саханалық қойылымның алдында балалармен бірнеше кіріспе жұмыс жүргізіледі. 

Балалар осы әдеби шығармалар мен ертегілердің кейіпкерлерін сахнада ойнап қана 

қоймай, сол кейіпкерлердің бейнесіне кіріп, шын беріліп, жақсы жағы мен жаман жағын 

біліп, айыра ойнайды. Мысалы: түлкі әр уақытта қу, аю аңқау, қасқыр сенгіш, қоян 

қорқақ, Алдар көсе алдағыш, құмырсқа еңбекқор, осындай мінез - құлықтарды бейнелеу 

арқылы балалардың мінез – құлқы, өмірге көзқарасы қалыптасады. Сондықтан біз 

балаларға ертегілерді сахнаға қоймас бұрын екі – үш рет оқып, қиын сөздерді жеңіл 

сөздермен алмастырып, әр кейіпкердің дауысын ырғағымен нақышына келтіре 

отырып,таныстырамыз. Әдетте балалардың өздері жақсы көретін кейіпкерлеріне еліктеп 

өсетіні белгілі. Осыған қарап, шапшаң, ширақ балаларға жуас, қарапайым рөлдер, ал 

мінезі салмақты байыпты балаларға жағымсыз рөлдер тапсырылады. Үлкендердің 

қатысуымен біз әр түрлі ертегілерді балаларға сахналап қойып ойнаймыз. Мысалы: 

«Қарлығаштың құйрығы неге айыр», «Құлақ» ертегілері. Күнділікті өмірде, күннің екінші 
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жартсында, балалармен көлеңке театр мен қуыршақ, саусақ театрлау арқылы ойын 

көрсетеміз. Әр түрлі көрнекі құралдар пайдаланып, дауыс ырғағын келтіре отырып, 

әңгімелер отырыс бала есінде тез сақталып, қайталап, әңгімелеп беруге де оңай болады 

деген ойдамын. Өз іс – тәжірибемде, оқыту іс - әрекеті үстінде әр түрлі көрнекті – 

құралдарды түрлендіре пайдаланғанды жөн санаймын, ойткені олар арқылы түсіндіріп 

аламын, кейін театр сахналауындағы кейіпкерлеріне қысқаша мінездеме бергіземін. 

1.Тәрбиешілер балаларға ертегі, әңгімелер оқып, не әңгімелеген кезде ертегідегі 

кейіпкерлердің мінез-құлқына, дауысының ырғағына, қимылдарына назар аударылады. 

2.Әр кейіпкердің киіміне көңіл бөлінеді. Қуыршақ театрында қуыршақтардың киімі 

өзгертіліп отырады. 

3.Сұрақ – жауап арқылы кейіпкердің қимылын, іс-әрекетін байқап, бағалап отыру. 

4.Қимыл мен сөз арасындағы байланысын қадағалау үшін, талмай жаттығулар 

жасау керек. «Бала ойынының қарапайымдылығы –алдамшы құбылыс бұны бәрі біледі, 

бірақ оны бәрі түсіне бермейді» -деп,П.Ф Каптерев айтқандай, ойын бала дамуының 

негізгі құралы ғана емес, сондай-ақ,өзін-өзі тәрбиелеп, әлеуметтендіруіне мүмкіндік 

жасайтын , отбасынан кейінгі, әлеуметтік ортаны қалыптастыратын негізгі іс-әрекет. 

Сондықтанда, мектепке дейінгі кезеңде балалардың ойындағдыларын және 

шығармашылығын дамыту үшін, театрланған балалардың ойын бала өмірі үшін алатын 

орны ерекше. 

       Менің алдағы мақсатым осы театрландырылған ойындарды көбірек қойып, 

бәріне маскалар жасап, киімдер тігіп, көріністерді көбірек қойып, тәрбиелеу. 
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СИСТЕМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕБЁНКА 
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КГКП д/с «Алтын сақа» 

 

 

Цель данной статьи оказать помощь педагогам и психологам в расширении 

понятий развития межличностных отношений в детском коллективе. А также оказать 

помощь педагогам и родителям в осознании значения социальных связей, которые 

возникают между ребенком и его окружением в плане личностного развития 

дошкольников. 

Мы предполагаем, что ребёнок развивается под влиянием различных социальных 

обществ. Это семья, детские учреждения, это получение источника информации из книг, 

компьютера и прочее. А также непосредственного его общения с окружающими людьми в 

обществе, которое он попадает. 

Если, мы будем рассматривать ребенка в ансамбле межличностных отношений, то 

мы направим свой взгляд на решение вопросов, связанных с развитием ребенка в семье и 

в условиях ДО, где источником его развития выступает воспитатель, которому он 

пытается подражать. Вплетение ребёнка в процесс межличностных отношений 

формируется в результате совместной деятельности и общения ребенка сначала в семье. В 

семье у ребёнка одна позиция, а в группе сверстников, которую возглавляет педагог - 

другая. 
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Главный смысл совместной деятельности и общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками состоит в познании ребенком окружающей действительности и овладении 

«детской культурой общения».  

Что такое межличностные отношения? Это система социальных связей, которые 

постоянно возникают вокруг ребёнка и обусловливают его личностное развитие. Под 

личностным развитием мы понимаем процесс приобретения ребенком такого качества, 

которое позволяет ему занять определенный социальный статус и достичь духовный (не 

эгоцентрический) уровень социальной активности. 

Tаким образом, мы установили, что на личностное развитие ребенка огромное 

влияние оказывает семья.  Семьи по своему укладу жизни разнообразные, поэтому и 

разные типы семейных отношений, жизненные стили семьи. И на ребёнка воздействуют 

две стороны: сложившиеся семейные традиции, с одной стороны, и образовательное 

пространство, создаваемое педагогом, как проводником социокультурного опыта – с 

другой.  

Для определения жизненного пути развития ребенка, его формирующейся 

жизненной позиции мы предлагаем ориентироваться на стратегию развития личности 

ребенка в семье. Поэтому они и по-разному влияют на развитие личности ребенка, 

определяя пути его развития. Рассмотрим несколько типов семейных отношений. 

Авторитарный тип семейных отношений. Он характеризуется преобладанием 

опоры на внешние критерии принятия решения и чувства независимости результатов 

действий от собственных усилий. Действия ребенка зависят полностью от внешней 

оценки. В будущем такой человек может успешно приспособиться к жизни ценой 

безоговорочного принятия внешних требований и оценок в качестве руководства к 

действию. 

Авторитетный тип семейных отношений. Такой тип определяет, на наш взгляд, 

симбиотический путь развития ребенка в семье и включает в себя предпосылки 

невротического развития личности, которое обусловлено тем, что ребенок испытывает 

эмоциональное отчуждение по отношению к родителям в связи с «жестким» контролем со 

стороны матери и отношением как к маленькому со стороны отца; родители 

бессознательно, стремятся сохранить его зависимость от них, делая свою любовь 

условной наградой за желаемое поведение. У ребёнка в такой семье формируется 

ориентация на признание его личности от заискивания «заработанное». 

Демократический тип семейных отношений формирует импульсивный путь 

развития личности ребенка. Противоречивость отношений родителей дает ребенку право 

на активность, однако неразвитая саморегуляция делает непостижимой подлинную 

свободу, место которой занимает импульсивный протест, противопоставление себя 

другим. 

Альтруистический тип семейных отношений формирует автономный путь развития 

личности ребенка, основанный на свободе и ответственности, так как родители 

предоставляют ребенку самостоятельность, сохраняя эмоциональное принятие. Люди 

этого типа отличаются положительными самоощущениями, опираются на свои 

внутренние ценности, личную ответственность. И они всегда оценивают результат своих 

действий. 

Автономный путь развития является единственным путем, основанным на 

истинной свободе и ответственности, ведущим к личностной зрелости. Свобода и 

ответственность, царящие в такой семье, развивают в ребенке соответственно активность 

и формирующие в школьные годы отношение личности к собственной жизни, то есть 

собственную жизненную позицию.  

Поэтому для понимания, принятия признания проблем ребенка необходима 

помощь в их решении – это психологическая поддержка развития личности ребенка. 

Основная её цель заключается в развитии эмоционально-личностных отношений 

взрослого и ребенка в повседневных актах педагогического общения.  
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Для создания и развития эмоционально-личностных отношений педагог должен 

реализовать следующие стратегии психологической поддержки: стратегии авансирования, 

стратегии предвосхищающей оценки, стратегии психологической защиты, стратегии 

организации транс акта. Стратегии психологической поддержки подразумевают 

рефлексию ребенком способов психологической поддержки и дальнейшее использование 

приобретенных навыков по отношению к взрослому и сверстникам. Педагоги должны 

принимать ребёнка, понимать его и действовать вместе, а не сверху. Реализация стратегии 

психологической поддержки: взрослый проявляет любовь, заботу и искренность к 

ребенку, давая ему возможность поверить в педагога и в себя; взрослый сознательно 

подчеркивает достоинства ребенка с целью укрепления его самооценки и своей 

значимости для ребенка; взрослый создает положительное эмоциональное пространство 

для ребенка, снимая страх ребенка совершать ошибки; взрослый относится с юмором (а не 

с сарказмом) к неудачам ребенка, не концентрируя на них внимания, а определяя вместе с 

ребенком пути их преодоления; взрослый не воспитывает ребенка, а «ведет его», решая 

вместе с ним его проблемы. 

Tаким образом, осуществление психологической поддержки приводит к развитию 

эмоционально-личностных отношений педагога и ребенка. В поисках эмоционально-

личностной поддержки ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, в процессе 

которого он узнает взрослого со стороны того качества, которое было проявлено в ходе 

общения, и в следующий раз он вступает в контакт ради этого качества, заранее 

рассчитывая на него. У ребенка формируется эмоционально-положительное 

самоощущение, переживание своей значимости для окружающих. 

На третьем этапе стратегии педагогического взаимодействия происходит развитие 

эмоционально-личностных отношений, которое приводит к формированию 

«педагогической интуиции» как стиля взаимодействия и созданию определенного типа 

взаимоотношений как структуры воздействия двух общающихся сторон друг на друга. 

Формируется структура воздействия как система гармоничных отношений, позволяющая 

повысить степень активности ребенка и взрослого, степень доверительности, степень 

психологической защиты ребенка и достичь «взаимной идеальной представленностью 

взаимодействующих сторон». 

Делаем вывод, что стратегия педагогического взаимодействия воспитывающего 

взрослого направлена на: 1-м этапе установление и создание эмоционально-личностного 

контакта; на 2-м этапе развитие эмоционально-личностных отношений между педагогом и 

ребенком; на 3-м этапе формирование гармоничной системы отношений. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, 

включающая повышение уровня педагогических знаний, умений и навыков родителей 

помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий 

правильного воспитания детей; взаимодействие воспитателей, родителей  в процессе 

развития детей. 

Таким образом, анализ полученных результатов работы будет свидетельствовать о 

том, что поставленные задачи успешно могут быть реализованы в следующих 

направлениях работы: 

 повышение социальной культуры родителей; 

 знакомство родителей с формами и методами работы с детьми по формированию 

социальных представлений в условиях семьи; 

 оказание помощи родителям в выборе форм и методов работы с детьми по 

формированию социальных представлений в условиях семьи; 

 включение родителей во взаимодействие с дошкольным учреждением с целью 

формирования социальных представлений у дошкольников в условиях семьи. 

Результаты работы покажут, что после использования определенных форм и 

методов работы с родителями, наметится положительная динамика уровня 
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сформированности социальных представлений у детей. Родители осознают важность 

формирования этих представлений у детей в семье, взаимодействуя с детским садом. 

В результате взаимосвязи детского сада с семьёй, ребёнок научится управлять 

событиями своей жизни – это и будет его активная жизненная позиция. Мы должны 

научить ребёнка осознавать уровень или степень выделения себя личностью из потока 

своей жизни, осознания несовпадения своего «Я» и объективно разворачивающегося 

жизненного процесса. 

Вывод: источником и условием развития социальной активности ребенка как 

основного показателя его личностного развития по критерию «Я» в ансамбле 

межличностных отношений становится гармоничная система отношений ребенка с 

взрослыми и сверстниками. 
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ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУІ ЖҰМЫСЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Батыкова Н. Ш., Шабденова М.М. 

Қарағанды қаласы, ҚМҚК «Алтын сақа» балабақшасы 

 

 

Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек, жаңа заман алдында білім беру, ғылымды 

дамыту міндеті тұр. Бұгінгі таңда ғылым мен білімге қояр талап күшейіп, оқу жүйесі де 

күрделенген уақытта жаңа заман педагогына жүктелер жүк те арта түсуде.Педагогтың 

алдында өркениет көшіне жол бастайтын, әрі ұлттық рухта сусындаған білімді, дарынды, 

алғыр балаларды оқыта, тәрбиелеп шығару міндеті тұр. Педагог қолында, адам 

тағдыры,болашақ ел тағдыры тұр. «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат,өйткені 

мұғалім мектептің жүрегі»,-  деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай,педагогтың кәсіби 

жеттіктігі, білімі  басты шарт екендігі аян.Өздігінен білім жетілдіру- ол педагогтың кәсіби 

шеберлігін көтерудің бір түрі. Әрбір педагогтың өз білімін ақпараттар қоғамында 

жетілдіруі, онымен жұмыс жасау көзі  болып табылады. Сондықтан қазіргі білім беру 

жүйесі педагогтың әрдайым білімін жетілдіруін талап етеді. Педагогтың кәсіби шеберлігін 

көтерудің ең тиімді жолы- бұл өз білімін жетілдіру. Педагог үнемі білімін жетілдіріп 

отыру, ол маманның заманға сай қозғалып, дамуына септігін тигізеді.     

  Педагог шеберлігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі методика саласындағы ғылыми 

жаңалықтар мен озық алдыңғы қатарлы тәжірибені жетік меңгеру. Соған орай, сапалы, 

тиімді, нәтижелі ізденіс маманның тынымсыз еңбегінің куәсі болып табылады. Оқу- 

тәрбие үрдісінің дұрыс жүргізілуіне ұйымдастырылған оқу қызметтерінде педагогтың әр 

алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін балалардың мүмкіндіктеріне және жағдайларына 

сай таңдап алуы да ізденістен жүзеге асатын іс болып табылады. 

Әрине ізденіс нәтижесінде жүзеге асатын тиімді оқыту әдісі балаларды 

алғырлыққа, байқампаздыққа, шығармашылыққа еңбекке ынтасын арттыруға мүмкіндік 

береді.  
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   Өздігінен білім жетілдіру – бұл адамның барлық рухани және физикалық күштері 

қатысқан тұлғаның ең жоғарғы өзін-өзі жетілдіретін көрсеткіші; бұл шығармашылық іс-

әрекеттің түрі. 

Өздігінен білімін жетілдіру бірнеше түрде, жағдайда жүзеге асады. Олар 

мақсатталған өздігінен білім көтеру, қосымша өздігінен білімін жетілдіру сияқты түрдде 

болуы мүмкін. Педагог белгілі бір тақырыпқа өзіне мақсат қойып, сол мақсат бойынша 

ізденістер жүргізеді. Ал келесіде, педагог мақсатты іс-әрекеттер жасай отыра, әрі қарай 

білім мен біліктерін қолдана алатын жаңа затты біле бастайды. 

Педагогтың өз білімін жетілдірудің реті: тақырып таңдау, әдебиеттермен танысу, 

жұмыстың алдын-ала болашақ жоспарын жасау, жұмыстың мақсаты мен міндеттерін 

қалыптастыру, өз педагогикалық әрекетінің тәжірибесіне инновацияларды кіргізу, өзін 

жетілдіру мен өзінің өсу бағдарламасын жасау, жұмыс нәтижесін талдап, бағалау, 

жүргізіліп, жасалынған жұмыс туралы есеп беру.  

 

Тақырып таңдау, мақсат пен 

міндеттер қою 

Әдістемелік бірлестікте сөз 

сөйлеу 

Теориялық материалдар жинақтау Педагогикалық кеңесте баяндама 

жасау 

Таңдаған әдісті іс-тәжірибеде 

қолдану 

Әдістемелік бірлестікте, 

семинарда сөз сөйлеу 

Теориялық материалдарға 

негіздей отыра, алған тақырыбы 

бойынша өз жұмысын құрастыру, 

қолдану, нәтиженің жүйелілігі 

Ашық ұйымдастырылған оқу 

қызметтері 

Тақырып бойынша 

материалдарды жүйелеу, 

шығармашылық жұмыс түрінде 

құрастыру. қорғауға дйындалу 

Өз педагогикалық тәжірибесін 

көрсету, қалалық конференцияларда сөз 

сөйлеу, арнайы ғылымы-әдістемелік 

журналдарда басылу 
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БАЛАБАҚШАДА МУЗЫКА ОҚУ ҚЫЗМЕТІНДЕ ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
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         Заман ағымының өзгеруіне байланысты мектепке дейінгі білім беру 

мекемелеріне жаңа талап-міндеттер қойылуда.Балабақшадағы балалардың жан-

жақты,рухани бай, жоғары мәдениетті болып қалыптасуына музыка тәрбиесінің қосатын 

үлесі зор. Нәзік сезімді жас бүлдіршіндерді өнерлі,мәдениетті,білімді болып өсуіне 

балабақшадағы музыка тәрбиесінің алатын орны зор.Музыка сабағында балалар:музыка 

тыңдау,ән салу,аспаптарда ойнау,би билеу тәрізді түрлі іс-әрекеттермен 

айналысады.Балабақшадағы музыка тәрбиесі балаларды дамытуға,оларды мектепке 
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даярлауға бағыттайтын алғашқа саты.Балалардың жеке басындағы дарындылық 

қасиеттерін,музыкалық ынтасын,қабілетін қалыптастыру процессі бірте-бірте, жүйелі 

түрде жүргізіледі.Әр жастағы балаларға музыкалық білім беру,оларды жоспарлы түрде 

мектепке дайындау мақсатымен ұштастыра жүргізіледі. 

        Музыка  қызметтерінде балалардың тыңдау,сезіну,орындаушылық, эмоциялық 

сезімдері қалыптасады. Қазіргі заман  музыка жетекшілерінің жұмысы жаңа мазмұнды 

талап етеді-дербес шығармашылық еңбек  ете алатын,белсенді  іздеуші тұлғаны, алғыр 

адамды тәрбиелеп шығару.Мектеп жасына дейінгі балалардың  қуанышының бастауы 

музыкадан нәр алады.Музыка қызметтерінде әртүрлі педагогикалық әдістерді қолдану –ең 

маңызды мақсаттарды шешеді:балалардың ерте музыкалық тәрбиесінің 

қалыптасуы,музыкалық компонентінің құрылымы-балалардың музыкаға деген эмоциялық 

сезімдерінің дамуы. Музыка - бала қуанышының  қайнар көзі, және әр түрлі 

педагогикалық әдістерді музыка қызметтерінде қолдану  балалардың музыкалық 

тәрбиесінде маңызды тапсырмаларды  шешеді: музыкалық қабілетін қалыптастырады, 

музыкаға деген эмоциялық сезімдерін дамытады. Балалардың музыкалық тәрбиесінде 

негізгі тапсырманы шешу үшін мен түрлі музыкалық қызметтерде жаңа бағдарламалар 

мен технологиялар қолданамын. Педагогикалық технология дегеніміз не? Ол - музыка 

жетекшісінің, педагогтың кәсіби  қызметінде  тапсырмаларды тиімді шешуге мүмкіндік  

беретін  құрал. 

        Компьютерлік технологиялар білім  беру бағдарламасында берілген 

музыкалық және дидактикалық материалды ұсынуда музыка жетекшісінің мүмкіндігін  

кеңейтеді.Музыкалық  қызметтерде АКТ-ны қолдану балалардың музыкаға деген  

қызығушылықтарын арттырады,балалардың назарын белсендіреді. Ондай оқу  

қызметтерінде музыкалық шығарманы  талдауда балалар белсенділік таныта  түседі. 

Музыкалық қызметтер мазмұнды,нәтижелі бола түседі. Музыкалық тәрбие міндеттері 

бірнеше музыка қызметтеріарқылы жүзеге асады: музыка  тыңдауда, ән айтуда, 

музыкалық-дидактикалық ойында, музыкалық аспаптарда ойнауда.  

         «Музыка тыңдау» бөлімінде мен компьютерлік презентациялар қолданамын. 

Олар музыкалық шығарманы тыңдауын ынталандыра түседі, тыңдауға ұсынылған 

шығарманы ұзақ  есте сақтауына  көмектеседі. Сонымен қатар балалардың 

композиторлардың шығармашылығымен  танысуда презентациялардың көмегі зор. 

Портреттер, суреттер балалардың назарын аударады, танымдық  қызметтерін  дамытады.  

         «Ән айту» балаларды  музыкалық-эстетикалық  тәрбиелеуде жетекші орын 

алады. Бұл қызмет түрінде де жаңа технология қолданылады. Әннің сөзінің мағынасын, 

бейнесін  түсіну арқылы әнді мәнерлі айту үшін мен  әр түрлі әндердің мәтіндеріне қарай 

электронды суреттер жасадым. Мысалы, «Қыс» әнінде  «құлақшын»  сөзінің мағынасы  

түсініксіз, «Тиін»  әнінде «қойма» сөзінің мағынасын талдаймыз, сондықтан  сөздің 

мағынасын  түсінуге  көмек беретін  суреттерді  балалардың  назарына  ұсынамын. 

        Музыкалық-ырғақтық  қимылдарды, түрлі билерді орындау барысында АКТ-

ны  қолдану балалардың педагогтың нұсқауын  дәл орындауына, қимылды мәнерлі  

орындауларына  көмектеседі. 

        Арнаулы бейнетаспаны көру би композицияларын дұрыс орындауына  септігін  

тигізеді, мысалы, «Музыка» 5+. Би  элементтерін  ауызша  түсіндіргеннен  гөрі оқу  

бейнетаспасын  қолдану  арқылы  би элементтерін  үйрену  процесі  әлдеқайда қызықты  

бола  түседі  және  оған  аз  уақыт  кетеді.  

        «Музыкалық  аспапты  дыбысынан  таны», «Бізге  қонаққа  кім  келді?», 

«Музыкалы  үйшік», «Әуенді  тап» т.б. музыкалық-дидактикалық  ойындарын  түрлі-түсті, 

дыбысталған  презентацияларды  қолдану  арқылы  өткіземін. Бұндай  презентациялардың  

құрылымы: бірінші слайд – тапсырма, келесі – берілген  тапсырманың дұрыс орындалуын  

тексеру.  

Балаларға арналған музыкалық аспаптарды ойнауға үйрету барысында қазақ халық 

оркестрінің  концертінің, симфониялық оркестр, әр түрлі  аспаптардың  жеке  
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орындалуының бейнежазбасын  қолданамын. Оркестр дегеніміз не, аспаптар топтамасы 

жайлы түсіндіремін. Бейнетаспаларды көргеннен  кейін балалардың қызығушылықтары 

арта түседі. Компьютерлік  технологиялар  балалардың  ашылуына, музыкалық  

қабілеттерінің  дамуына  септігін  тигізеді. 

Балабақшамызда біз денсаулықсақтау технологиясын да жүзеге  асырамыз. 

Музыкалық  тәрбие  біздің  балабақшада балалардың  денсаулықтарын  нығайтуға  өз  

септігін  тигізеді. Мынадай  денені шынықтыру  түрлерін  қолданамыз:  

- Тыныс алу жаттығулары 

- Қимыл-қозғалыс арқылы  сөйлеу  және  сөзбен ойын 

Тыныс  алу  жаттығулары: 

  Сөйлеу тынысының  бұзылуын реттейді, диафрагмалық тынысын дамытуға  

көмектеседі және  тынысын  дұрыс  шығаруға  көмектеседі. Оқыту  басында  басты  

міндет   дұрыс  демалуға  үйрету. Оқу  қызметтерінде  демді дұрыс қоюға арналған  

жаттығу  кешендері  қолданылуы  тиіс. Тыныс алу жаттығулары тек дауыстың дұрыс  

дамуына ғана емес  сонымен  қатар  түрлі  аурулардан  қорғауды  қамтамасыз етеді. 

 Тыныс  алу  жаттығулары: 

«мамық» -  мамықты үрлеп жатқандай жеңіл дем шығару, 

«шыбын»  немесе «ара» - жылдам дем шығару, 

«кеміргіш»- бетті  домалатып, тістерді сәл көрсетіп демді  жылдам әрі  үзік-үзік 

шығару. 

«ат» - демді күштеп  шығарамыз (аттың  кісінегенін  саламыз). 

Артикуляционды жаттығу: 

Тілмен жұмыс (тілдің  ұшын тістеп, кезекпен  оң және  сол  тістерімен  тілді  

шайнау, тілді  тарту, түтік секілді орау және т.б.) 

Ерінмен жұмыс ( үстінгі  және  астынғы  ерінді  тістеу, ренжіген кейіп таныту, яғни 

астынғы ерінді төмен қарай  қайыру, үстінгі  ерінді көтеру  арқылы  үстінгі  тістерді  

көрсету яғни күлу), шаш түбінен бастап мойынға  дейін  өз  саусақтарымен  массаж  

жасау. 

Шеткі тістерімен тілді тістелеу. 

Беттің  ішкі жағын  тістелеу. 

Тіс пен бет аралығында тілмен айналма қимылын жасау. 

«Ат шауып келеді» – ауызды кең ашып тілді таңдайға жапсыру – айыру немесе 

таңдай қағу және т.б. 

«Пілдің тұмсығы» - еріндер біріктірілген және алға қарай қатты созылады. 

«Есінеу». Есінеуді  жасау өте оңай. Көмейге жаттығу  ретінде де жасауға болады. 

Басқалардан жасырып ауызды ашпай  есінеу. 

«Түтікше». Ерінді алға  қарай түтік ретінде созу. Осы қалыпта ерінді сағат тілі 

бағытымен және  қарсы айналдыру, мұрынға қарай созу, одан кейін иекке  қарай. Бірнеше  

рет қайталау. 

«Күлкі». Күлкіні де жасанды  түрде  орындауға  болады. Жасанды күлкі жоғары  

көңіл-күйді  жылдам  оята алады. 

Қимыл-қозғалыспен сөйлеу немесе сөздік  ойын: 

Тілді дамытуын ынталандырады. 

Ойлау қабілетін дамытады. 

Назарын, қиялын дамытады. 

Ойын-жаттығу «Аюдың үйі үлкен» 

Аюдың үйі үлкен, - балалар екі қолдарын жоғары  созып, аяқтың  ұшымен  жоғары  

көтеріледі. 

Ал қояндыкі кішкентай , - балалар  еденге  отырып, қолдарын  төмен  түсіреді. 

Аю кетті  қорбаңдап, - аю секілді қорбаңдап жүреді. 

Соңынан кетті  қоян да, - қосаяқтап секіреді – «қояндар». 

Ойын-жаттығу «Көлеңкем» 
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Мақсаты:Әр түрлі сипаттағы ойындық образдарды бере білу, бір-біріне еліктеп, 

синхрондық қозғалысқа бейімделу. 

 Көлбең-көлбең көлеңкем, 

Көлбеңдеген көлеңкем! 

Қане, қатар тұрайық, 

Үлкен шеңбер құрайық. 

(бір үлкен, бір кіші баладан қатар-қатар тұрғызу (кішісі – «көлеңке»).  

Көлбең-көлбең көлеңкем,  

Көлбеңдеген көлеңкем! 

Бүркіт қалай  бүреді? 

Кім көрсете біледі? 

Балалардың бәрі қолдарың жазып, жанындағы көлеңкелеріне көрсетеді.         

Бүркіт былай бүреді, 

Көлеңкем де біледі. 

Ән ырғағымен балалар бүркітше қанат қағады, еңкейіп саусақтарымен жер тірейді,  

«көлеңкелері қайталап қимыл жасайды». 

Көлбең-көлбең көлеңкем, 

Көлбеңдеген көлеңкем! 

Қасқыр қалай жүреді, 

Кім көрсете біледі? 

(Қасқырдың жүрісін бейнелейді). 

Көлбең-көлбең көлеңкем, 

Көлбеңдеген көлеңкем! 

Аю қалай жүреді, 

Кім көрсете біледі? 

(Балалар  көлеңкелерімен аюдың жүрісін көрсетеді). 

Музыкалық-сауықтыру жұмысы: 

Балалардың  шығармашылық және  музыкалық  қабілеттерінің  даму  

деңгейін  жоғарылатады. 

Сөйлеу қабілеттерінің  даму  деңгейін  жоғарылатады. 

Сырқаттану  деңгейін  төмендетеді. 

Жылдың  барлық  мезгілінде  физикалық  және ақыл-ой қабілеттілігін 

тұрақтандырады.  

Музыка  оқу  қызметтерінде озық технологияларды  және   методиканы кешенді  

түрде пайдалану баланың  жан-жақты  дамуына  септігін  тигізеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

«Отбасы және балабақша» - 2015ж 

«Музыкалық жетекшінің анықтамалығы»-2017ж. 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТЫ 

ҚОЛДАНУ 

 

Темиргалиева.Г.М, Мустаханова Е.С. 

 Қарағанды қаласы,«Алтын сақа» балабақшасы 

 

. 

    Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, жүз нақты қадаммен бастау алып «Мәңгілік 

елдің» негізі қаланды.  
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   Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттық- коммуникативтік технологияның 

келешек ұрпақтың білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 

жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасауда маңызы зор.  

   ХХІ ғасыр - бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі. 

Айналадағы дүниеге адам денсаулығына кәсіби мәдениетін жоғары бағалайтын дәуір. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттары жүзеге асыра отырып, оқу тәрбие 

үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.  

     Қазақстандық білім беру реформасының мақсаты инновациялық технологияға 

сүйене отырып, баланың бойында шығармашылық ойлауды дамытуға мүмкіндік жасау. 

Балаға білім мен тәрбие берудің басты сатысы балабақшадан бастау алады. «Алтын сақа» 

балабақшасында тәрбие мен оқыту процесін ізгілендіру мақсатында көптеген жұмыстар 

жасалуда. Оларды ғылыми тілмен айтқанда «инновациялық процесс» немесе 

«педагогикалық жаңалықтарды енгізу» деп аталады.Осы бастамалар аясында қалалық 

қазақ тілі қоғамы ұйымымен келісім шарт жасалып,тәрбиешілер мен педагогтардың 

білімін жетілдіру мақсатында «Қазақ тілі» курсының «Б»1 бағдарламасын оқып меңгеруде 

және де келесі жылдың қаңтар айынан бастап ағылшын тілін меңгеруге талапкер 

тәрбиешілер мен педагогтардің өтініші бойынша тапсырыс берілді.Сапалы білім,кәсіби 

біліктілік,инновациялар мен тың олар – бүгінгі күннің талабы.Сондайақ,балабақша 

методисі және қазақ тілі мұғалімі жақында Латын графикасына көшуді қолдауға арналған 

қалалық ісшараға қатысып қолдау білдірді.Жаңғыру бағдарламасына сай барлық 

жаңалықтар мен өзгерістерді қолдап біздің ұжымның үнемі ізденісте жұмыс жасауына 

меңгерушіміз Жанна Қайратқызы, тәлімгерлеріміз Раушан Жумадиллевна, Наталья 

Ивановна барынша жағдай жасап, қол ұшын беруде. 

     Инноватика ұғымының мәні латынның «in-novus» деген сөзінен шыққан, 

«жаңарту, өзгерту, жаңашылдық» деген мағынаны білдіреді. Яғни, педагогика ғылымында 

жаңа әдістерді, құралдарды, бағдарламаларды жаңаша пайдалану. Мектепке дейінгі білім 

беру жүйесінде оқыту мен тәрбиелеу қоғамдық, жалпы халықтық маңызға ие.Себебі қоғам 

өміріндегі әлеуметтік өзгерістер толыққанды жетілген, білімді, ұлттық санасы 

қалыптасқан ұрпақты тәрбиелеп өсіруді талап етеді. Осындай жаңашылдыққа байланысты 

балабақшамызда балалар үш тілде білім алуда. Жеке пән кабинеттері талапқа сай 

жабдықталған. Сабақ өткізуге арналған құрал жабдықтармен толық қамтылған. 

       Инновациялық 

білім беру құралдарына: 

аудио-видео құралдар, 

компьютер, интерактивті 

тақта, интернет, компьютер-

мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтар мен 

оқу-әдістемелік кешен, 

инновациялық ақпараттық 

банк, инновациялық банк, 

инновациялық сайттар 

жатады. Балабақшамызда 

интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы обьектілер құруға мүмкіндік беретін 

векторлық және графикалық жабдықтар қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі – 

мультимедиялық оқулықтарды оқу қызметінде жоғары дәрежеде жүзеге асыруға 

мүмкіндік туғызады. Мультимедиялық оқулықтар біріншіден балалардың 

қызығушылықтарын арттырады, екіншіден зейін қойып көрумен қатар түсінбеген 

жерлерін қайта көруге, тыңдауға және алған мағлұматты нақтылауға мүмкіндік береді, 

балалардың білім алу кезеңінде оқу қызметіне белсенділігін арттыра түседі.  
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    Мультимедиялық оқулық балабақша балаларына арналған тапсырма құралы. 

Себебі, бұл кезеңдегі балалардың зейіні сан түрлі түстерге, әдемі ойыншықтарға,түрлі-

түсті суреттерге, яғни, әдемілікке, әсемдікке әуес болады. Кез-келген оқу қызметінде әр 

түрлі үлгідегі суреттер, сызбалар, тәсілдер арқылы графикалық иллюстрациялар негізінде 

ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалану балалардың танымдық 

белсенділігін арттырып, логикалық ойлауын, шығармашылық пен еңбек етуге жағдай 

жасайды. М.Д.Ұ-да білім беруде өзекті мәселелердің бірі коммуникативтік мәдениетті 

қалыптастыру. 

    Ақпараттық коммуникативтік мәдени қоғамның негізгі талаптарының бірі – 

балаларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық – құрылымдық ойлау қабіліттерін 

дамыту,ақпараттық технологияны өзіндік  даму мен оны іске асыру құралы ретінде 

пайдалану дағдыларын қалыптастырып ақпараттық қоғамға бейімдеу.Ол тек қана 

компьютерлік сауаттылық емесі, сонымен қатар этикалық, эстетикалық және 

интеллектуалдық сезімін меңгеру болып табылады. Ақпараттық коммуникативті 

технологияның білім берудегі тиімділігі баланың өз бетімен жұмыс жасай алады, уақытты 

үнемдеу арқылы оқу мен білім аз уақытта меңгеріледі, білім мен білік дағдылары  

тәрбиешілер мен балалар арасында шығармашылық жұмыстар жасалып,  жедел түрде 

оқыту мүмкіндігі жүзеге асырылады. Бір ғана қашықтықтан оқыту технологиясының өзі 

онлайн желісі арқылы тәрбиешілердің тәжірибе алмасуына зор мүмкіндік жасайды.   

Бүгінгі таңда балабақша ұжымы 

«Болашақ» университеті мен 

колледжінің студенттерімен және 

«Өрлеу» оқу-әдістемелік орталығымен 

мектепке дейінгі білім беруде 

инновациялық бағытты  қолдану 

тәсілдерін, нәтижелі қолдану 

жолдарын іс жүзінде жүзеге асыру 

мақсатында әртүрлі семинар-

практикумдар өткізу арқылы тәжірибе 

алмасуда. Студентер балабақшада 

өткізілетін тәрбиелік іс -  шараларға 

атсалысып тәжірибе үйренуге мол 

мүмкіншілік қарастырылған. 

Балабақшада болатын түрлі 

сайыс,семинар,конференция,ата – аналармен жұмыстарға  шаралардың тапсырмаларын 

тәрбиешілермен бірлесе орындап іс – тәжірибе жинақтайды.  

Әрбір мектепке дейінгі ұйым жұмысына жаңа идеялар мен технологияларды 

енгізудің өзі мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңғырту болып табылады. 

      Біздің «Алтын сақа» балабақшасында тәрбие мен білім беруде заманауи қоғам 

мен ғылымды дамытуда және жаңа стандартта көзделген өзгерістердің қажеттілігін 

қолдайтын, мүдделері ортақ, ұйымшыл ұжым қалыптасқан. 

Сонмен қатар 2017-2018 оқу жылында «Өрлеу» оқу әдістемелік орталығының 

тәрбиешілер мен педаготардың біліктілігін арттыру курстарының тәлімгерлерімен бірлесе 

отырып, Қарағанды қаласы,аудан,ауыл балабақшаларының тәрбиешілерімен  іс – тәжірибе 

алмасу,инновациялық технология бағытарын қолданып ұйымдастырылған 

семинар,дөңгелек үстел,ашық ұйымдастырылған оқу қызметтері,тәжірибелер,ұсынылып, 

ғылыми тәсілдерді инновациялық үдерістерді жетілдіруге,жүйелендіруге сауатты 

түрде жоспарлауға және енгізуге ықпал етіп нәтижелі білім беру бағытары бойынша пікір 

алмасып,іс – тәжірибелерімен бөлісіп,жетістіктерге қол жеткізді.Біздің балабақшамыздың 

педагогикалық тәжірибесі көрсеткендей,бұндай мүмкіндіктерді жоба әдістемелері береді. 

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбилеу ұйымының инновациялық қорында бүгінгі күні 

қолданысқа енген әдістемелік құралдар бар. 
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Ол білім беру кеңістігін кеңейтеуге,оған жаңа формалар беруге және баланы 

шығармашылық дамуына,танымдық ой – өрісіне әсер етеді,бұның өзі табысты жеке 

тұлғаның құрамдас бөлігі болып табылады.2017 – 2018 оқу жылының басында: 

«Ынтымақтастықтың жаңа тәсілдерін қолдану балабақша мен отбасының өзара әрекеттесу 

жұмысын жетілдіру» және жобалау зерттеу қызметін мектеп жасына дейінгі баланың өзін 

– өзі дамыту құралы ретінде қолдану» атты жылдық міндеттер бойынша оң нәтижелерге 

қол жеткізді. 

Қорыта келе айтарымыз: «Біз тұрғызатын қоғам арды бағалайтын белсенді,жоғары 

моральды әдепті және рухани байлығы мол адамдардан тұру керек», - ал,ол болашақтың 

адамдары, біздің алдымыздағы тәрбиелеп отырған бүлдіршіндеріміз. Халқымыз бекер 

айтпаған «Тәрбие басы – тал бесік», «Ел боламын десең,бесігіңді түзе», - деп. 

Балабақша ұжымының алдында тұрған ең басты міндетердің бірі қоғам өміріндегі 

әлеуметтік өзгерістерге бейім, толыққанды жетілген, білімді, ұлттық санасы қалыптасқан 

ұрпақты тәрбиелеп өсіру. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 1. ҚазақстанРеспубликасның білім туралы» Заңы 

2. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы,2012 жыл 

3. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

4.“Болашақтың іргесін бірге қалаймыз”  Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, 2011 жыл 

5. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы 

6. Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық – 

коммуникативтік технологияларды қолдану бойынша құзырлылықтарын қалыптастыру 

әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж. 

7. К.Ж.Бұзаубақова.Жаңа педагогикалық технология.Оқулық.Тараз.Тра МУ200 

 

 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Сейтбатталова М. Х.,Байзакова А. К. 

«Алтын сақа» балабақшасы, Қарағанды 

 

Ұлттық тәрбие ұлттық мәдениетті өркендетудің қайнар көзі болып табылады. 

 Ұлттық салт-сананың үрдістері рәсім, рәміз, кәде, ырым, тыйым өмір 

қолданыстары арқылы іске асырылады да, ұлттық болмыс пен ұлттық мәртебенің мәдени-

рухани деңгейі өмірден көрініс табады. Ұлттық тәрбие осылай өз нәтижесін береді. 

 Егеменді ел болып, тілімізді, дінімізді иелендік. «Қазақтың өздік ұлттық 

қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау – менің перзенттік те, президенттік те 

парызым!» - деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлттық тәрбиеге ерекше мән 

береді. Біз сол ұлы мақсатты іске асыру үшін ұлттық тәрбиенің негіздерін айқындап, 

күнделікті өмірде, сабақта жүзеге асыруымыз кажет. 

 Халық дүниеге келген жас нәрестенің болашағын ойлап, бар жақсылықты 

баланың жолына бағыттап, көркем сөздерді, мақал-мәтелдерді, жаңылтпаштарды, салт-

дәстүрлерді күнделікті тәрбиеде пайдаланып отырған. 

 Ұлттық тәрбие халықтың өмір-тіршілігімен, кәсібімен, ұлттық тәрбие дәстүрімен 

қоғамнан қоғамға жалғасып, дамып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отырған. 

 Ата-баба мұрасын каймағы бұзылмаған өмір тәжірибесінен алынған қалпында 

қолдану ұрпақ үшін өте пайдалы болмақ. 

Балалар  өз елінің, жерінің, халқының мерей-мәртебесін биіктету үшін ұлттық 

тәрбиені, өзін-өзі тануды жетік білу қажет. Сондықтан да ата - бабаларымыз ұлттық 

тәрбиеге, салт- дәстүрге ерекше мән берген. Ұлттық тәрбиенің мағынасын терең ұғынып, 
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болашақ ұрпағымызға, жас ата- аналарға сапалы да терең ұлттық тәрбие беруге тиіспіз. Әр 

отбасында өз балаларын еркелетіп, айтқанын жасап үйреткен ата- ана, енді өзінің ақылын 

баласы ескермейтіндей халге жетті. Осындай келеңсіз нәрселерді болдырмау үшін қолға 

алатын мәселе болашақ ұрпағымыздың саналы тәрбиелі болып өсуі үшін, халық болып, 

қоғам болып кірісуіміз қажет. Ол үшін халқымыздың ғасырдан-ғасырға қастерлеп келген 

құнды дәстүрлерін есімізде сақтап, санамызға құюымыз қажет. 

    Ата-бабаларымыздың асыл мұрасын, дәстүрлерін қастерлеуге, мақтаныш тұтуға 

баланы тәрбиелеуіміз қажет.Балаларды, бүлдіршіндерді ұлттық дәстүрге баулу үшін 

тәрбиешілер мен жас ата-аналар қазақтың бұрынғы салтына байланысты әдет-ғүрыпты, 

жөн-жораларды білуі қажет.  

       Ұлттық тәрбие арқылы балалардың әдет ғұрыптарға,салт дәстүрлерге деген 

қызығушылықтары артады, халық ауыз әдебиетін қолдану арқылы балалардың тілдері 

дамиды,сөздік қорлары байиды,ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынас 

қажеттілігі қалыптасады,ойлау қабілеттері дамиды. 

          Балаларға ұлттық салт-дәстүрлерді, оны ұйымдастыру жолын, соған 

байланысты бұл күнде ұмыт бола бастаған атауларды оқу іс-әрекет барысында, 

ертеңгіліктерде таныстыруға болады. 

          Халықтың өмірлік тәжірибеден түйгендерін, бастан кешкендерін, 

ұқыптылықпен жинаған әдет-ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін, даналық асыл ойларын жас 

ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. 

            Баланың психикалық, физиалогиялық денсаулығы, өмірге деген дайындығы, 

мәдениеттілігі, жан- жақты дамуы баланың  келіп жүрген балабақшасында қолайлы 

жағдай болса ғана, және баланың үлкендерге деген,бір- біріне,құрбыларына деген 

сыйластығы, баланың ата-анасына деген адамгершілігі, ата-аналардың баласына деген  

түсінушіліктері жоғары деңгейде болса ғана, бала өзін жеке тұлға ретінде сезіне 

алады.Баламен ата-ана бір-бірімен өзара тығыз қарым-қатынасты, адамгершілік 

қасиеттерді меңгерсе, жүргізілген жұмыс түрлерінен нәтиже шығатыны даусыз. 

«Келешектің иесі жастар», - жастар өзінің  ата-анасынан гөрі заманына көбірек ұқсас 

болып келеді. Сондықтан, қоғам талабына сай, сол қоғамды көркейтетін, дамытатын 

жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені белгілі. Жаңа білімнің тізгінін ұстайтын, еркін 

елдің ертеңгі шығармашылық кемеңгерлерін тәрбиелеу. Бала бойындағы тәрбиенің 

бастауын ата-ана қалыптастырса, балабақшада тәрбие көзін жеткізуші- педагог болып 

табылады. 

        Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясын іске асыру» ережесі деп аталатын 

бағдарламасында халық үшін мектепке дейінгі тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз етудің 

мақсаты айқын көрсетілді. Өйткені еліміздің даму стратегиясының негізгі бір тармағы 

халыққа білім беру болып табылады. Сондықтан балаларды мектепке даярлау мәселесі 

өзекті істің біріне айналып отыр. 

        Бүгінде мектепке дейінгі білім беру мазмұның жаңарту жолындағы 

инавациялық бағдарламалар жүзеге асуда. Бала – бақшаның негізгі міндеті – баланың 

мектепке даярлығын қамту – әр баланың дұрыс тәрбие алуына кепілдік беру. 

   Адам ұрпағының өзі туралы естеліктерінің бастауында адамзаттың балалық 

кезеңі туралы ертегі, қиял елесіне оранған естеліктерінен тұратыны анық. Әлбетте, ол 

кездейсоқтық болмаса керек. Себебі, жеке адамның да, тұтас қоғамның да даму жолының 

бастауындағы игі құбылыстарынан ғана көзделсе керек. Осы ретте адамның да адам 

болып қалыптасуы балалық шақтың қандай жағдайда өтуіне байланысты. Іргетасы мығым 

болса ғана сарайдың еңсесі биік болады. Бұлақтың да қайнар көзі таза болса, асау өзеннің 

де бастау бұрқағы биіктен сарқыраса алысқа ағары мәлім ғой... 

   ХХІ ғасыр- бәсеке ғасыры,олай болса, ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді, ата 

дәстүрімізді қастерлейтін, ертеңгі Қазақстанның тізгінін ұстайтын, өмірдің әр түрлі 

мәселелерінен хабардар, кез келген тапсырманы орындауға қабілетті, қолынан іс келетін 
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құзыретті азаматтарды кіші жастан, яғни, мектепке дейінгі жастан бастап дайындау 

мақсаты тұр. Ғасырдан астам тарихы бар және әлемдік қоғамдастықта балаларға мектепке 

дейінгі тәрбие мен білім берудің негізгі нысаны ретінде сыннан өткен балабақша бүгін де 

үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдақтардың үлгісі болып отыр.Оқу мен тәрбие егіз. 

Тәрбиенің негізі- ұлттық тәлім-тәрбие. Тәрбие- халықтың ғасырлар бойы жинақтап, 

іріктеп алған озық тәжірибесінен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың 

қоршаған ортадағы қарым-қатынасын және соған сай мінез- құлқын қалыптастыру. 

           Тәрбие мәселесі адам баласының  ғұмырындағы көнермейтін, өмір ағысынан 

ажырамайтын баға жетпес құндылық. Бала тәрбиелеу мәселесінің  негізгі өзегі- өмір 

тәжірибесі, халықтың әдет – ғұрпы. « Әке асқар тау, ана- ағар бұлақ, бала жағадағы 

құрақ»,- дейді дана халқымыз. Отбасындағы осы үш адамның арасындағы берік байланыс 

терең сүйіспеншілік мызғымастай жарасым табуы қажет. Ұлттық тәрбиенің өзегі- 

адамгершілік тәрбиесі. Ендеше адамгершілік тәрбиесінің ең негізгі міндеті жас ұрпақтың 

бойына өзі өмір сүріп отырған қоғамның  алдында тұрған мақсат – мүдеге сай адамдық  

қасиеттерді  қалыптастырып жетілдіре отырып тәрбиелеу болып табылады. 

    Адамның адамгершілік  жағынан қалыптасуы  оның туған кезінен-ақ басталады, 

ал рухани-адамгершілігі қоршаған орта мен адамгершілік тәрбиесінің  міндеттері мен 

мазмұнына байланысты жетіледі. 

   Тәрбие жүйесінің тиімділігінің аса  маңызды көрсеткіші  баланың  адамгершілік  

жағынан жетілуі, оның-рухани адамгершілік қасиеттерінің  елеулі өзгеруі болып 

табылады.  

     Балалық шақта айнала қоршаған дүниені  ақылмен, жүрекпен тану- 

адамгершіліктің ең басты негізі болып табылады.  

      Адамгершілік- рухани тәрбиені қалыптастырудың негізі- баланы ұлттық салт 

дәстүрге тәрбиелеу, қазақ халқының  ұлттық тәлім  тәрбиесінің басты бағыттарын бойына 

дарыту. 

     Адамгершілік рухани тәрбиені жеткіншектерде қалыптастырудың негізінің бірі  

салт-дәстүрлерге  баулу. Олардың қызығушылығын тудырып, уақытын бос өткізбей   

жастайынан салт-дәстүрлерге баулу керек. Бұл да жеткіншектің бойында өз ұлтына деген 

мақтаныш сезімдерінің дамуына жағдай жасайды.  

      Әрбір баланың мінез-құлқы ата-анасының жағымды іс- әрекетінен үлгі алу 

барысында қалыптасады.  

    Адам шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап өз туған елінің азаматы деген атқа 

ие болады. Осы кезден бастап әр тұлғаның « Мен»-і қалыптасады. 

Адамның жеке басының қасиеттері мектепке дейінгі жаста қалыптасатыны 

бәрімізге аян. Осы жаста бала қажетті қасиеттердің бәрін бойына сіңіріп, әдетіне 

айналдыра бастайды. 

      Бала әр нәрсеге құмар, айналасындағы барлық өзгерісті, табиғат тамашаларын 

сезінуге талпынып, өз құрбыларымен, ересектермен тығыз қарым-қатынаста болады. Осы 

мектепке дейінгі жастағы баланы жан-жақты дамытып, жеке тұлға ретінде тәрбиелеу, 

оның ішінде адамгершілік тәрбиені бала бойында қалыптастыру-  ата-ана мен мектепке 

дейінгі ұйымның  міндеті. 

     « Бала – бауыр етің,»,- демекші, бала дамуы негізінен ортаға, әр баланың 

отбасында қалыптасқан әке-шешенің, әже мен атаның, үлкен мен кішінің қарым-

қатынасына қатты байланысты. Баланың өзгелермен қарым-қатынасы, амандасуы, үлкен-

кішімен сөйлесуі – бәрі-бәрі отбасынан басталады. 

      Бала отбасы жағдайында өмірдегі әр түрлі жағдайларда, өзін қалай ұстауы, 

кішіпейіл болу, ізеттілік сыйластық, үлкендермен және кішілермен қандай қарым-

қатынаста болу сияқты тәжірибе жинақтайды және оны меңгереді. Отбасында бірін- бірі 

сыйлау, қамқоршы болу, бірлесіп еңбек ету секілді, баланың бойында адамгершілік 

қасиеттер дамиды. Әрбір баланың жақсы болуға тырысатын кездері болады: оның сондай 

белсенділігі мен талпынысына қолдау көрсету, демеп жіберу, сеніммен қарау, балаға 
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қанат беріп, баланың  ынтасын одан әрі арттырады.  Ата-аналарымен бірігіп жұмыс істеу 

барысында балалар тазалыққа, адалдыққа, мейірімділікке, кішіпейілділікке үйренеді. 

Отанға деген сезім ықыластары артады. Бала дүниеге келгеннен бастап, ата-анасы және 

айналасындағы адамдар мен тығыз байланысты болады.  

      Болашақ ұрпақ бойына имандылық, адамгершілік тәрбиесі, күнделікті оқу 

тәрбиесі жұмысының барысында жүзеге асып отырады.Тәрбиенің үлкен де қажетті бөлігі- 

рухани адамгершілік тәрбие.Рухани-адамгершілік тәрбие- келешек жас ұрпақтың өмірге 

деген шынайы көз қарасын айқындайды.  

     Ата салтын ұстану, өз тіліңді, дініңді, ұлтыңды құрметтеу арқылы өзіңнің қазақ 

екеніңді көрсетесің. Педагог балаларды тілді, мәдениетті, әдебиетті меңгерткен кезде ғана 

ол бала сол бағытқа қалыптасады 
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Р.Ж.Бапахова, А.У.Мусаханова 

«Алтын сақа» балабақшасы КМҚК 

 

 

Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы.  С.А.Назарбаева ұсынған «Өзін-өзі тану» бағдарламасының 

идеяларын түсіну, қолдану, талдау жинақтау, мақсаттық категория өлшемдерінің негізінде 

басшылыққа алуға болады. «Өзін-өзі тану» бағдарламасындағы адамгершілікке тәрбиелеу, 

балабақшадан бастау алып, оны ата-аналармен бірлесіп атқарылуы керек. 

Тәрбие мәселесі адам баласының  ғұмырындағы көнермейтін, өмір ағысынан 

ажырамайтын баға жетпес құндылық. Бала тәрбиелеу мәселесінің  негізгі өзегі- өмір 

тәжірибесі, халықтың әдет – ғұрпы. «Әке асқар тау, ана- ағар бұлақ, бала жағадағы 

құрақ»,- дейді дана халқымыз. Отбасындағы осы үш адамның арасындағы берік байланыс 

терең сүйіспеншілік мызғымастай жарасым табуы қажет. Ұлттық тәрбиенің өзегі- 

адамгершілік тәрбиесі. Ендеше адамгершілік тәрбиесінің ең негізгі міндеті жас ұрпақтың 

бойына өзі өмір сүріп отырған қоғамның  алдында тұрған мақсат – мүддеге сай адамдық  

қасиеттерді  қалыптастырып жетілдіре отырып тәрбиелеу болып табылады. 

Адамның адамгершілік  жағынан қалыптасуы  оның туған кезінен-ақ басталады, ал 

рухани-адамгершілігі қоршаған орта мен адамгершілік тәрбиесінің  міндеттері мен 

мазмұнына байланысты жетіледі. 

    Тәрбие жүйесінің тиімділігінің аса  маңызды көрсеткіші  баланың  адамгершілік  

жағынан жетілуі, оның-рухани адамгершілік қасиеттерінің  елеулі өзгеруі болып 

табылады.  

    Балалық шақта айнала қоршаған дүниені  ақылмен, жүрекпен тану- 

адамгершіліктің ең басты негізі болып табылады.  
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    Адамгершілік- рухани тәрбиені қалыптастырудың негізі- баланы ұлттық салт 

дәстүрге тәрбиелеу, қазақ халқының  ұлттық тәлім  тәрбиесінің басты бағыттарын бойына 

дарыту. 

    Адамгершілік рухани тәрбиені жеткіншектерде қалыптастырудың негізінің бірі- 

еңбекке баулу. Олардың қызығушылығын тудырып, уақытын бос өткізбей, жастайынан 

еңбекке тәрбиелеп қаблетіне қарай еңбек  түрлерімен айналыстыру керек. Бұл да 

жеткіншектің бойында өзара көмек, сыйластық, жауапкершілік сезімдерінің дамуына 

жағдай жасайды.  

Әрбір баланың мінез-құлқы ата-анасының жағымды іс- әрекетінен үлгі алу 

барысында қалыптасады.  

    Бала отбасы жағдайында өмірдегі әр түрлі жағдайларда, өзін қалай ұстауы, 

кішіпейіл болу, ізеттілік сыйластық, үлкендермен және кішілермен қандай қарым-

қатынаста болу сияқты тәжірибе жинақтайды және оны меңгереді. Отбасында бірін- бірі 

сыйлау, қамқоршы болу, бірлесіп еңбек ету секілді, баланың бойында адамгершілік 

қасиеттер дамиды. Әрбір баланың жақсы болуға тырысатын кездері болады: оның сондай 

белсенділігі мен талпынысына қолдау көрсету, демеп жіберу, сеніммен қарау, балаға 

қанат беріп, баланың  ынтасын одан әрі арттырады.  Ата-аналарымен бірігіп жұмыс істеу 

барысында балалар тазалыққа, адалдыққа, мейірімділікке, кішіпейілділікке үйренеді. 

Отанға деген сезім ықыластары артады. Бала дүниеге келгеннен бастап, ата-анасы және 

айналасындағы адамдар мен тығыз байланысты болады. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған « Өзін-өзі тану» - бағдарлама-сы 

адамгершілік рухани білім берудің алғашқы кезеңі болып табылады.  

«Өзін-өзі тану» бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізетін тәрбиешілер біріншіден 

өзін біліп, өзін-өзі танып содан кейін ата-аналармен жақсы қарым қатынаста болуға 

тырысады.  

Болашақ ұрпақ бойына имандылық, адамгершілік тәрбиесі, күнделікті оқу тәрбиесі 

жұмысының барысында жүзеге асып отырады.Мектеп жасына дейінгі баланы ата-

анасымен балабақшада адамгершілікке тәрбиелеу, сабақ барысында, түрлі ата-аналармен 

өткізілген шараларда жүзеге асады. 

     Отбасындағы үлкендердің  іс-әрекеттеріндегі бірізділік, моральдық, тұрақтылық  

адамгершілік нормалары мен талаптарына сай болулары – баланың  мінез-құлқының 

дұрыс бағытта  болуының және оны жағымсыз әсерлерден сақтаудың ең нақты кепілі. 

Отбасында қарым-қатынастар шың ниетпен, кеңпейілмен құрылған болса, онда балалар 

басқа адамдармен араласу барысында осындай жақсы қасиеттерді сақтауға тырысады. 

Ата- аналар балаларды белсенділікке ынталандырулары, оларды тек бағынышты 

субъектіге айналдырмай, оның тұлғалық қасиеттерін ескеріп, еркін дамуына ішкі 

қабілеттерін- ашуға жағдай жасаулары қажет.  

Ата-аналар үшін қарым-қатынас өнерін меңгерулері балаларды ашық әңгімеге 

шақыруларына, олардың сырларын, құпияларын сақтай алуларына байланысты болады. 

Қоғамымыздың ірге тасын нығайту үшін бүгінгі бүлдіршіндерге үлгілі, өнегелі тәрбие 

беру қазіргі міндеттердің бірі. 

       Имандылық, ізеттілік, адамгершілік, елжандылық және  толып жатқан кісілік 

қасиеттер балабақша қабырғасынан басталады. Балалардың бойына адамгершілік 

қасиеттерді сіңдірудің жолы – ата-аналармен қоян қолтық жасалған жұмыс. 

      Осындай үлгілі тәрбиелі, өз тілін, ұлтының дәстүрін, жетік меңгерген, талапты 

және ертеңгі күні ұлт болашағын ойлайтын ата-аналар. Қазақ халқы елін, жерін 

табиғатын, мәдени байлығын өнерімен тілін, тарихын салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрпын 

сақтап, рухани адамгершілік тағылымдарын ұрпағына мұра етіп қалдырған. Ата-

аналармен осындай тақырыптарда әңгіме жүргізілгеннен бастап ата-аналардың 

қызығушылықтары артады.   Балаларының сабақта алған жетістіктері ата-ананың да 

ынтасын арттырады. Ата-аналар Өзін-өзі тану оқу қызметінің өткізілуі барысында 

балаларының адамгершілік –рухани  мазмұндағы  бағыт-бағдарларының дамығандарын 
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байқайды. Балаларының қабілеттерінің   толық ашылуына осы  оқу қызметінің септігі мол 

екенін түсінеді. Ата-аналар балаларының  Өзін-өзі тану оқу қызметінің  өткізілуіне 

қызығушылықтары өте жоғары екенін байқайды. Бұл оқу қызметі жыл бойы ата-аналар 

мен балалардың рухани санасын көтереді, балаларды тәрбиелеуде  маңызы өте зор. 

Болашақта балалардың мінез- құлқына қабілеттерінің жоғарлауына септігін көптен 

тигізуде. Бұл оқу қызметінің ата-аналармен бірлесе отырып жүргізілуі балалардың 

рухани- адамгершілік сапаларының артуына көп ықпал етеді.    

Осындай сенімді қарым-қатынастар ата-аналардың өз балаларының ерекшеліктерін 

дұрыс білуге, оған артқан сеніміне негізделеді. 

«Отан – отбасынан басталады» демекші нағыз тәрбиені отбасынан бастауымыз 

қажет.  
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Қaзaқстaн Рecпубликaсының «Білім турaлы» Зaңындa «Білім бeру жүйесінің бaсты 

міндеті ұлтты және aдaмды қaлыптaстыруғa жәнe кәсіби шыңдaрғa бағытталған білім алу 

үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу; білім беруді 

ақпараттандыру; халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім 

беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін , әр 

педагогтың күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құрулар, 

өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым қатынасқа өту қажеттілігі 

туындайды. Қaзіргі кeзеңдe білім ғылым саласында инновациялық технологиялар 

қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де 

инновациялық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың 

ажырамас бөлігі. Сондықтан мектепке дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 

мақсаты – баланың жеке басының қалыптасуы мен дамуы болып отыр. Жаңа заман 

қоғамдық және интеллектуалдық жағдаяттардың кең спектарына бейімделу қабілетінің, 

қарым қатынастың және ойлаудың жоғары деңгейін талап етеді. Жаңа заман 

педагогикасының міндеті баланың білім және біліктіліктерді жеке дара меңгеру емес, 

оларды бір жүйе ретінде меңгеруін қамтамасыз ететін білім берудегі компетенті бағытты 

жүзеге асыру болып табылады. Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа 

заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр сырын 

анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызу қажет. Яғни, 

инновациялық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан – 

жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау қазіргі таңдағы әрбір 

педагогтың міндеті. Осы міндетімізді жүзеге асыруда өз тәжірибемізде СТО 

технологиясының тиімділігіне көзіміз жетіп, қолданып келеміз. Атап айтсақ, СТО 

технологиясының түзеу-дамыту жұмысындағы орны ерекше. Қазіргі заманда бала 
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дамуындағы ауытқушылықтардың көп кездесуі және ақпараттық технологиялардың 

қарқынды дамуы баланың когнитивті сферасының дамуын тежеп отыр. Когнитивті 

сфераның дамуына жауапты танымдық үрдістердің жетілуі өзара тығыз байланыста 

жүзеге асады. Осы дамудағы байланысты қамтамасыз ететін бірден бір технология. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау үрдісін дамытуда «Миға шабуыл», «Венн 

диаграммасы», «Кубизм» әдістері тиімділігіне көзіміз жетіп келеді. 

Қазіргі таңда гиперактивті балалардың саны артып отыр. Бұл өз кезегінде баланың 

жан-жақты білімі мен тәрбие алуына кедергі келтіреді. Гиперактивті балалар аңғырт, әрі 

ырықсыз болып, қызығушылығы тез басылатындықтан олар кездейсоқ жағдайға жиі 

ұшырайды. Гиперактивті бала тәртіптің бұзылуына жиі кінәлі болады, бірақ олар оны 

қасақаналықпен жасамайды. Ол тәртіптерді қабылдауға қабілетсіз болғандықтан оны 

орындай алмайды. Гиперактивті балаларға ашушаңдық, қыр көрсетушілік, ал ең соңында 

ұқсатушылық көріністерге тап болады, өзін қоршаған ортадағыларға жек көрінішті болып, 

соның нәтижесінде жан толғанысы проблемасына ұшырайды. Балаларда қорқыныш, 

жабырқаулық пайда болып, еш себепсіз біреуді жек көре бастайды. Мінез құлқында 

шектен тыс белсенділік пен ырықсыздықтың болуы ең өкініштісі, оның оқу іc-әрекетіне де 

жағымсыз әсер етпей қоймайды. Мұндай балалардың өз ырқын бағындыра алмауына 

байланысты танымдық қабілеттері де тежеледі. Әсіресе зейін үрдісі зардап шегеді. Осы 

орайда түзеу-дамыту жұмыстарында СТО технологиясын қолданған нәтижелі. Мысалы: 

суреттерді, муляждарды, ойыншықтарды тақырыпқа байланысты топтастыру жұмыстары 

(«Кластер» стратегиясы), мәтін, ертегілерді, әңгімелерді бөліктерге бөліп оқу арқылы, 

бөліктерден кейін «Қалай ойлайсыңдар, әрі қарай не болады?», «Неге олай ойлайсыңдар?» 

сұрақтарын қою арқылы біріншіден баланың зейінін шоғырландыруға ықпал етеміз, 

екіншіден мидың жұмыс жасауына ықпал етіп ойлау үрдісін белсендендіреміз. Соңына 

дейін әңгімені аяқтап балалардың нұсқауларымен шынайы нұсқаның ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын талдау баланың логикалық ойлау үрдісін арттырады, сонымен қатар 

балалардың өз пікірлерін дәлелдеуі, әңгімелеуі нәтиежесінде тілдік дамулары жетіледі. 

Жаңа технологияның тағы бір артықшылығы бала тілін дамытудағы қолайлылығы болып 

отыр. Атап айтсақ «Синквейн» әдісі арқылы вербалды тілін дамытуда лексикалық 

грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолданып, байланысты сөйлеуге дағдыландырамыз. 

«Синквейн-жұмбақтар» мектеп жасына дейінгі баламен жұмыста тиімді болып табылады. 

Бірінші сөз айтылмайды. Қалған жолдар «синквейн» стратегиясы бойынша айтылады. 

Мысалы:  

1. ?????????. 

2. Кішкентай, жұмсақ 

3. Ұйықтайды, мияулайды, ойнайды 

4. Үй жануары 

5. Ертегі кейіпкері 

«Венн диаграммасы» стратегиясының көмегімен балада заттарды ұқсастықтары 

мен айырмашылығын және ортақ қасиеттерін іздестіру арқылы салыстыру сияқты күрделі 

операцияны белсендіреміз. 

«Кубизм» стратегиясы арқылы балада қандай да бір затпен таныстыруда жан-

жақты түсінік қалыптастыра аламыз. Кубиктің жан-жағы балаға: Ол не? Неге ұқсайды? 

Түсі, пішіні, көлемі. Қалай жасалады? Не үшін керек? Жағымды және жағымсыз деген 

сияқты ақпарат береді. 

«Білемін. Білдім. Білгім келеді» стратегиясында мектеп жасына дейінгі балаларға 

кестелік суреттер және түрлі-түсті жұлдызшалар көмегімен бейімдеп қолданып келеміз. 

Тақырыппен танысқаннан кейін балалардан тақырып бойынша не білетіндіктері сұралады. 

Балалардың жауаптарын түртіп аламыз немесе кестелік суреттер арқылы тақтаға ілінеді. 

Баланың әр жауабына қызыл жұлдызша беріледі. Тақырып бойынша не білгілері 

келетіндіктері сұралады. Балаларға жасыл жұлдызшалар беріледі. Балалардың 

сұрақтарына қатысты ақпарат берілгеннен кейін тақырып бойынша жаңадан не 
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білгендігіміз сұралады. Әр білген ақпарат үшін балаларға сары жұлдызша беріледі. 

Қорытындысында жұлдызшалар саналады. Жасыл жұлдызшаға қарағанда сары жұлдызша 

көп болса тақырып меңгерілгендігі, жасыл жұлдызша көп болса тақырып келесі күні 

қайталанады. Осылайша бұл стратегия арқылы баланың тақырып бойынша білім және 

білігін толыққанды бекітуге мүмкіндік мол. 

«Тірек сөздер» стратегиясын мектеп жасына дейінгі балаларға «Тірек суреттер» 

немесе «Тірек символдар» түрінде тиімді қолдануға болады. Балаларға тірек сөздердің 

ретін бұзбай әңгіме немесе ертегі құрастырту арқылы сөздік қорын, тілін және қиялын 

дамытамыз. Өлеңнің әр жолына суреттер көмегімен кесте жасай отырып баланың өлең 

жолдарын тез жаттауға көмектесеміз. Бұл өз кезегінде есте сақтау қабілетінің дамуына 

негіз болады. 

Баланың ой өрісі кеңейіп, сын тұрғысынан ойлай отырып, дәлелдер және 

тұжырымдар жасайды, өз ойын еркін білдіреді, өз ізденісі мен қызығушылықтары артып 

шығармашылық қабілеттері шыңдалады. Жеке, жұптық, топтық жұмыстар нәтижесінде өз 

ойын ашық айтатын, өз пікірін білдіре білетін, ойланып жауап беретін, ортаның ойын 

тыңдай білетін, өз бағасын бере білетін тұлға қалыптасады. Осының нәтижесінде түзеу- 

дамыту жұмысын қажет ететін баланың өзінде қызығушылығы артып, шығармашылық 

қабілеттері ояна бастады. Осының нәтижесінде балалар республикалық «Үркер» атты 

зияткерлік сайыстарына қатысып жүлделі орындарға қол жеткізді. Сондай-ақ аудандық 

«Айгөлек» фестивалында, «Қуыр-қуырмаш» байқауында мәнерлеп оқу жарысынан, 

ертегілерді сахналау, ән-би жанрлары т.б. салалары бойынша балаларымыз 

шығармашылық шеберліктерін көрсетіп, жеңісті орындарға қол жеткізді. 

Дамыту жұмыстарын сын тұрғысынан жоспарлап өткізу мынадай нәтиже береді: 

 балаларды бір-бірімен қарым-қатынас жасай білуге үйренеді; 

 басқаларды тыңдауға; 

 өз ойын топ алдында ашық айтуға; 

 өмірге жеңіл бейімделуге; 

 шығармашылық қабілеттерін шыңдауға; 

 эмпатиялық сезімдерінің артуына; 

 Ең бастысы қоршаған ортасының қызығушылығы артып, балалардың белсенділігі 

өте жоғары болады. 

Инновациялық технологияларды қолданудың нәтижесінде баланың қоршаған 

ортасын танып білуге деген қызығушылығын арттырады, нәтижесінде оқу мотивациясы 

артады. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОЙЫНДЫ 

МАССАЖДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ  ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 
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Ойынды массаж - қарапайым массаж элементтерін балаға үйрету ойын түрінде 

жүргізіледі. Балалар ойын барысында өзіндік массаждың элементтерін дұрыс орындау 
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дағдыларын меңгереді. Массаж барысында балаларға жасалатын нүктеге қатты баспай, 

баяу сипалау арқылы жасалатындығын айтып отыру қажет. 

Мектеп жасына дейінгі балаларда яғни, 3-7 жас аралығында массаж ойын түрінде 

өту керек. Ойын түрінде өтуіне байланысты массаж толық емес, тек массаж элементтері 

ғана қолданылады. Массаж міндетті түрде сипалау, қыздыру, шынықтыру, бөлімдері 

арқылы жүргізілуі тиіс.Ойынды массаж-мектеп жасына дейінгі балаларда физикалық 

қозғалысына түскен күшті азайтады. Массаждарды ойнау арқылы өткізу көптеген нәтиже 

береді. Баланың жалпы моторикасына, зат алмасу мен қан айналым жүйесіне әсер етеді. 

Ойынды массаж - баланың тікелей орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Бала өзін еркін 

сезініп, сабырлы болады, көңіл-күйі көтеріліп, денсаулығының жақсаруына әсерін 

тигізеді.Сонымен қатар, ойынды массаждарды тұрақты жасау баланың әлеуметтік ортаға 

бейімделуіне ықпал етеді және балалардың бір-біріне көңіл бөлуіне, сенуіне үйрете 

отырып шыдамдылық қаситтерін дамытады. Ойынды массаж жасау арқыл  балаларда қан 

айналым жүйесі жақсарады, бұлшық етке түскен күш азаяды, тыныс алу жүйесі және 

жүрек соғуы бір қалыпқа түседі. Соған сәкес балаларда қозғалыс барысында дұрыс тыныс 

алуы реттеліп, қалыптасады.  

Ойынды массаждарды жасай отыра балалардың сөйлеу барысында дұрыс тыныс 

алу қабілеттерін арттыруына сәкес артикуляцииялық аппараттың қозғалысының дұрыс 

қалыптасуына әсерін тигізеді және балалардың сөйлеу тілдерін дамытады. Тақпақтар, 

өлеңдерді айта отыра ойынды массаждар жасау балалардың есте сақтау қабілеттеріне де 

әсерін тигізеді. Массаждың түрлері әртүрлі болса, соғұрым балаларға қызықты болады. 

Ойынды массажды әртүрлі кешенді әдістерді біріктіріп жүргізуге болады. Мысалы:  

музыкатерапия, тыныс алу және артикуляциялық гимнастика, саусақ және тіл дамыту 

ойындары. 

Ойынды массаждың кейбір түрлерін ұйықтар алдында баланы тынышталдыру 

мақсатында қолданады. Өлең жолдарын әндетіп немесе жай орындауға болады. Жасаған 

қимылдарыңыз жеңіл әрі байсалды болу керек. Массажға арналған ойындар, әндер мен 

тақпақтар балалардың жас және тіл  ерекшеліктеріне байланысты болу керек. Массажға 

арналған жаттығуларды арқаға, ішіне, бетке, қолға, ерінге, аяққа жасауға болады. 

Массажды  жерде отырып, орындықта отырып жасауға да болады. Ең алдымен балаға 

тақпақты оқып бере бірнеше кідіріс жасап отыру керек. Бала кідіріске қарай келесі іс-

әрекетті болжай білуі керек. Ойынды массаж барысында қимылдарды  ритіммен орындау 

керек. Ойынды массажды өткізген кезде балаға жеңіл киім кигізген дұрыс.Ойынды 

массаждарды бірнеше түрде өткізуге болады. Ойында массаждың түрлеріне тоқталып 

кетсек: 

1.«Ауа-райы болжамы» 

(арқаға массаж) 

Шарты: Балалар жарты шеңберде бір-біріне арқаларына қарап тұрып жасайды. 

Массаж міндетті түрде сипалау, қыздыру,  шынықтыру, бөлімдері арқылы жүргізілуі тиіс.  

Ойналу барысы: Ертең Алматы қаласында күн шығады (сипалау), Қарағандыда 

қатты жел (қыздыру), Астана қаласында жаңбыр (арқаны соға шынықтыру), Қостанайда 

қатты жаңбыр (арқаны қаттырақ соға шынықтыру), Семейде бұршақ (арқаны жұдырықен 

баяу ұрғылау) 

2.«Тоңған қолдар» 

(Қолға массаж) 

Далада қыс мезгілі. Ауа-райы суық. Біз далада байқамай көп ойнағанымыз 

соншалықты қолымыз тоңып қалды. Қане қолымызды жылытайық. Ол үшін қолымызды 

ақырындап, баяу сипалайық. Сосын қыздыра сәл қаттырақ сипалайық. Енді қолымызды 

шынықтыра соққылайық. Енді ысқылайық.  

3.«Саңырауқұлақ теруге орманға барамыз» 

(Аяқ, қолға массаж) 

Аяқтар, аяқтар қайда болдыңдар? 
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(аяқты сипалау) 

Саңырауқұлақ теруге орманға бардық 

(Аяқтарды қаттырақ сипалау) 

Қолдар, қолдар қайда болдыңдар? 

(Қолдарды сипалау) 

Сендер не істедіңдер? 

Біз саңырауқұлақтарды іздедік 

(Қолдармен аяқтарды шынықтыра массаж элементтерін жасау) 

Қайдан іздедіңдер? 

Ана жерден, мына жерден іздедік 

(Қолмен аяқтарды соққылау) 

5.«Санамақ» 

(Ерінге массаж) 

Біз ерінімізге массаж жасаймыз. Беске дейін санау арқылы ойнап, ерінімізді 

шынықтырамыз.1,2,3,4,5  ерінді біз сипаймыз (сипалау). Ерінімізді уқалаймыз 1,2,3,4,5  

Сосын ерінімізді шынықтырамыз ( ерінімізді қаттырақ ысқылап, баяу соққылау) 

6.«Өз бетімізді бейнелейміз» 

(арқаға массаж) 

Балалар біз бір-біріміздің арқамызға өз бет  бейнемізді саламыз. Ол үшін 

ыңғайланайық, дайындалайық (арқаны сипалау), енді арқамызды қыздыра түсеміз 

(қыздыру элементін жасау), енді бетімізді саламыэ. Біздің бетіміздің пішіні қандай? 

Ендеше домалата шеңбер салайық, сосын көзімізді, мұрнымызды, аузымызды және 

құлағымызды салайық (арқаға шынықтыру элементтерін жасау) 

7.«Санамақ» 

(бетке массаж) 

Біз массаж жасаймыз деп шешетік, беске дейін  санаймыз,1,2,3,4,5  бетімізді біз 

сипаймыз (сипалау). Енді бетімізді уқалаймыз 1,2,3,4,5 (бетті уқалау). Сосын бетімізді 

шынықтырамыз ( бетімізді қаттырақ ысқылап, баяу соққылау) 
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  Русский язык в Казахстане имеет конституционно-закрепленный статус языка 

межнационального общения и играет важную роль в развитии экономики, культуры и 

образования. Хорошее знание русского языка –основа успешного обучения в школе. 

  Учитывая значимость русского языка, государственным общеобязательным 

стандартом образования Республики Казахстан введено обязательное обучение русскому 

языку детей, которые воспитываются и обучаются в группах с казахским языком 

воспитания и обучения, начиная с трехлетнего возраста. 

  Дошкольный возраст- важный сенситивный период для освоения и познания 

языка, время активного развития словаря. Обучение русскому языку детей казахов в 

дошкольный период обеспечивает прочность усвоения знаний в период школьного 

обучения. 

  У дошкольников основной вид деятельности – это игра. Методика по обучению 

русскому языку предусматривает проведение таких игр, как сюжетно-ролевые, 

подвижные, хороводные, пальчиковые, настольные, театрализованные, а также 

интересные речевые физкультминутки. 

  Итак, важен учёт индивидуальных особенностей ребёнка. Однако нельзя забывать 

такой из основных принципов, как уважение личности ребёнка. Если ребёнок при 

общении с педагогом почувствует себя личностью, что его уважают, что с ним считаются, 

то, конечно, он будет стараться проявить себя, будет активным и коммуникабельным. 

  Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим 

  Следует учитывать, что для реализации больших положительных возможностей 

дошкольников в обучении русскому языку работу необходимо строить на основе четко 

продуманной методической системы, учитывающей возрастные особенности детей 4-6 

лет. В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать русскую речь 

на слух и говорить по-русски в переделах доступной им тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. 

  Основной формой обучения русскому языку является занятие. Главная цель 

занятий - вызвать речевую активность детей, стимулировать разговорную речь, 

добиваться правильности русской речи.  

Структура занятия может быть следующей: 

- организационный момент; 

- лексика - закрепление слов, изученных на предыдущем занятии, введение новой 

лексики; 

- фонетика - артикуляция звуков русского языка, произношение звуков в русских 

словах, игры и упражнения на закрепление звуков; 

- связная речь - рассматривание сюжетных картин, беседа и составление рассказов 

по образцу, данному педагогом; составление описательных рассказов; рассказы о 

событиях личной жизни, пересказ художественных произведений; 

- грамматика - игры и упражнения на усвоение грамматических форм (род, число, 

падеж) русского языка; 

-игры и упражнения на закрепление темы; заучивание стихотворений, рифмовок; 

рассказывание сказок и т. д. 

  Все основные методы обучения подкрепляются на занятиях соответствующими 

наглядными примерами - показом предметов, картинок, игрушек, муляжей и т. д. Чтобы 

русское слово вошло в память ребенка без перевода на родной язык, необходимо 

подключать не только зрение и слух (название предметов, но и осязание (потрогать 

предмет, обоняние (понюхать, вкус ). Наглядное обучение помогает сознательному и 

прочному усвоению русского языка детьми.  



70 

 

  Демонстрация предметов в натуре или их изображений на картине делает занятие 

живым, интересным. Например, при изучении тема «Одежда» воспитатель в группе в 

соответствующих ситуациях постоянно использует выражения типа: 

  Надень/сними/повесь/поставь/положи…красную/синюю/зеленую футболку / 

куртку / шапку… красный/синий/зеленый шарф/свитер/носок… красные/синие/зеленые 

шорты/носки/ботинки. Это твоя куртка? Это твои кроссовки? Это твой ботинок? Где твое 

платье / твой шарф? Твоя пижама какого цвета – синяя или красная? И т.д. 

  В ходе индивидуальных занятий с двуязычными детьми педагог в группе 

проводит дидактические игры, в которых также используется лексика по теме «Одежда». 

Это могут быть игры типа «Память», «Подбери пару», «Лото» или «Кто быстрее 

оденется», в которой в соответствии с числом очков, выпадающем на кубике, дети 

надевают разную одежду на бумажные фигурки двух кукол.  

  В центре внимания педагога должна постоянно находиться работа по 

формированию и совершенствованию у детей умений и навыков правильного русского 

произношения, устранению имеющихся недостатков. На каждом занятии должно 

проводиться 2 - 3-х минутное фонетическое упражнение, направленное на развитие 

фонематического слуха детей, выработку произносительных умений и навыков. Такое 

упражнение может проводиться в форме игр «Эхо», «Часы», «Цепочка» и др., 

рекомендуемых программой.Для закрепления новых слов на каждом занятии широко 

используются разнообразные игровые упражнения и ситуации. (Вот к примеру, игра 

«Расставим кукле мебель» (закрепление названий предметов мебели). На столе у педагога 

- кукла, детская мебель, машина. Воспитатель: «Дети, наша кукла Маша переехала на 

новую квартиру. Она купила себе новую мебель. Мебель привезли на машине. Поможем 

Маше разгрузить мебель» (вызывает по очереди детей и предлагает им найти в машине 

нужную вещь). Эффективный метод обогащения словарного запаса детей -игры- 

драматизации по сюжетам стихотворений, русских народных сказок, произведений 

русских писателей, которые способствуют закреплению новой лексики, формирование 

умения строить диалог и связные тексты. В таких играх хотят участвовать даже 

молчаливые, малоактивные дети. Также дети легко усваивают лексику и грамматику, 

драматизируя эти сказки на русском языке. 

  На занятиях обучение лексической стороне речи строится преимущественно с 

опорой на наглядность: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, мимика. 

Словарный запас включает лексику по темам, хорошо известным детям в их повседневной 

жизни («Игры и игрушки», «Семья», «Дом», «Животные» и т. д.) Отобранная лексика 

носит конкретный характер. В основном дети узнают названия предметов материального 

мира, название типичных действий и признаков предметов, которые им уже знакомы на 

родном языке. Лексика вводится постепенно большими тематическими группами и 

отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не изолированно, а в сочетании с 

другими словами или в осмысленной ситуации в игре. 

  Обучение грамматике представляет определенные трудности. Овладение 

грамматическими навыками строится на базе речевых образцов с использованием 

принципа аналогии с родным языком. Ребенок должен осознать, что любой язык строится 

по своим законам, которые необходимо соблюдать, чтобы высказывание было понятно. 

Для этого можно использовать специально разработанные грамматические игры, сказки, 

истории и стихотворения. Важным является соблюдение этапности речевых навыков и 

умений. Ребенок воспринимает новое языковое явление, воспроизводит под руководством 

воспитателя, включает это языковое явление в свою речь в процессе игр, заданий, речевых 

упражнений. Работу по обучению русскому языку проводим и в свободное от занятий 

время. 

  Семья играет важную роль в усвоении ребёнком русской речи. Веду 

консультации, беседы, даю рекомендации и советы по обучению языку. В дальнейшем 

хотелось бы привлечь родителей к подготовке фольклорных праздников на русском 
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языке, таких, как «Широкая масленица», «Русские посиделки», «Алёнушкины сказки». 

Эти мероприятия позволяют достичь высоких результатов в развитии русской речи детей, 

дают возможность погрузить их в культуру русского народа, способствуют налаживанию 

доброжелательных и продуктивных контактов с родителями. 

  Языковая среда должна иметь развивающий характер. Понятие языковой 

развивающей среды включает как собственно языковое окружение, так и предметно-

развивающую среду ребёнка на занятиях. В кабинете по изучению языков предметно-

развивающая среда создана в соответствии с возрастными особенностями, интересами 

детей, с учетом программных требований. Речевые игры оформлены в виде отдельных 

карточек. По этим своеобразным шпаргалкам всегда удобно вспомнить ту или иную игру. 

Весь материал систематизирован, составлена картотека. 

  По мнению всех педагогов детского сада в этом случае можно говорить о 

действительном двуязычии у ребенка, которое было сформировано совместными 

усилиями родителей и педагогов, каждый из которых стремился сделать для этого все 

возможное. Не малую роль в этом, сыграла и согласованность действий всех специалистов 

детского сада. 

Выпускники детских садов должны понимать педагога, уметь высказываться, 

составлять простой рассказ. Главное - обучать языку, затрагивая всестороннее развитие и 

делать упор на работу с произношением. 

Новые подходы и методы формирования языковой среды включают в себя аудио, 

видео и художественную литературу. При выходе из детского сада каждый ребенок 

должен знать 167 новых слов. 

Список литературы: 
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КАЗАХСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

Ильяшов М.Б., Абикеева З.К. 

Карагандинский колледж актуального образования «Болашақ» 

 

 

В условиях борьбы за независимость и суровой кочевой жизни у казахского народа 

сложилась самобытная система физического воспитания. В основе её лежали 

национальные виды спорта и подвижные игры. Их состязательный характер 

способствовал развитию у молодёжи силы, ловкости и выносливости, воспитанию 

храбрости, мужества и других качеств, необходимых кочевнику-шаруа и воину-сарбазу.  

Национальные игры выполняли широкую, универсальную функцию, связанную, 

как с походным бытом - обучая набегам, войнам, столкновениям, так и с чисто 

хозяйственной деятельностью народа. Яркими примерами таких игр были сайыс, 

http://referativno.ru/Медсестры_Великой_Отечественной_войны_Мухарлямова_Максура_Казихановн.referat


72 

 

аударыспак, жамбы ату, тогызкумалак, байга, курес и др. Данные виды игр не потеряли 

актуальности и сегодня: их можно использовать на уроках физкультуры, что будет 

способствовать не только развитию двигательной активности, но и патриотическому 

воспитанию детей, формированию интереса к национальной культуре. Рассмотрим 

некоторые из этих игр. 

Хан «алшы» (детская игра). В этой игре могут принимать участие от 5 до 10 

детей. Потребуется достаточное количество асыков. Из них нужно будет выбрать самый 

крупный и перекрасить его в красный цвет. Этот асык будет «ханом». Вначале с помощью 

считалочки выбирается  ведущего. Он должен собрать все асыки в горсть, затем бросить 

их перед остальными игроками, сидящими по кругу. После - внимательно посмотреть, 

какой стороной выпал «хан». Если «хан» выпал стороной «бук», «шик» или «тайки», то 

ведущий должен указательным пальцем, при помощи большого пальца, выбить 

близлежащие асыки. Выбитые асыки он забирает себе. «Хана» можно выбить лишь самым 

последним асыком, который выпал той же стороной, что и сам «хан». Если ведущий 

случайно заденет другие асыки рукой или асыком, то право вести игру переходит к 

другому игроку. Если «хан» выпадает стороной «алши», то каждый должен постараться 

заполучить его себе. Тот, кому попадет «хан», и будет победителем. Следующую игру 

начинает победитель. 

Омпы (детская игра) - вертикальное положение асыка. В эту игру могут играть от 

2 до 10 детей. Начертить на земле две черты, а между ними ровно по середке - линию. На 

этой линии будет кон. Каждый из игроков ставит на кон по два асыка. В центр кона 

ставится  один асык в положении «омпы». А теперь, выстроившись у черты, по очереди 

игроки выбивают своим асыком асыки на кону. Выбитые асыки, забирают себе. Тот, кому 

удается выбить «омпы», забирает себе все асыки на кону. Тот, у которого окажется 

большее, чем у всех количество асыков, будет победителем в этой игре. 

Атбакыл (наездники). В эту игру можно играть вдвоем. Один из игроков бросает в 

определенном направлении свой асык-сака («сака» - крупный по размеру асык). А другой 

должен попасть в него. Если он сумеет попасть, то несет первого игрока на своей спине до 

того места, где лежат асыки. Теперь (по очереди) асыки кидает второй игрок, а первый 

старается выбить его асык. Так можно идти вперед, выбивая друг у друга асыки.  

Котермек (подними-ка). На середину выходят два игрока. Опираясь друг на друга 

спинами, они соединяют свои локти. Тот из них, который сразу после сигнала, сможет 

первым поднять второго игрока и будет считаться победителем. Победитель остается в 

игре, но теперь он уже пробует свои силу с новым игроком. Игра продолжается до 

окончательного выявления победителя. 

Такия тастамак (тюбетейка-невидимка). В игре принимают участие несколько 

детей. Вначале всем нужно сесть, образуя круг. Обходя этот круг с внешней стороны, 

ведущий незаметно оставляет тюбитейку сзади кого-нибудь из детей и убегает. Если 

игрок, за спиной которого оставили тюбетейку, заметил это - он должен догнать 

ведущего, а ведущий должен постараться занять место игрока в круге. Если игроку так и 

не удается догнать ведущего, то он должен будет показать свое искусство, например, 

спеть песню, рассказать стихотворение или станцевать. 

Туилген орамал (завязанный платок). Берется  любой платок и завязывается   

узлом так, чтобы он стал похож на мяч. Один из игроков встает в центре, все остальные 

его окружают. Сразу после сигнала игроки должны разбежаться и начать перебрасывать 

друг другу платок, не давая поймать его центровому. В свою очередь центровой должен 

постараться перехватить «мяч». Тот игрок, у которого центровой смог отобрать платок, 

занимает место в центре. Игра начинается заново. 

«Октау тартыс» (перетяни-ка). Эта игра выявит, кто из игроков сильнее. Для 

этой игры двое должны выйти на середину. Вначале проводится на земле черта, игроки 

встают по разные ее стороны. Берут скалку за оба ее конца и тянут каждый на себя. Тот, 

кто сможет перетянуть соперника на свою сторону, и будет победителем.  
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Казакша курес - разновидность борьбы, отличительными особенностями является 

отсутствия борьбы в партере и производится они только на поясах и стоя. Борцам 

разрешается применять разнообразные приёмы, включая подножки и подсечки, а также 

броски стоя и падением, повороты с рывками и зацепами. 

Тогуз-кумалак (настольная спортивная игра). Это единственный вид, где 

фактически отсутствует двигательная деятельность. 

Как известно, в игре тогуз-кумалак используются сложение, вычитание, умножение 

и деление, то есть математические действия, которые необходимы для того, чтобы заранее 

предугадать ход игры, позицию. В свою очередь эти действия требуют создания 

гармонической позиции камней, которая является важнейшим принципом и определяет 

мастерство игрока. 

Национальные спортивные традиции складывались с древних времен. Они 

совершенствовались по мере хозяйственной деятельности человека, по мере 

совершенствования его разума. Национальные спортивные традиции зависели от многих 

факторов: ландшафта, климата, природы и т.д.  

Все виды национального спорта направлены на развитие у молодежи физических и 

духовных качеств: физической силы (казакша-курес), выносливости (аламан-байга), 

ловкость (кумис-алу), меткость (лучные состязания), развитие способности разума 

анализировать множество данных (тогуз-кумалак). Кроме того многие виды 

национального спорта направлены на воспитание у молодежи воли к достижению цели, на 

единение с природой степей, культурой других народов. 
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THE IMPORTANCE OF TEACHER TALK AND TALKING TIME AT THE 

ENGLISH LESSONS ACCORDING TO THE UPDATED CURRICULUM 

 

Бабич Д.М. 

КГУ Основная средняя школа №64 

 

 

According to the updated curriculum priority is given not to the total amount of 

knowledge but to functional literacy. 

One of the main tasks at the English lessons is to create interest, as well as to increase the 

motivation for the subject, the desire to awaken creative and intellectual forces in students. 

Knowledge of English in the modern world is a kind of a window into the world. 

Possessing this language of international communication, it is possible to achieve the set goals 

with the help of new opportunities. 

The task of the teacher is to create conditions for practical language acquisition for each 

student, to choose such teaching methods that would allow each student to show his activity, his 

creativity, and also to activate the cognitive skills of the student in the process of teaching 

foreign languages. 

Comparing the traditional English lesson and the modern lesson according to the updated 

curriculum we can see the differences in the role of the teacher, especially the teacher talking 

time during the lesson. In the traditional lesson, the teacher explains the new rule, answers the 

student's questions, and tells the student about the origin of the word, other words the teacher 

only speaks most of the lesson. But according to the requirements of modern society, the main 

task of the renewed education is to teach the students the application of the received knowledge 

in practice. That is why teachers need to use new methods and techniques at the lessons. One of 
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them is Communicative Language Teaching (CLT) when we reduce teacher talk to give 

opportunity students to speak and to be involved in the process of getting and application 

knowledge. 

The development of Communicative Language Teaching (CLT) brought with it a 

methodology which emphasized communication in the classroom, pair and group activities and 

student involvement in the learning process. 

A consequence of this was the belief that the teacher’s presence in the classroom should 

be reduced.  

Excessive Teacher Talking Time (TTT) limits the amount of Student Talking Time 

(STT). If the teacher talks for half the time in a 40 minute lesson with 15 students, each student 

gets only 1 minute to speak. And another problem is inappropriate language which is above the 

student’s level or the language is too informal or direct and might seem impolite. Teacher 

language should be graded to suit the language level and age of the students. Grading language 

means choosing words and phrases that are suitable for the language level of the students. For 

example, with beginners we use simple language. But with the higher-level students our 

language can be more complex. Grading means using language at the right level for the students 

to understand. 

A large amount of TTT results in long stretches of time in teacher-to class (T/class) mode 

and a monotonous pace. Student under-involvement inevitably leads to loss of concentration, 

boredom and reduced learning. 

TTT often means that the teacher is giving the students information that they could be 

finding out for themselves, such as grammar rules, the meanings of vocabulary items and 

corrections. Teacher explanations alone are often tedious, full of terminology and difficult to 

follow. There may be no indication of whether the students have understood [3, 57]. 

If the teacher takes the dominant role in classroom discourse in terms of initiating the 

topic, allocating turns and evaluating comments, the student’s role is only that of respondent. 

Opportunities for developing the speaking skill are therefore severely limited. 

If the teacher is constantly dominant and controlling, the learners take no responsibility 

for their own learning but learns what the teacher decides and when. Student autonomy is thus 

limited. 

There are some types of “TTT violators” among the English teachers. For example, they 

are over-explainer, pause-eater, self-answerer and echoer [3, 63].  

 The over-use of TTT is often the product of the under-use of communicative techniques 

in the classroom. Many activities do not need to be teacher led – pair work (PW) or group work 

(GW) can be used instead. An activity might be set up in T/class mode, demonstrated in open 

pairs (students doing the activity across the class), and done in closed pairs (all the students 

working at the same time). Some mechanical activities need to be done individually (IW) but can 

be checked in pairs. What is most important is that activities and interaction patterns (T/class, 

PW, GW, IW) need to be varied. The amount of time spent in T/class mode will depend on 

factors such as the students and how much they know, the stage of the lesson, the time of day 

and what is being taught, but a useful guideline is a limit of 30% of a lesson, and no more than 

10 minutes at one time [2,105]. 

Other common strategies for reducing TTT include: 

 Using elicitation rather than explanation. If students are presented with clear examples 

and guiding questions, they often do not need to be “told”. This kind of guided discovery leads to 

better understanding and more successful learning. Organising activities as pair work also means 

that all the students have the chance to work on the new language. 

 The use of body language, mime, gestures and facial expressions rather than words. The 

position of the teacher in the classroom can also indicate to the students what is expected of them 

at a particular stage of the lesson. 

 Getting students to give feedback on tasks to each other rather than to the teacher. This 

is often done in pairs, but answers can also be checked against a key. Student nomination, 
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whereby one student nominates another to answer a question, is also a useful technique. 

Feedback involving the teacher is therefore limited to problematic questions rather than every 

question in an exercise. 

 Eliminating unnecessary TTT. Grading language is important, but over-simplification 

can lead to unnatural models from the teacher. Instructions should be kept simple, while 

explanations need to be carefully worded and repeated if necessary rather than paraphrased. The 

language needs to be sequenced appropriately to provide students with a range of learning 

opportunities. Sequencing means using language in a logical order. This is particularly important 

for explanations and instructions, for example: Listen. Work with a partner rather than Work with 

a partner. Listen. We usually give longer sections as and when they need them [4, 61]. Simple 

concept questions should be asked to check understanding. If explanations are clear and concept 

checking is effective, there should be no need for re-explanation or interrupting an activity to 

reteach or re-instruct. 

 Tolerating silence. Inexperienced teachers in particular tend to fill silences by 

unnecessary talking. Silence is important not only when students are working individually, but 

also provides ‘processing time’ between instructions, during explanations, while waiting for a 

student to respond, and during monitoring of activities. Prompting, providing clues and 

rephrasing the question are often counterproductive when the student merely needs time to 

answer. 

 Students can learn chunks of language, just by hearing them again and again. So it is 

useful to use fixed range of language for classroom functions at the early stages of learning, for 

example: Open your books and look at the page… once learners are familiar with the set of 

phrses, we can extend the range to suit their level. With more advanced students, we can take the 

opportunity to expose them to a wide range of language through the functional phrases teacher 

uses. 

 In recent years, approaches other than CLT have suggested that TTT may not always be 

counterproductive and can be used to good effect. The teacher provides good listening practice 

which is not inhibited by the sound quality of a tape or CD player and which is accompanied by 

visual clues to aid comprehension. In a monolingual teaching context overseas, the teacher may 

provide a valuable source of authentic listening, exposing learners to a limited amount of new 

language, and ‘roughly tuning’ input to assist comprehension. In some circumstances, the teacher 

may be the only source of models of good, natural language. Some forms of TTT are clearly 

beneficial: 

 Personalized presentations. Language should be presented in context, and this can be 

provided by the teacher rather than through a reading or listening. Listening to the teacher 

talking about real issues is more motivating than listening to or reading about complete strangers 

talking about people, places or events which, for the students, have no personal interest. Students 

are also more likely to pick up knowledge which is content rather than language based by 

listening to the teacher introducing a topic. 

 Questioning. Every teacher question asked during a lesson demands a student response. 

Questions need not be language related, and are often the basis of ‘brainstorming’ a topic with 

the class. Frequent questioning holds students’ attention and increases learner involvement in the 

class. 

 Natural conversation. Conversations taking place during pair and group work are often 

loaded towards certain language items or based on an imposed theme. Natural conversation 

initiated by the teacher encourages questioning, asking for clarification, commenting and 

changing the subject as well as introducing functional and everyday language which is often 

overlooked in course materials. Chats outside the classroom are also valuable and often more 

memorable to students than lessons. In these circumstances, teachers should remember to 

continue to use graded but natural language rather than to use simplified language to ensure 

understanding. 
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 Anecdotes. These can be the basis of a presentation, but can also be used at the start of a 

lesson, rather than using a ‘warmer’ activity, as a natural way of engaging the students. 

Anecdotes and jokes may also be used to stimulate interest during a lesson. Anecdotes do not 

need to be monologues, and students can be encouraged to interrupt and ask questions. 

 Storytelling. This can be the basis of a lesson or an ongoing theme throughout a course 

and is as appropriate to adult classes as it is to young learners. There is a whole methodology 

surrounding storytelling, which is often a stimulating alternative to the use of a graded reader in 

the classroom [1, 24]. 

There are advantages and disadvantages to TTT. It is not easy to reduce TTT when 

talking to the students is a natural thing to do and when there is inevitably a theatrical side to 

language teaching. In certain cultures, there is also a tradition of ‘chalk and talk’ which 

influences the expectations and behavior of both teachers and students. However, bearing in 

mind the nature of the communicative classroom, teachers should perhaps be aware of the 

quality of their TTT and how it is used rather than trying to reduce it to a bare minimum. 

Teachers need to be aware of the recent teaching approaches to minimize the obstruction of their 

talk in learning process.  

Occasionally we can feel ourselves justifying our need for TTT as 

we return (unconsciously perhaps) to the belief that ‘the teacher who talks a lot is teaching a lot’. 

But on reflection, we can see that much of it may be motivated by the reassuring sound of our 

own voice, or clinging to the spotlight of attention. We may even justify TTT as a way of 

exposing students to useful language, forgetting what a deluge of words it often sounds like to 

students. 

The first step to reducing TTT is simply to be aware of it. But once you become more 

aware, don't be too self-critical. Simply noticing the tendency and stopping it in its tracks earlier 

and earlier without self-reproach is a sensible path to follow. The result will be a classroom 

with more silent space in which students’ voices can flourish. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Горбатюк Е.В. 

КГУ ОСШ № 64 

 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в 

национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-

ориентированной педагогики.Одной из задач современной школы становится раскрытие 

потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Использование ИКТ на уроках позволяет 

активизировать познавательные интересы учащихся, контролировать деятельность 

каждого, изучать новый материал, закреплять, выполнять практическую работу, 

включающую разные виды упражнений, углублять знания, проводить контроль. [1, 29]. 
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            В школьном образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Наиболее характерными из них, являются  информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ). [2, 145]. 

           В нашем случае  актуальным является вопрос использования ИКТ в учебном 

процессе  начальной школы. Современные педагогические технологии немыслимы без 

широкого применения информационно-коммуникативных технологий. Это объясняется 

новыми условиями жизни: большими объемами информации, коммуникабельностью, 

развитием общества. Поэтому в настоящее время информационные технологии занимают 

важное место в профессиональной деятельности учителя. 

            О целесообразности использования ИКТ в обучении младших школьников 

говорят такие их возрастные особенности,  как: 

 наглядно-образное мышление развито лучше, чем  вербально-логическое, 

 неравномерное и недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети 

воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки (если информация не 

воспринята, то она не может быть полностью усвоена). 

 Уроки с использованием ИКТ помогают решить следующие дидактические задачи: 

 Усвоить базовые знания по предмету; 

 Систематизировать усвоенные знания; 

 Сформировать навыки самоконтроля; 

 Сформировать мотивацию к учению в целом; 

 Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

             Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является организация 

усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения 

его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. 

Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. 

Одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 

40-50%. Мультимедиа программы предоставляют информацию в различных формах и тем 

самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого 

для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания 

сохраняются в памяти значительно дольше. При использовании на уроке в начальной 

школе мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. В нем 

по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся только их временные 

характеристики. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала 

к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 

учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что 

позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Презентации позволяют учителю: 

 наглядно представлять материал; 

 интенсифицировать процесс объяснения нового материала; 

 регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации;  

Уроки познания мира с использованием мультимедийной энциклопедии оставляют 

у детей глубокий след. Так с помощью диска «Природные зоны Казахстана» мы 

совершили путешествие по природным зонам на территории Казахстана. На экране перед 

детьми открылась карта природных зон нашей страны. Дети увидели, где располагается та 

или иная зона, познакомились с представителями животного и растительного мира. Урок 

прошел очень эмоционально, во время путешествия ученики слушали музыку, которая 
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ассоциируется с данным уголком нашей страны. Интересны отзывы детей о подобных 

уроках. 

Мустафина Альбина. « Мне этот урок запомнился тем, что я посмотрела на 

реальную жизнь природы во всех уголках нашей страны» 

Ревуцкий Владислав. «Мне понравилось то, что можно разглядеть все хорошенько 

и узнать много нового». 

Павленко Каролина. «Мне очень понравилось, когда показывали животных и 

природу вблизи. Я смотрела на эту природу и  чувствовала, что это живая природа, и я 

перемещаюсь из одного места в другое моментально. Мне бы очень хотелось 

почувствовать еще раз эту красоту и взглянуть на нее». 

Использование интерактивных технологий становится привычным явлением в 

образовании. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации, 

создавать модели, активно вовлекать обучающихся в процесс освоения материала, 

улучшать темп и течение занятия. Электронная доска помогает детям преодолеть страх и 

стеснение у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. В классе не остаётся 

равнодушных. За счет большой наглядности, использование интерактивной доски 

позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. Все, что 

есть на компьютере, демонстрируется и на интерактивной доске. Часто картинки из сети 

Интернет становятся единственным источником того, чтобы дети увидели портрет 

писателя, фотографии, народные костюмы, шедевры национального искусства. Это 

становится ярким наглядным пособием и источником вдохновения на уроках 

изобразительного искусства, познания мира, литературного чтения и трудового обучения. 

Опыт работы по использованию информационно – коммуникативных технологий 

показывает, что их применение: 

 расширяет возможность самостоятельной работы; 

 формирует навык исследовательской деятельности; 

 обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам; 

 способствует повышению качества образования; 

 делать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным; 

 сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; 

 обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля; 

          Результаты использования ИКТ на уроках показали, что создаются 

благоприятные условия для восприятия учебного материала, внесения большого 

разнообразия в учебную деятельность школьников на уроке, более рационального 

сочетания индивидуальных и коллективных форм работы.  Учащиеся стали проявлять 

желание глубже разобраться в материале, понять изучаемое явление, повысилась их 

активность на уроке. Применение ИКТ в начальных классах, ориентированное на 

поддержку традиционных курсов обучения, не только не отвлекает детей от школьных 

предметов, но и создает условия для повышения уровня их изучения. Внедрение ИКТ 

предполагает развитие привычных методических приемов, совмещения компьютера с 

книгой и традиционными наглядными пособиями. 

В заключении хочется сказать, что ИКТ можно использовать на всех этапах урока: 

при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении 

олимпиад, внеклассных занятий и др. Использование ИКТ позволяет проводить уроки: 

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка); 

 обеспечивает наглядность; 

 привлекает большое количество дидактического материала; 

 повышает объем выполняемой работы на уроке почти в 2 раза; 

 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения. 
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АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

САБАҒЫНДА ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

Мұстафина Б.Е. 

КММ ОББМ №64 

 

 

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуы- ел өміріндегі ең маңызды оқиғаның 

бірі.Еліміздің іргелі ел болып, егемендігін алған асулы жылдарында мұғалім алдына жаңа 

талаптар мен міндеттер қойылуда. Яғни, болашақ ұрпағымызды білімді де білікті, 

мәдениетті де саналы етіп тәрбиелеуде мемлекеттік тілді заман талабына сай жаңаша 

оқыту мұғалім тарапынан өмірлік зор маңызы ие болып отыр. 

 Қазіргі кезде  Ж.А: Қараевтың, Ә.Жүнісбектің және т.б. ғалымдардың оқыту 

технологиялары белсенді түрде қолданылуда.  Білім беру үрдісінде бой көрсете бастаған 

ғалым М.Жанпейісованың модульдік технология әдісі бойынша қазақ тілін басқа ұлт 

өкілдеріне үйрету-тиімді әдістердің бірі екенініне көзіміз жетті. Мектептер  интерактивті 

тақтамен жабдықталған. Қазақ тілі пәнін модульдік технология негізінде оқытуда  қазақ 

тілі мен әдебиеті бірлестігі заман талабына сай АҚТ мүмкіндіктерін қолдану арқылы, 

интерактивті модульдік технология қағидаларын іске асыру барысында оқушылардың 

тынымдық белсенділігін, білім сапасын, қазақ тіліне деген қызығушылығын жоғарылатып 

келеді. 

 Интерактивті тақтамен жұмыс істеу- заттар мен құбылыстардың өзіне тән 

жаратылыс бітімін, сыр-сипатын, сезім мүшелері арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап, 

құлақпен естіп қабылдауға баулитын дидактикалық үрдіс. Интерактивті тақтаны 

пайдалану сабақтың негізгі тапсырмаларын білуге жеңілдетеді, заттар жөніндегі 

мәліметтерді, деректерді есте берік сақтуға ықпал жасайды. Оқушылар жаңа сабақ 

болсын,  қайталау сабақтың тапсырмаларымен  интерактивті тақтаны пайдалана отырып  

жұмыс жасауға әуес, ынталы келеді.  Өйткені, берілген тақырып бойынша жаңа сабақты 

түсіндіру, өткен материалды қайталау не бекіту кезінде пайдалану әрбір сабақтың 

әсерлігін және мазмұнын арттырады. [1-61б] Сабақта интерактивті тақтаны дұрыс 

пайдалану мазмұнды ұғымдардың қалыптасуына көмектеседі, оқушылардың логикалық 

ойлау қабілетін дамытуға, нақтылы құбылыстарды қарастыру және талдау негізінде, кейін 

тәжірибеде қолданылатын тұжырымдарға келулеріне көмектеседі. Қазақ тілі сабағында 

АҚТ мүмкіндіктерін қолдана отырып,  интерактивті модульдік технология қағидаларын 

іске асыру келесі нәтижелерге қол жеткізеді:  

1. Уақыт үнемдейді.  

2. Сабақтың сапасын көтереді.  

3. Оқу әдісі мен құралдарын таңдауға мүмкіндік тудырады.  
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 4. Оқушының белсенділігі мен қызығушылығын арттырады.   

 Сабақтарда түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отыра, ақпараттық-комуникациялық 

технологияларды пайдалану  білім берудегі ең  маңызды әдістерінің бірі болып табылады. 

Осы технологиялар арқылы оқушылардың сабақта  сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін  

дамыта отырып, тұжырымдыу, пайымдау, дәлелдеу, салыстыру дағдыларын  дамыта 

аламыз. Оқытудың ақпараттық технологиясы – бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы 

тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық құралдар (кино, 

аудио және видеоқұралдар, компьютерлер, телекоммуникациялық желілер) болып 

табылады. Бірақ, мұғалім өзі сабақ беретін пәнді ғана емес, білім беру технологияларын 

қолдану арқылы осы пәнді жетілдіру тәсілдерін де білуі керек. Өйткені, ақпараттық 

технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір технологиялық тізбекте 

біріктірілген әдістер мен өндірістік және бағдарламалық-технологиялық құралдардың 

жиынтығыболып табылады [2-66б] . 

Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

пайдалануда; өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру; өз бетінше орындауға 

берілген жұмыстарды шығармашылықпен орындауға үйрету, оқушылар өзінің үйренгені 

мен өз білімі туралы түсініктерін ортаға салып, бірлесе талқылап, олар туралы пікір 

алысуға мүмкіндік жасау.  

Ақпараттық технологияны қолдануда, әдетте шынайы өмірлік жағдайлар 

келтіріліп, оқушыларды  салыстыруға, өз ойларын сол тақырыпқа сай жеткізе білуге 

итермелеу керек. Рольдік ойындар пайдалану, білгірлігінің қалыптасуы барысында жеке 

белсенді позициясын қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас дағдыларын 

орнықтырады, сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді. Ақпаратты технологияны пайдалану оқу 

үрдісіне енгізу тіл үйретуде тиімді екенін сабақ барысында  байқауға болады. Ақпараттық 

технология арқылы сабақтарды түрлендіріп, жаңаша ұйымдастыра алуға мүмкіндік туып 

отыр. Мысалы сабақтың басында тақырыпқа байланысты бейнежазба көрсету арқылы 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын, белсенділіктерін  арттыру.  Ақпараттық 

технологияның көмегімен жүргізілетін сабақтарда – оқушы өзін белсенді және еркін ұстай 

алады. Қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың 

белсенділігін арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң 

жүргізуге мүмкіндік береді. Сабақты интернет желісіне қосылған компьютер арқылы 

өткізу өте тиімді және қызықты. Мысалы сабақта кез келген жазушыны өтіп жатып, 

оқушыларға гиперссылка жасау арқылы қосымша материал іздеуге дағдыландыруға 

болады.  Ақпараттық технология – оқу орындарында білім жетілдіруші құрал, 

иллюстративтік және диалогтік мүмкіндіктері оқу үрдісінің уәждеме саласы мен әрекеттік 

құрылымына үлкен әсерін тигізеді. Қазақ тілі сабағында мынадай тапсырмаларды 

орындатуға болады: 

 -Тақырыпқа байланысты көрген бейнежазбаға өз ойын білдіру; диалог, монолог 

құру; сурет арқылы ойын жеткізу;  

  -Аудиожазба тыңдағаннан кейін қандай  ассоциация пайда болды? Мәтін не 

туралы?  екенін топпен талқылап, мазмұндау;   

-Мәтінді тыңдатып, бір -біріне сұрақ қою. Өздерінің жауаптарынан мәтін құрау.

  

-Мәтіннің басын тыңдатып, аяғын өздері құрастырып, аяқтау;  

 -Бірнеше сөйлем беріп, солардың біреуі ғана аудиомәтіннің мазмұнына 

сәйкескелетінін табу. 

Міне осы ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдануда:  

1.Оқу материалын терең түсінуге; 

2. Оқу мотивациясының артуына; 

3. Алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына; 

4. Білім беруге жұмсалатын уақыттың азаюына ықпал етеді. Қорыта келгенде 

оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасыныңжоғарлатуына ықпал 
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етеді. Ақпараттық  технологияларды мемлекеттік тілді оқытуда тиімді пайдалану – жаңа 

білім берудің бірден–бір шарты. 
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 «В душе каждого ребёнка есть 

невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они 

красиво зазвучат» 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 Перед педагогическим сообществом Республики Казахстан стоит глобальная 

задача создания, апробация и внедрение новых моделей образования, более 

соответствующих требованиям вхождения в мировое экономическое, информационное и 

образовательное  сообщество. Парадигма современного образования предполагает выбор 

индивидуальной  траектории развития каждого ребёнка, особенно это важно для  детей с 

творческим потенциалом личности.[1,с.1] 

 Учителя, как правило, стремятся к созданию благоприятной среды для 

достижения максимального успеха в обучении учеников. В отношении 

высокомотивированных учащихся эта задача значительно  сложнее и требует 

продумывания, обсуждения и тщательного планирования. Учителя начальных школ 

должны позиционировать  себя в качестве «талантливых наблюдателей», постоянно 

выявляя проявления  способностей или таланта со стороны учеников. (EyreandLowe, 2002) 

[2, с. 177] 

Детская одарённость 

(сложное и многоаспектное явление, выделяются два аспекта поведения 

одаренного ребенка) 

инструментальный мотивационный 

Быстрое освоение деятельности и 

высокая успеваемость ее выполнения; 

 Повышенная избирательная 

чувствительность к определенным 

сторонам предметной деятельности 

 Выдвижение новых целей 

деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом 

Повышенная познавательная 

потребность 

 Сформированность качественного 

своеобразного индивидуального стиля 

деятельности 

 Ярко выраженный интерес к тем 

или иным занятиям 

 Особый тип организации знаний 

одаренного ребенка и своеобразный тип 

Неприятие стандартных, типичных 

заданий и готовых ответов. 
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обучаемости 

В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы 

педагогической деятельности: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в 

основополагающих идеях новых стандартов. 

 У высокомотивированных учащихся чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет 

учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.[3, с. 78] 

 Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и 

усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является 

сохранение и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит 

основная задача - способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно 

установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не 

менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. 

 У высокомотивированных учащихся чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет 

учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, 

самопознанию. В учебном процессе развитие высокомотивированного учащегося 

следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 

способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, уметь ставить 

цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. [4, с.57 ] 

  Для детей повышенной мотивации предпочтительны методы работы: 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 проектный; 

Формы работы: 

урочная внеурочная 

 классно-урочная 

 разноуровневые задания, 

 игры 

 индивидуальные творческие 

задания 

 предметные олимпиады 

 интеллектуальные марафоны 

 

 Совместная практическая 

деятельность ребёнка и родителей 

 Поддержка и поощрение 

родителей детей 

 консультирование по 

возникшей проблеме; 

 проекты по различной 

тематике 

 Метод проектов относится к технологиям компетентностно-ориентированного 

обучения. Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт 

новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития 

творческих способностей. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников 

им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение 

практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее 
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публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет 

высокомотивированному ученику, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь 

включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно 

углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию 

его одаренности. Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором 

проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей 

фигурой в учебном процессе. Главная задача учителя - помочь высокомотивированному 

ученику вовремя проявить и развить свой талант. 

 Эффективным будет использование на уроках в начальной школе следующих 

приемов работы: 

Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы 

содержательного характера. 

Прием «Привлекательная цель» или «Удивляй» основан на повышении мотивации 

детей в начале урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное 

становится удивительным. 

Например, урок по теме: «Оригами». Как вы думаете, что можно сделать из 

обычного листа белой бумаги? 

Прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы 

с текстом, Например, урок по литературному чтению заполнение кластера при чтении 

сказки. 

Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении 

двух противоположных мнений. 

Игра «Верю  - не верю», которую легко организовать на уроке и во внеурочной 

деятельности. Применение дидактических игр предоставляет возможность 

развивать у детей произвольность таких психических процессов, как внимание и память, 

развивает смекалку, находчивость, сообразительность. 

 В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с 

высокомотивированными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 

Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 

области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Об этом 

очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам 

сможешь учиться». 
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Сидоренко Н.В. 

КГУ Основная средняя школа № 64 

 

 

  Активная познавательная деятельность ребенка может состояться только в том 

случае, если в классе установились добрые, доверительные отношения между учителем и 

учениками и между самими учениками. Разумеется,  учитель не теряет руководящей роли 
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при ведении урока. В то же время он должен быть предельно внимательным к личности 

каждого ребенка, его мнению, должен правильно реагировать на ошибки или на 

проступки ученика, не допуская при этом грубости и унижения достоинства ребенка. 

Известное высказывание Л. В.Занкова «Ребенок — это тот же человек, только маленький» 

как нельзя лучше характеризует те отношения, которые должны установиться в классе. 

Приведем шутливое стихотворение В. Берестова о зайце, и вы поймете, какие 

условия обучения ожидают ваших детей — наших учеников: 

За уши зайца 

Несут к барабану. 

Заяц ворчит: 

— Барабанить не стану. 

Нет настроения, 

Нет обстановки, 

Нет подготовки. 

Не вижу морковки! 

 «Все в твоих руках» (Притча). 

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает 

не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в 

руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее умертвлю, скажет 

мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках».  

В наших руках возможность создать в школе, на уроке такую атмосферу, в которой 

дети будут чувствовать себя «как дома». 

В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, учителя-практики 

говорят и пишут о гуманизации образования, о создании в школе атмосферы 

психологического комфорта. 

«Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся», «инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Подобная личность может сформироваться в условиях такого психологического 

пространства, где ребенку с первого класса предоставляется возможность выражать свое 

«я», делать выбор в соответствии со своими ценностными ориентациями; где поощряется 

генерирование идеи, выдвижение разного рода инициатив, внесение интересных 

предложений; где развивается готовность и умение брать на себя ответственность; где 

создаются условия для самоутверждения ребенка с учетом сильных сторон его личности; 

где формируется взгляд на другого человека как на безусловную ценность. 

Главным критерием такого психологического пространства является безопасная 

среда, атмосфера психологического комфорта, которая является одновременно и 

развивающей, и психотерапевтической, и психокоррекционной, ибо в этой атмосфере 

исчезают барьеры, снимаются психологические защиты, и энергия расходуется не на 

тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на продуцирование идей, на творчество. 

Что такое комфорт? 

Комфорт – заимствовано из английского языка, где comfort «поддержка, 

укрепление»  

Психологический комфорт – условия жизни, при которых ребенок чувствует себя 

спокойно, нет необходимости защищаться.  

В развивающей системе обучения Л.В. Занкова, в образовательной системе «Школа 

2100» принцип психологической комфортности является ведущим. Он предполагает 

снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 

школе и на уроке такой атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они 

чувствуют себя «как дома». 
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Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если они «замешаны» на страхе перед 

взрослыми, подавлении личности ребенка. Как писал поэт Борис Слуцкий  

Ничему меня не научит 

То, что тычет, талдычит, жучит…  

Однако психологическая комфортность необходима не только для развития 

ребенка и усвоения им знаний. От этого зависит физическое состояние детей. Адаптация к 

конкретным условиям, к конкретной образовательной и социальной среде, создание 

атмосферы доброжелательности позволяет снять напряженность и неврозы, разрушающие 

здоровье детей. 

Нельзя допустить у детей комплексов, неуверенности в себе. В классе не должно 

быть деления на «хороших» и «плохих», «умных» и «глупых». Каждый ребенок должен 

ощущать веру учителя в свои силы. Ситуация успеха (Я могу!) формирует у ребенка веру 

в себя, учит преодолевать трудности, помогает осознать свое продвижение вперед.  

Дидактические игры достаточно широко используются в начальной школе. В 

литературе в большей степени представлены дидактические игры, направленные, 

преимущественно, на развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления). 

И, конечно же, как способ обучения. Другой очень важный и существенный аспект 

дидактических игр - создание психологического комфорта на уроках. Дидактическая игра 

- это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях 

обучения и воспитания детей. 

Для создания психологического комфорта отлично подходят  психологические 

минутки. Они нужны для того, что бы дети, не замыкались в себе, чувствовали себя 

свободно, самовыражались, раскрывались в образе, например,  нарисовать своё 

настроение, на полях рабочей тетради в начале урока, и в конце. Это активизирует детей, 

позволяет максимально использовать их психофизические возможности на уроке. 

Задача учителя организовать определенную систему мер по созданию 

психологического комфорта младших школьников на уроке. 

Исходя из этого определения были составлены следующие рекомендации: 

-Наличие или отсутствие психологического комфорта оказывает влияние на 

состояние психики школьника, его желание учиться, а в итоге – на его успеваемость. 

Комфортные условия, в которых находится человек, всегда способствуют 

проявлению свободы действий, логическому и верному ходу мыслей, желанию сделать 

большее, создают ситуацию успеха. 

-Безопасная среда, атмосфера психологического комфорта является одновременно 

и развивающей, и психотерапевтической, и психокоррекционной, ибо в этой атмосфере 

исчезают барьеры, снимаются психологические защиты, и энергия расходуется не на 

тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на продуцирование идей, на творчество. 

-Никакое действие не должно повредить физическому или духовному здоровью 

ученика. 

Слово, порой, может ранить больнее и глубже ножа. Поэтому, следует 

контролировать себя в высказываниях по отношению к ученику, если имеет место такая 

ситуация, не унижать его достоинство. Конечно же никакого рукоприкладства. 

-В классе не должно быть деления на «хороших» и «плохих», «умных» и «глупых». 

Это может породить разрозненность в классе. У ребенка может упасть его самооценка, он 

может замкнуться или же назло Вам соответствовать ярлыку «плохой». Каждый ребенок 

должен ощущать веру учителя в свои силы. Ситуация успеха (Я могу!) формирует у 

ребенка веру в себя, учит преодолевать трудности, помогает осознать свое продвижение 

вперед.  

-Необходимо находить индивидуальный подход к ученику в процессе обучения и 

воспитания. 
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Опираясь на Ваш богатый жизненный опыт, опыт работы в школе искать 

различными способами подход к ребенку, учитывать его индивидуальные особенности и в 

соответствии с ними выбирать свою линию поведения. 

-Немаловажно поощрять генерирование идеи, выдвижение разного рода 

инициатив, внесение интересных предложений, готовность и умение брать на себя 

ответственность со стороны учащихся. 

Возможно проявить творчество с Вашей стороны для поощрения ребенка (доска 

почета, дополнительная красивая наклейка, жетончик, благодарственное письмо 

родителям и т.д.). Все это будет дополнительно мотивировать его к учебной деятельности. 

-Развитие способностей и поддержка стремлений ученика важнее, чем передача 

сведений и навыков. 

Необходимо не только передавать ребенку свои навыки и знания о чем-либо, но и 

поддерживать желание и стремление ребенка, если он хочет выполнить то или иное 

задание своим способом, если он считает, что так будет проще и лучше. Одобряйте и 

способствуйте развитию его стремлений и умений.  

-Важно видеть и понимать изменения в ученике. 

Эти изменения могут происходить от смены настроения до интеллектуального и 

личностного развития. Учитывайте при работе каждое Вами замеченное изменение в 

ученике, обращайте внимание на каждого учащегося в Вашем классе. 

-Сотрудничество учителя и ученика на уроках - одно из условий сохранности 

здоровья школьников. 

Помощь со стороны взрослого – это поддержка в трудных для ребенка ситуациях. 

Поверьте, он Вам за это очень благодарен. Его успех – это Ваш успех, а это, в свою 

очередь, хорошие, положительные эмоции, которые способствуют психическому 

здоровью. 

-Юмор – лучший способ создания условий успешности. 

Почему юмор? Да потому что именно он способствует разрядке напряженной 

ситуации, поиску верного решения в случае ошибки, снятию внутреннего напряжения и 

успокоению («На меня не сердятся!», «Все нормально, ситуация исправима»). 

-Создание положительных эмоций - средство повышения качества обучения, 

улучшения здоровья школьников. 

-Двигательная активность, гимнастика для глаз, рук, снятие мышечного 

напряжения во время урока. 

Все это является необходимым условием для создания психологического комфорта 

на уроке и средством успешности учебной деятельности. 

Список литературы 
 1. Кореневская В.А. Всем ли комфортно в школе? Методическое пособие. – 
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ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Мырзагулова А.Ш., Молдабаева Ж.С. 

№66 мектеп-лицей КММ 

 

 

Қоғамның дамуы бүгінгі таңдағы білім беру процесінде дамыған елдер 

стандартына деген ұмтылысты қажет етуде. Ал әлемдік білім кеңістігіне ену, әрине 

бәсекеге қабілеттілік ұғымымен байланысты.  

Қажеттілік, қабілет, мүмкіндіктен туындайтын нәтиже даму мен ұмтылыс арқылы 

жүзеге асады. Осыған орай, жаңа қабылданған «Білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы» - Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарын жүзеге асырудың өзекті бағыттарының бірі. 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасында электрондық оқытудың  (e-learning)  мақсаты «Білім беру 

үрдісінің барлық қатысушыларының үздіксіз білім беру ресурстары мен 

технологияларына тең қолжетімділігін қамтамасыз ету», -деп атап көрсеткен.  Жаңа 

бағдарламаның ерекшелігі – жаңашылдығы.[4,3б]   

Электрондық оқыту жүйесін білім саласына енгізудегі басты мақсаты – білім беру 

үрдісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына 

тең қол жетуіне камтамасыз ету. Ал бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқу үрдісін 

автоматтандыруды енгізуге жағдай жасау қажет. Мақсатқа қол жеткізу оқу сапасын, 

білімді басқаруды тиімділігін, сыртқы ортамен ақпараттық кірігуін арттырады.  

Білім беру жүйесін басқаруды қолдаудағы басты құрал болуы себепті электрондық 

оқыту жүйесі білім беру ортасы жайлы барлық қажетті мәліметтерді сақтауы тиіс. Сондай-

ақ, ол – білімді дамытудың ақпараттық және ғылымиәдістемелік қамтамасыз ету құралы, 

екіншіден, электрондық оқыту жүйесінің кез келген түйінінен мәліметтерді 

орталықтандырып жинақтау арқылы білім беру жүйесінің мониторингін жасау құралы, 

үшіншіден, білім беру жүйесі туралы қажетті статистикалық мәліметтерді және түрлі 

аспектілер бойынша есеп берудің жүйесі туралы қажетті статистикалық мәліметтерді және 

түрлі аспектілер бойынша есеп беруді қалыптастыруды қамтамасыз ететін шешім 

қабылдау құралы ретінде әрекет етуі тиіс. [2,53б]  

Соңғы жылдары елімізде білім беру сапасын түбегейлі жаңғырту бағытында 

маңызды қадамдар жасалуда. Соның бірі - 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

білімді дамыту бағдарламасына сәйкес енгізілген Ұлттық электронды оқыту жүйесі. 

Электронды оқыту әдістемелері ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білім 

бағдарламасын толыққанды меңгеруге жол ашады. Бұл педагогикалық үрдіске тың 

серпіліс әкеледі. Яғни, оқушының белсенділігі артады.   

Электрондық оқыту жүйесі барлық білім беру мекемелері, мұғалім, оқушы және 

олардың білім беру ортасында ауысып отыруы туралы мәліметтерді сақтайды.  

Қорыта айтқанда, электронды оқыту жүйесі төмендегідей ішкі жүйелерден тұрады: 

 -Ұлттық білімдік мәліметтер қоры;  

-Мектептерді басқарудың ішкі жүйесі (мектеп іс-қағаздарын жүргізу);   

-«Электрондық оқулықтар» ішкі жүйесі; 

- е-Book; 

- Оқыту үрдісін басқару ішкі жүйесі;  

- LMS; 

- Оқу мазмұнын басқару ішкі жүйесі;  

- LCMS;  

-Тестіні басқарудың ішкі жүйесі;  

-TMS;  

- Дамытуды басқару ішкі жүйесі;  
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- DM;  

- Мониторинг және талдау ішкі жүйесі; 

- Сыртқы ақпараттық жүйелермен біріктіру модулі.   

Таратып айтсақ, электрондық оқыту жүйесінде әкімшілік, директордың 

орынбасары, мұғалім, оқушы, медициналық қызметкер, кітапханашы үшін функционалдар 

әзірленген және бұл жүйені ата-аналар сырттай бақылай алатын болады [2,16б].  

 Оқушы автоматтандырылған жүйеде өзінің жеке портфолиосын, күнтізбесін, 

күнделігін жүргізеді. Ал мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспары бар электрондық 

дәптерді, сынып журналын, хабарландыру қызметін (алда болатын жоспарлы және 

жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы оқушылардың ата-аналарына e-mail 

немесе sms-хабарламалар, есептік және т.б. жіберу) толтыратын болады.  

Ата-аналар қауымы тәрбие мәселелері бойынша кеңестер алу, сондай-ақ 

қашықтықтан баласының сапалы орта білім алуы мен жетістіктері туралы ақпараттық 

хабарлама алу мүмкіндігіне ие болады.   

Оқытушылық жүктемені, сабақ кестесін, үлгерім мониторингі мен оқушылардың 

сабаққа келуін, педагогтің қызметін, есептілікті директордың орынбасары жүзеге 

асырады. Жүйе әкімшісі жергілікті және  ғаламдық есептеу желісін, телефон немесе дауыс 

поштасы жүйесін қоса алғанда, көп қолданыстағы компьютерлік жүйенің жұмыс істеп 

тұруына жауапты болады.   

Электронды білім беру жүйесі – болашақта жаппай ағарту сапасын қамтитын жаңа 

үрдісті шығармашылық еңбек. Үшінші мыңжылдықта қолға алынып жатқан 

инновациялық жалпыадамзаттық үрдіс десе де болады. 

 Электронды оқыту жүйесі (e-learning) білім берудің барлық сатысын 

технологияландыруымен ерекше.  Электрондық оқыту жүйесінің негізгі бір құрамды 

бөлігі – цифрлық  білім беру ресурстары (ЦБР). Олар, әр оқылатын пәндердің әр 

тақырыбындағы жаңа материалдарды мультимедиялық көріністермен түсіндіріп, 

интербелсенді тапсырмалар мен тест тапсырмалары арқылы бекітіледі. ЦБР пайдалану 

оқушының әр тақырыпты есте сақтап, оны терең түсінуіне мүмкіндік береді.    

Электронды оқыту жүйесінде пән оқулықтарын цифрлық білім беру ресурстары 

алмастырады. Цифрлық білім беру ресурстары Білім және ғылым министрлігінің білім 

беру порталдарында алдын-ала жүктеледі. Порталда бар материалды оқушы да, ұстаз да 

тегін пайдалана алады.   

Ұстаз – мектептегі басты тұлға, солай болып қала береді. Электронды оқыту 

дәстүрлі білім берумен астасып жатыр. Бұл ретте ұстаздың сабақ беру шығармашылығын 

алып тастау деген сөз емес.  

Ұстаз тақырыпты түсіндіру барысында  небір қызықты дерек-дәйектерді қосымша 

пайдалануына мүмкіндіктер жасалған. Электронды оқыту жүйесін мектептерге енгізудің 

нәтижелі болуы ең әуелі ұстаздардың біліктілігіне тікелей байланысты. Сол себепті де 

заманауи ұстаз жаңа техникалық әрі педагогикалық жаңашылдықтарды өзара шебер 

үйлестіре алатын маман болуы тиіс. Өз сабағының режиссурасын, сценариін өзі жасап, 

қай жерде, қалай электронды оқытуды пайдалану керектігін шебер меңгерген болуы тиіс. 

Яғни, заманауи педагог – үздіксіз жетілу, біліктілігін жоғарылату үрдісінде жүрген маман. 

Педагогика саласындағы жаңашылдықтарды игерген тұлға деген сөз. Тек 

шығармашылығы бар адам ғана шәкірттердің шығармашылық мүмкіндіктерін аша алады, 

дамытады.  
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БАЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЙЫНДАУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АЙҚЫНДАУ 

 

Абишева Г.Ж.,Бажиева Г. А. 

№68 мектеп-интенат-балабақша кешені 

 

 

      Қоғам дамуына сай білім беру жүйесі де балаларда білім-білік және дағдылар 

жүйесін қалыптастырудың дәстүрлі бағытынан ашық қоғамның жаңа жағдайларында өмір 

сүруге қажетті тұлға қасиеттерін тәрбиелеуге көшуді талап етеді.Сондықтан қазіргі 

заманғы білім берудің мақсаты - айналадағы ортамен дұрыс қарым-қатынасқа дайын 

тұлғаны дамыту болып табылады.Алдымен «индивид» деген терминге тоқталатын болсақ, 

адам индивид болып дүниеге келеді, ол- биологиялық организм, өзінің биологиялық 

генотиптік тұқым қуалайтын жалпы қасиеттерді тасушы. 

     «Жеке тұлға» - адамның әлеуметтік - психологиялық сипаттамасы,  адамның 

қоғамдық сана мен жүріс тұрыс түрлері,  адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибесін 

меңгеруінің нәтижесінде қалыптасады. Жеке тұлға - бұл белсенді  адамның өзін,  қоғамды 

және табиғатты  меңгеретін,   кеңістікті-уақыттық бейімделу,  қажеттілік – еріктік 

қобалжу, мазмұнды бағыттылықтың динамикалық және ерекшеленген түрінің болуы, іс- 

әрекеттің түрлері мен іске асыру түрлерін меңгеру, қоғам мен жалпы табиғат алдында өз 

ісіне жауап бере алу қабілеті. 

     Ал қазіргі таңда тұлғаны дайындау бастауыш сынып ұстаздарының алдындағы 

басты міндет болғандықтан, осыған сәйкес мектеп табалдырығын аттаған әр баланың 

белгілі бір дайындықпен келуі біз үшін өте маңызды. 

      Баланы мектепке даярлау бүгінгі күні оның барлық өмірінің сферасын қамтиды. 

Мектеп кезеңі бала үшін әлеуметтік жағынан және де психологиялық жағы мен 

физиологиялық жағынан да  өте ауыр кезең. Мектепке алғаш бару бала өміріне үлкен 

жаңалық, өзгеріс енгізеді, қоғамдағы жаңа орынға көшуі мен өсіп жетілуінің бастамасы 

болады.Сондықтан ата - ана  мен мұғалімдер және психологтар үшін  жоспарлы жұмыс 

жасауды талап етеді. 

     Баланы мектепке дайындау - бұл біртіндеп қалыптасатын аса күрделі үрдіс. 

Жалпы зерттеулер бойынша баланың мектепке дайындығын анықтайтын басты  

5 бағыт бар. 

Олар: 

1.Танымдық қабілеті. 

2.Дене күшінің дамуы. 

3. Оқуға ынтасы 

4.Көңілкүйі 

5. Ерік сапалары 

Танымдық қабілет - бұл баланың сөздік қоры, көзқарас деңгейі, арнайы 

іскерліктерімен қоса танымдық процестерінің даму деңгейі, олардың  «жақын даму 

аймағына» бағытталуы,  көрнекі- бейнелік  ойлаудың жоғары деңгейлері, оқу міндетін 

ерекшелеп бөле алуы мен оны әрекеттің дербес мақсатына айналдыра алу іскерлігі 

жатады. 

Дене дамуына  6-7 жасар баланың дене бітімінің, бойы, салмағы, бұлшық ет 

толысуы, көкірек қуысының көлемі, тері жамылғысы т.с.с қалыпты болуы және қолы мен 

саусақтарының нәзік қимылы,  жүйке жүйесінің қозу мен тежелу жағдайы, сондай - ақ 

жалпы денсаулығы жатады. 
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Оқуға ынтасы- бұл мотивтік даярлығы. 

Көңіл күй даярлығы «оқушының ішкі жағдайы» деп аталатын  жаңа әлеуметтік 

қатынас: оқу әрекеті үшін қажетті адамгершілік қасиеттер. Баланың құрдастарымен, 

үлкендермен қарым- қатынас сапасының  қалыптасуы. 

Еріктік сапа - баланың алдына мақсат қоюы, шешім қабылдауы, іс -әрекетін 

жоспарлау және оны жүзеге асыруға күш жұмсау, осы жолда кездесетін кедергілерді 

жеңу. 

    Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін реформалау барысында әрбір 

баланы мектептегі оқуға және әлеуметтік ортаға еркін бейімделе алатындай жағдай жасау 

аса маңызды. 

Балалардың мінез құлық нормалары мен ережелерін игерудің жақсы жетілген 

әдістері мен тәсілдер жүйесі бар. 3-7 жасқа дейінгі баланың негізгі іс әрекеті ойын болып 

табылады. 

Баланың мектепке дайын,  дайын емес екенін білу үшін олардың оқуға дайындық 

мүмкіндігі мен даму дәрежесіне анықтау жүргізіледі. 

Бала даму кезеңінде  оның психикасы  сан жағынан ғана емес, сапа жағынан да 

өзгереді. Даму кезеңі бірнеше сатыдан тұрады: 

     Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқан:  «Ел боламын десең,бесігіңді түзе» 

. Ата бабамыз бала құрсақта жатқаннан биологиялық индивид ретінде ана сезімі, парасаты 

арқылы ақыл, жүрек тәрбиесін қабылдайтынын білген. Нәрестенің қырқынан шыққанға 

дейінгі тәрбиесі бұл бірінші жүйе. Одан кейінгі жүйелер  ары қарай жалғасып кете береді. 

 бөбектік шақ  ( 1жасқа дейін) 

 сәбилік шақ   (3-6 жас) 

 мектепке дейінгі шақ  (3-6 жас) 

 мектеп кезеңі   (бастауыш 10-11, орта буын 14-15 жас) 

 бойжеткен мен бозбалалық шақ  (16-17жас ) 

Мектепте оқуға дайындық алдымен педагогикалық диагностиканың қажет 

екендігін көрсетеді. Оқуға дайын емес балалар болса, олармен  таным үрдістерін дамыту 

мақсатында индивидуалдық және топтық сабақтар ұйымдастыру қажет. 

     Еш уақытта тәрбиесіз білім бірінші берілген емес.Тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы деген емес пе? 

    Ата- аналар баласының өсіп жетілуіне, рухани күшті етіп тәрбиелеу жолында 

алуан түрлі  қуаныш пен қиыншылықтарды бастан кешіре отырып, оның  рухани және 

ақыл- ой мен дене құрылысының жан -жақты дамуына ықпал етуі тиіс. 

    Барлық тәрбиенің  алтын ережесі - тәртіп. Белгілі тәртіп ережелерін,  

халқымыздың  ұл бала мен қыз баланы тәрбиелеудегі ерекшеліктерін алға қоя отырып 

отбасында баланы кішкенесінен  сұлулыққа тәрбиелеу қажет. Оның ішінде  Мағжан 

Жұмабаев айтқандай: «Әр адамның сұлулық сезімі әр түрлі нәрседен оянады. Біреуі 

музыкадан, біреудің сурет салудан, біреудің поэзиядан, өнердің әйтеуір біртүрінен 

ләззат алмайтын,  біреуіне құмар болмайтын адам болмайды».   Ақын айтып отырған 

сұлулық сезімді ояту үшін оны тәрбиелеуші адамдар алдымен балада өнердің қай түріне 

ынтасы бар екенін тауып, сол ынтасын туғызатын сұлулық сезімін өркендету. Бұдан 

шығар қорытынды баланың басты тәрбиешісі мектепке дейінгі кезеңде ата- анасы мен 

туған туыстары, мектепке дейінгі мекеме екендігі белгілі болады. Яғни «Ұяда не 

көрсең,ұшқанда соны ілерсің» деген ұғыммен тұжырымдалғандай. 

   Бұл мәселелерге тоқталу себебім: 

Баланы мектепке дайындауда оның өткен сатыда игергенін тірек етуіміз қажет. 

Осыған байланысты баламен ары қарайға жұмыс түрлері белгіленеді.  

Интеллектуалдық дайындық - бұл  баланың ой өрісін, нақты білім қорын 

қарастырады. Жеке тұлғалық дайындық - баланың мектепке, оқу әрекетіне, ұстаздарға, 

өзіне қарым қатынасы. 
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Әлеуметтік- психологиялық  баланың құрбыларымен,  мұғалімдермен қарым 

қатынасы. 

  Мектепте оқуға  дайындық  алдымен  педагогикалық  диагностиканың  қажет 

екендігін көрсетеді. Мектептегі баланың негізгі әрекеті оқу болғандықтан, оның бар ынта 

жігерін, ерік күшін оқуға бағыттау үшін оған қандай қарым- қатынас түрін пайдалану 

мәселесін шешуде бұл деректер мұғалімге өте қажет. 

     Осы кезеңде бала мектеп өмірімен танысады, әлеуметтік ортасы өзгереді, ол 

оқушының әлеуметтік рөлін меңгере бастайды. 

       Кез келген  бала жазып және санаумен ғана шектеліп қоймай, ең маңыздысы 

салыстыра білуді, тадауды, ойлай білуді, өздігінен қорытынды жасауды білуі тиіс.  

Сонымен бірге баланың сөйлеу тілінде кемістіктің болмауы және өзіне сөйлеген сөздің 

мағынасын түсініп,өзінің ойын жеткізе білуі қажет. 

Бала өз бетімен сөйлем құрастырып, ұқсас дыбыстар тіркестерін анық айта алуы 

маңызды. Әңгімені құрастыра отырып әрі заттарды суреттерді, әрекеттерді бейнелеп және 

оның мазмұнын айтып білуі қажет, яғни баланың сөздік қорының мөлшері, таным 

үрдістерінің даму деңгейі, логикалық операцияларды орындай алуы, баланың оқуда 

білімді табысты меңгеруінің кепілі.  Оқушы мектеп талаптарын орындап, жаңа күн 

режиміне, сабақтарда тәртіп сақтап отыруға дағдылануы қажет. Алайда кез келген 

баланың денсаулығы мұндай өзгерістерге бейімделе алмайды. 

      Балалар мектепке әр түрлі ықыласпен келеді. Біреуі  көп бала бар деп қызықса, 

екіншісі партаға отыруға қызығады т.б себептері болады.Алайда мұндай балалар біраз 

уақыттан кейін мектептің қатаң тәртібі мен  күнделікті оқу сабақтарына шыдай 

алмайды.Ал мектеп өз жұмысында мектепке дейінгі баланың өз жетістігін анықтап алып, 

олардың жинақтағанына  педагогикалық практиканы ұштастыра отырып дамытады.  

Сонымен мектеп табалдырығын аттаған баламен алғаш жасалынатын 

жұмыстардың алғашқысының бірі  мынадай болмақ: 

Жұмысты өткізу шарттары: 

     Жұмыс орны жарық,баланың отыратын орны жайлы, ыңғайлы. Бөлмені алдын 

ала желдетіп алып, үстел үстіне қажетінше ақ қағаздар мен қарындаш, қаламдар қою  

керек.     Алдымен балаға тапсырма қарапайым тілмен түсіндіріледі, баланың толық 

түсінгенін қадағалау қажет. Адам психикасының өте күрделілігіне байланысты, қандай 

тапсырма болса да толық 100 % сенімділікті міндеттемейді.Тек 80% көлемінде болады 

және мұндай тесттерден бала өте жоғары немесе өте төмен ұпай алса, біршама уақыттан 

кейін оны қайтадан алып   қайталау  қажет. 

Баласының жетістігіне қуанып,онымен бөлісе алған ата- ана оның келешектегі 

оқуына өте жақсы әсер етеді. 

Тапсырма 1 

- Мен бір сөйлем айтамын да сол сөйлемді аяқтайтын бірнеше сөздер атаймын. Осы 

сөздерден сөйлемді аяқтауға қажеттісін таңдап ал. 

Дайындық:    Аптада (2,3,4,7,12) күн бар.   Дұрыс жауап: 7 

Сұрақтар: 

1. Байпақта бар  (бау,жіп,белбеу,түйме,ұлтан) 

2. Ыстық жақта болады    (қоян,бұғы,қасқыр,түйе,итбалық) 

3. Бір жылда    (3,4,7,12,30) ай бар. 

4. Көктем айлары    (желтоқсан,сәуір,ақпан,қаңтар,маусым) 

5. Қазақстанда өмір сүрмейді    (қарға,тырна, сусиыр,қарлығаш,торғай) 

6. Анасы қызынан үлкен    (жиі,үнемі,анда- санда,кей кезде,ешқашан) 

7. Тәулік мезгілі    (жыл,ай,апта,күн,сейсенбі) 

8. Су қашанда    (мөлдір,суық,сұйық,көгілдір,тәтті) 

9. Ағашта үнемі болады    (жапырақ,гүл,жеміс,тамыр,бұтақ) 

10. Қазақстандағы қала    ( Москва,Душанбе,Алматы,Қазан, Дамаск) 
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Дұрыс жауап - 1 ұпай,ойлануға уақыт беруге болады,жауап екінші рет дұрыс 

болмасы 0,5 ұпай беріледі. 

Тапсырма 2 

- Қазір мен дауыстап 5 сөз айтамын.Осындағы 1 сөз артық.  Осы  сөзді  тап. 

Дайындық:   Кесе,қазан,тәрелке,стақан,доп.     Дұрыс жауап:  доп 

Сұрақтар: 

1.Раушан,түймедақ,лилия,бұршақ,қызғалдақ. 

2.Теңіз,көл,өзен,көпір,бұлақ. 

3.Асқар,Дәулет,Әмір,Оразов,Серік. 

4.Қайың,терек,қарағаш,жаңғақ,емен. 

5.Машина,күрек,доп,құм.қуыршақ. 

6.Шымкент,Тараз,Қарағанды,Африка,Теміртау. 

7.Ұқыпты, жайбасар,көңілсіз,ащы,қайғылы. 

8.Үйрек,қаз,әтеш,бұлбұл,тауық. 

9.Көбейту,азайту,қосу,бөлу,сан. 

10.Шеңбер,шаршы,дөңгелек,таяқша,үшбұрыш. 

Тапсырма   3 

- Айтылған сөздердің сыңарын табу қажет. 

Дайындық: а) Бәліш (бақ,аула,нан) 

                   б) Айқайлау  (үндемеу,тоқтау,отыру) 

Сұрақтар: 

1.Раушан (шөп,гүл,шық) 

2. Дәрігер (бауыр,емделуші,қорап) 

3.Бақша (қақпа,қызанақ,құдық) 

4. Гүл (құмыра, сабақ , терезе) 

5.Етік (шұлық,табан,аяқ) 

6.Дымқыл (тайғақ,құрғақ,шууақты) 

7.Термометр (температура,кереует,дәрігер) 

8.Қайық (толқын,теңізші,желкен) 

9.Ине (өткір,болат,жіңішке) 

10. Еден (жиһаз,кілем,тақтай) 

Тапсырма 4 

Дайындық: а)  Балта,балға  - еңбек құралдары 

                   ә) Жаңбыр,бұршақ  -жауын-шашын 

Сұрақтар:  

Қасық,шанышқы  

Сазан, шортан  

Көктем,күз 

Картоп,қызанақ 

Итмұрын,таңқурай 

Үстел,орындық 

Күн,түн 

Көбелек,арқар 

Наурыз,сәуір 

Бұта,гүл 

Осы тапсырмалардан ортақ ұпай саналады.Жоғары деңгей – 40 ұпай. Бұл 100%. 

Егер бала екінші реттен ғана дұрыс жауап беріп отырса, оның алаңғасарлығы 

басым, қосымша дайындықты қажет етеді. Алынған сандар – мектепке дайындықпен 

келген оқушының даму деңгейін анықтауға көмектеседі. 

Егер ұпай 31,5 болса – өте жақсы 

Егер  26 -дан  31,5 аралығы болса, - жақсы 

Егер 20-дан 25,5 болса, - қанағаттанарлық деп есептеледі. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бочарникова Н.Г., Ким Н.Н. 

КГУ Средняя общеобразовательная школа №52 

имени академика Е.А. Букетова  г. Караганды 

 

 

 «Источники способностей и дарований 

детей на кончиках их пальцев. От 

пальцев,образно говоря, идут тончайшие 

ручейки,которые питают источник 

творческой мысли» 

                       В.А. Сухомлинский 

 

 

 

Обновленная система образования требует от детей высокого уровня нравственно-

волевых качеств, трудолюбия, работоспособности, также специальных знаний и умений. 

Поэтому многие педагоги и родители, осуществляя подготовку детей к школе, 

обращают внимание, в основном, на обучение слоговому чтению, счёту, решению 

математических задач. 

Но именно в сфере моторики и произвольного внимания чаще наблюдаются низкие 

показатели при диагностическом обследовании детей на готовность к школе. 

Опыт работы в предшколе показывает, что у детей 5-6 лет недостаточно развиты 

такие психические функции, как интеллектуальная, эмоционально-волевая, двигательно-

моторная. 

Моторная потребность имеет огромное значение для детей. Движения 

совершенствуют функции центральной нервной системы, при движениях более 

интенсивно протекают все физиологические процессы. 

Также двигательная активность помогает развивать речь, а речь, в свою очередь, 

является одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. 

Речь у детей совершенствуется под влиянием импульсов от пальцев рук. Еще великие 

ученые, педагоги и психологи прошлого И.И. Сеченов, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

М.М. Кольцова указывали на то, что «пальцы учат говорить». Нервные окончания на 

руках связаны с речевыми центрами в коре головного мозга. Соответственно, с развитием 

мелкой моторики рук развиваются мысли и функции речи, зрительно-моторная 

координация, пространственные ориентиры, внимание, воображение, мышление, 

познавательные интересы, творческие способности. 

«Таланты детей находятся на кончиках их пальцев» - так утверждала и доказывала 

на основе многочисленных экспериментов известный педагог М. Монтессори [1, с. 65-73] 

.«Рука – вышедший наружу мозг» - писал Э. Кант. Что это означает? Все психологические 

процессы отражаются в положениях наших рук, мелких движениях пальцев. 
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Современные исследования физиологов и психологов подтверждают данные 

высказывания, показывая, что имеется тесная связь полушарий мозга с нервными 

окончаниями, находящимися в подушечках пальцев и в кистях рук. 

Поэтому в старшем дошкольном возрасте особую актуальность приобретает 

проблема развития мелкой моторики рук как показатель физического и психологического 

развития и, следовательно, как показатель готовности к школьному обучению. 

Работа по развитию моторики пальцев и кистей рук проходит в предшколе на 

многих видах занятий: основы грамоты (образовательная область «Коммуникация»), 

формирование элементарных математических представлений – ФЭМП (образовательная 

область «Познание»), музыка, аппликация, лепка, рисование (образовательная область 

«Творчество»). 

Но, как показывает практическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

необходима систематическая, целенаправленная, углубленная работа в этом направлении. 

Многие ребята в 5-6 лет не умеют правильно держать ножницы, карандаш, складывать 

ровно лист бумаги, проводить линии штриховки, даже застёгивать пуговицы и завязывать 

шнурки. 

Поэтому мы в классе предшкольной подготовки хоти включить в кружковую 

работу цикл занятий «Волшебные пальчики» с целью апробировать систему психолого-

педагогической работы по развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации у детей. 

В работу кружка «Волшебные пальчики» мы также включаем следующие задачи: 

развивать тактическую чувствительность рук детей, познавательные интересы, интеллект, 

активизировать связанную речь, расширять кругозор, формировать элементарные 

графические навыки, готовить руку к письму. 

Данный цикл занятий будет включать в себя графические диктанты (сначала по 

образцу, потом под диктовку), которые направлены на развитие умения действовать по 

правилу и  самостоятельно по заданию педагога; симметричные рисунки координируют 

движения, активизируют межполушарные взаимодействия структур головного мозга; 

пальчиковая гимнастика способствует развитию психических функций (внимания, 

памяти, мышления, речи), также подвижности и гибкости кистей рук. 

Например: ставим вместе с детьми указательный и средний пальцы в пробки от 

пластиковых бутылок, передвигаем по столу, повторяя при этом: 

«Утром на лыжах кататься пошли, 

Быстро до леса на лыжах дошли,  

Время к обеду – весь лес обошли, 

Дружно на лыжах домой мы пришли». 

Кроме этого, в программу занятий будут включены психогимнастические 

упражнения, тактильные игры-массажи, пластилинография, тестоплстика, «сухие 

бассейны» для пальцев (горох, фасоль, работа с трафаретами, с природным и бросовым 

материалом и т.п.), игры с прищепками, пружинками и, конечно, различные виды 

изотехники: обрывание, набрызг, цветной граттаж, квилинг, кляксография, тиснение, 

коллаж, процарапывание, рисование свечой, нитками, ватными палочками и т.д. 

Занятия также будут отличаться динамичностью, так как помимо заданий, 

требующих сосредоточенности и концентрации внимания, будут включать в себя 

физические и кинезиологические упражнения, подвижные игры, музыкальные минутки. 

Ведь, как известно, без движений ребенок не обучается. Также игровые методы, 

интересный наглядный материал будут являться условием и средством обучения на этих 

занятиях. 

В дальнейшем необходимо разработать диагностические задания для определения 

уровня развития мелкой моторики и координации движений рук. Ведь современная 

коррекция нарушений моторики руки может предупредить трудности при письме. Часто 

отставание в развитии функций моторики ведет к нарушениям письма (дисграфии). А это, 
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в свою очередь, может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. 

Поэтому, так важно именно в дошкольном возрасте развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Данный цикл занятий может быть использован в практической работе педагогами, 

психологами в старших группах детского сада, в предшколах, мини-центрах, 

развивающих школах. 

Чтобы работа в этом направлении была эффективной, она должна проводиться 

регулярно, непрерывно и систематически. Для нее необходимо выделить определенное 

время в режиме дня и сетке занятий. 

А педагоги должны поддерживать интерес малышей такими методами и 

обучающими материалами, которые обеспечат увлеченность, желание заниматься, 

обеспечивая тем самым должный уровень развития детей и подготовке к школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Красникова И. В. 

КГУ  Гимназия № 9  г. Караганды 

 

 

        На всех этапах изучения, освоения и видоизменения человеком земной 

поверхности карта была и остается незаменимым вспомогательным пособием. Русский 

географ-картограф К.А. Салищев, анализируя различные формулировки “географической 

карты”, делает такое обобщение: географическая карта – это образная знаковая модель 

Земли. То есть все то, что имеется на поверхности Земли на картах отображается в виде 

значков [3]. Можно выделить следующие свойства карт: 

 точность. Оно выражается  в показе местоположения объектов, расположенных 

на картах. Это свойство дает возможность устанавливать по картам географическое 

положение объектов, их размеры и взаимное расположение; 

 обзорность. Это свойство дает возможность охватить единым взглядом всю 

отображенную на карте территорию; 

 наглядность. Это свойство выражается в легкости и скорости, с которыми 

пользователь воспроизводит в своем воображении особенности показанных на карте 

явлений [3]. 

Связь между географией и картой велики, но никакая карта не сможет заменить 

полностью текст, и никакой текст не сможет заменить карту. Карта и текст являются не 

противостоящими,  а  дополняющими друг друга методами изложения. 
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В практической деятельности человека карта имеет не меньшее значение. Любая 

отрасль хозяйства, связанная с использованием земной поверхности, нуждается в 

надежной, хорошо составленной карте. Необходимо научить учащихся на уроках 

географии  извлекать из карт  различную по характеру информацию и распознавать ее 

свойства, а именно,  использование их при поисках полезных ископаемых и эксплуатация 

недр, проектировании и постройки дорог (автомобильных и железных). Немаловажная 

функция  карт в географии отводится при  сооружении каналов и плотин, осушении и 

орошении земель, землеустройстве. В современный период с ростом благосостояния 

граждан особое значение отводится ведению городского хозяйства, планировки, 

строительству и реконструкция городов, изысканию и постройки альтернативных 

источников энергии, - вот далеко не полный перечень тех мероприятий, выполнение 

которых требует применения и использования карты и теоретических знаний. Такого типа  

функциональную грамотность можно развить у учащихся с помощью  географических 

знаний,  коммуникативных и социальных навыков [2]. 

Рассмотрим учебник географии,  предназначенный для учащихся 7 классов, в 

соответствии с типовой учебной программой уровня основного среднего образования,  

авторов А. Егориной, С. Нуркеновой, Е. Шиминой [1]. Материал учебника  изложен 

научным, но доступным для учащихся языком,  иллюстрирован яркими рисунками, 

картами, схемами, что должно способствовать повышению интереса учащихся к изучению 

предмета.  

Работа с географическими картами на 

уроке часто предваряет беседу и рассказ учителя. 

Учащиеся составляют по картам не только 

частные  характеристики, но и комплексные 

географические описания отдельных территорий 

и стран. После работы с картами предлагается 

сверить результаты ее с текстом учебника и 

сказать: есть ли расхождения с учебником; что 

они узнали из учебника дополнительно к тому, 

что рассказала им карта.  

В тексте учебника «Инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура»  применен доступный для данного возраста материал  для 

того, чтобы сформировать основы логического, критического и конструктивного 

мышления, а именно: дано четкое понятие инфраструктуры, представлены все виды 

транспорта: сухопутный, водный, воздушный. А для определения успешного достижения 

образовательных результатов реализации знаний о типах инфраструктуры  различных 

регионов нашей страны представлена карта «Схема транспортных коридоров Казахстана», 

анализируя которую формируются умения применять полученные знания в учебной и 

практической деятельности.  

Схема транспортных коридоров. 

Формирование функциональной грамотности, интеллектуальное, нравственно-

духовное развитие личности прослеживается практически в каждом параграфе учебника. 

Так, к примеру, в теме: «Тектоническое строение Земли» представлена карта-схема 

литосферных плит. Анализируя информацию данного наглядного пособия, можно 

предложить учащимся ответить на проблемный вопрос: «Может ли Австралия полностью 

исчезнуть?»  или  «Какие изменения  могут 

произойти на планете?», а также 

предложить поразмышлять о том, какие 
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явления могут образовываться на границах литосферных плит. Здесь же в тексте дана 

подробная информация о гипотезе дрейфа материков, указана скорость движения крупных 

плит, и в качестве закрепления необходимо учащимся выполнить дифференцированное 

задание и объяснить суть гипотезы тектоники плит. 

Карта-схема литосферных плит. 

В разделе учебника «Атмосфера» в теме: «Правила работы с синоптической 

картой»  имеется  карта с изображением областей низкого и высокого давления, 

формированием атмосферных фронтов, скоростью и направлением ветра, атмосферных 

осадков, температуры, давления. Через тестовый материал данного параграфа   

реализована следующая цель: применить метеорологическое прогнозирование на основе  

представленных метеоро элементов. Кроме того, методический аппарат учебника 

представлен не только традиционными вопросами, но и заданиями исследовательского 

характера, требующих активизации учебных компетенций учащихся. Особенность данных 

заданий в том, что они направлены на развитие конкретных умений учащихся: иметь 

первоначальные навыки работы с данными типами карт в  рамках краеведения; 

определения ключевых понятий, которые следует использовать при определении прогноза 

погоды; поиска  информации о важности синоптической карты для развития народного 

хозяйства, в особенности для авиации, сельского хозяйства.  

Синоптическая карта. 

По своей структуре тестовый  

материал различный по  формату. Так, в 

теме: «Состав и  географическое 

положение Мирового океана» имеются  

справочные сведения об океанах, и также 

здесь же представлена карта Индийского 

океана, дополняющая информацию,  

изложенную в тексте, проанализировав 

которую,  формируются знания о 

географических объектах:  островах, 

морях и заливах.  

                                                                                                    Индийский океан и его 

части. 

Особенностью учебника География  является наличие заданий, обязывающих 

учащихся создавать творческие проекты на основе иллюстративного материала карты-

рисунка «Историко-культурные районы мира». В 

аналогичной по названию теме  расширяются 

знания о мировых и Казахстанских чудесах света, 

об исторических памятниках и объектах 

культуры регионов Мира, расширяется  круг 

знаний об этапах формирования исторического и 

культурного наследия. Материал текста 

способствует воспитанию чувства уважения к 

уникальности природы, истории и культуры края, 

формирует  ответственное отношение за ее 

сохранность.  

        

Историко-культурные регионы Мира. 

Работа к завершению курса  постепенно 

усложняется, учащиеся переходят от 

сопоставления ответов на отдельные вопросы и 

частных характеристик к сопоставлению 

комплексных характеристик с включением 
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элементов сравнения. Например,  при изучении особенностей природы Казахстана  

необходимо  выяснить различия ресурсов для развития культуры и отдыха в отдельных ее 

частях, используя  карту «Рекреационные ресурсы Казахстана». Учащиеся по известной 

им логической схеме-плану комплексной характеристики (географическое положение, 

рельеф, климатические данные, реки, растительный покров) выполняют 

исследовательское задание, работая в группе или в паре, при этом формируются 

коммуникативные качества. 

                                            Рекреационные ресурсы Казахстана 

 

Убеждаясь в ценности карт и учебника как взаимно дополняющих источников 

знаний, учащиеся читают учебник более осмысленно, учатся анализировать его 

содержание, более тщательно и критически отбирать материал из карт. 

В  данном учебнике устранена перегруженность учащихся избыточными 

абстрактно-теоретическими знаниями и заданиями, что позволит сделать процесс 

обучения более гибким и практико-ориентированным.  

Таким образом, на основе установления соответствия содержания учебника 

нормативно-правовым актам Республики Казахстан в области образования, современным 

педагогическим технологиям и методам обучения, можно утверждать, что тестовой и 

картографический материал и, представленный в учебнике «География» для 7 класса, 

способен удовлетворить потребности ученика, учителя, родителей, общества и 

государства в обучении, развитии, формировании функциональной грамотности и 

компетенций [4]. 
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ҮЛГEРІМІ ТӨМEН ОҚУШЫЛAРМEН ЖҰМЫС 

 

Есказинова Б.А., Тишмагамбетова С.А 

№68 мектеп-интернат-балабақша кешені 

 

 

Бүгінгі білім бeру үрдісіндe жeкe тұлғaның қaлыптaсып, ой- өрісінің дaмуы, 

бeлсeнділігінің aртуы, өздігінeн қоршaғaн ортaны тaнып, білуі, білім aлу қaжeттілігі, оны 

өмірдe, іс-тәжірибeсіндe қолдaнa білуі, шығaрмaшылық міндeттeрді ойдaғыдaй шeшудe 

мұғaлім тaрaпынaн көп жұмыс жaсaлуы тиіс. 

Оқушылaрдың оқу үрдісіндeгі тaнымдылық қызығушылығын aрттыру, 

тaнымдылық жaн қуaттaрының оятуынa түрткі болу – ол мeктeптeгі оқытудың нeгізгі 

мәсeлeлeрі. Дeнсaулығы дұрыс кeз – кeлгeн оқушы мeктeп бaғдaрлaмaсын толық игeруі 

кeрeк, дeгeнмeн оқушылaрдың бaсым көпшілігі оқу бaғдaрлaмaсын қиындықпeн, тіпті 

кeйбірeулeрі нeгзі пәндeрдeн ұзaқ уaқыи бойы үлгeрмeйді. 

Үлгeрмeуші оқушылaрды зeрттeудe ғaлымдaр eкі мәсeлeгe тоқтaлaды: 
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1. Оқытушы қaлaй оқытaды? 

2. Оқушы қaлaй оқиды жәнe осы кeздe оның дaмуы қaлaй жүзeгe aсaды? 

Дидaктиктeр бұның сeбeптeрін пeдaгогикaлық—психологиялық жaғдaй, оқу-тәрби 

үрдісі жaғынaн қaрaстырaды. Aл психологтeр үлгeрмeуші оқушылaрдың оқу үрдісіндeгі 

оқу іс-әрeкeтінің жeкe eрeкшeліктeрінe тоқтaлaды[1]. 

Үлгeрмeуші оқушылaрды үш топқa бөлугe болaды: 

1. Бaрлық пәндeрдeн үлгeрмeйтін оқушылaр. 

2. Нeгізгі пәндeрдeн ұзaқ уaқыт үлгeрмeйтін оқушылaр. 

3. Кeй кeздeрдe үлгeрмeйтін оқушылaр. 

Оқушылaрдың ұзaқ уaқыт үлгeрмeуінің сeбeбі, психикaлық функцияның әлсіз, 

нaшaр дaмуындa оқушылaрдың eстe сaқтaу мeн зeйін eрeкшeліктeрінe aсa мән бeргeн жөн. 

Жaқсы үлгeрeтін оқушылaр мeн үлгeрмeйтін оқушылaрдың aрaсындa сөздeр мeн сaндaрды 

eстe сaқтaу, зeйін eрeкшeліктeрі aйқын көрініс aлaды. 

Үлгeрмeуші оқушылaрдың қaсиeттeрі eң  aлдымeн нeгe бaйлaнысты: 

1. Ойлaу қaсиeтінe. 

2. Жeкe aдaмның бaғыттылығынa. 

3. Eстe сaқтaу мeн зeйін eрeкшeлігінe 

Бұл қaсиeттeрдің aрaсындa бір – бірімeн бaйлaнысты үш сәйкeстік бaр: 

1. Оқушының ойлaу әрeкeтінің, сaнaсының төмeндігі, оқуғa дeгeн дұрыс 

қaтынaсының сaй болуы жәнe оқушылық бaғытының сaқтaлуы; 

2. Оқушының ойлaу әрeкeті сaпaсының жоғaрлығы оқуғa дeгeн тeріс 

қaтынaсының болуы жәнe оқушының бaғыттылығы толық eмeс жaрым -жaртылaй болуы. 

3. Оқушының ойлaй әрeкeтінің сaпaсының төмeндігі, оқуғa дeгeн тeріс 

қaтынaстың болуы жәнe оқушының бaғыттылығы жaрым- жaртылaй eмeс толық 

жойылуы. 

Осы eрeкшeліктeр үлгeрмeуші оқушылaрдың типтeрін aнықтaйды жәнe 

үлгeрмeушіліктeн құтылудың жолын көрсeтe aлaды. 

Үлгeрмeйтін оқушылaрдың тaнымдылық бeлсeнділігін aрттырудa мұғaлім 

тaрaпынaн шығaрмaшылық пeн іздeністі қaжeт eтeді. 

Оқушылaрдың тaным үрдісін тиімді ұйымдaстыру aрқылы оқу бeлсeнділігін жәнe 

тaнымдық қызығушылығын дaмыту жөніндe зeрттeулeр қaтaрынa психологиялық 

тұрғыдaн: С.Рубинштeйн, Л. Эльконин, В. Дaвыдов, пeдaгогикaлық жaқтaн Ю. Бaбaнский, 

Г. Щукинa, aл әдістeмeлік тұрғыдaн Н. Хмeль, A. Әбілқaсымовaны жaтқызуғa болaды[2]. 

Оқу – тaнымдылық қызмeттің мaңыздылығы оқушылaрды оқу пәндeрі әлeмінe 

жeтeлeйді, олaрдың құндылықтaрын aшaды, оқушылaрды сол құндылықтaрды түсінугe 

бaғыттaйды, білімгe дeгeн тaнымпaздық пeн тaңдaй білушіліккe тәрбиeлeйді, aл бұл 

қaсиeттeр – оқушының тaнымдылық қызығуын aшaтын бірдeн – бір турa жол. Оқу 

үрдісіндe оқушы іс-әрeкeтінің ықпaлды қырлaрының көрініс тaбуы оның жұмысының 

нәтижeсін көрінуінe мүмкіндік жaсaйды[3]. 

Мұғaлім мeн оқушының іс- әрeкeтіндeгі өзaрa бaйлaныстың күрдeлі үрдісіндe 

қaлыптaсaтын оқуғa дeгeн субъeкті – объeктілік қaрым- қaтынaс eту мaңызы зор. 

Мұғaліммeн тығыз ынтымaқтaстықтa болa отырып оқушы өз үлгeрмeушілігін біртe-біртe 

жояды. Оқушы бойындaғы оқуғa дeгeн қызығудың aздa болсa көрінісін дeр кeзіндe бaйқaу 

кeрeк. Тaнымдылық қызығуды біртіндeп қaлыптaстыру үшін бaрлық жaғдaйды жaсaу 

кeрeк. 

Оқушының ойын ояту, түйінді сұрaқ қою, оны тaңғaжaйыптaрмeн тaңырқaтa білу, 

тaнымдық қызығуды тұрaқтaндырaтын бeлсeнді өзіндік іс – әрeкeттeргe қaтыстыру 

шaрaлaрын ұйымдaстырғaндa мұғaлім мeн мeктeп үлгeрмeуші оқушыны жоя aлaды[4]. 

Мұғaлім оқыту жүйeсіндeгі aлдыңғы қaтaрдaғы орындa тұрaды. Ол оқушыны 

оқытып, тәрбиeлeп қaнa қоймaй, сонымeн біргe бүкіл оқу – тәрбиe жұмысының 

ұйымдaстырушысы болып тaбылaды, оқу пәнінің міндeттeрін шeшeді. Өз қол aстындaғы 

оқыту мeн тәрбиeлeудің түрлі құрaлдaрын пaйәдaлaнa отырып мұғaлім оқушылaрдың 
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тәртібін, нaзaрын, тaнымдық жәнe іскe aсырушылық әрeкeттeрін бaсқaрaды. Сонымeн 

біргe ол оқушылaрдың оқу әрeкeтін олaрдың қaбілeттeрінің жaн- жaқты дaмуынa, 

шығaрмaшылық тұлғaның қaлыптaсуынa, үлгeрмeуші оқушы мeн жeкe дaрa жұмыс жaсaу 

нeгізіндe дeңгeйін көтeругe бaғыттaйды. 

Оқу – тәрбиe үрдісіндe мұғaлімнің жeкe тұлғaсы, әдістeмeлік шeбeрлігі, 

aдaмгeршілік қaсиeттeрі, өз пәнінe дeгeн қызығуы, оқушылaрғa дeгeн мeйірімді қaрым- 

қaтынaсы мeн олaрды түсінe білуі мaңызды орын aлaды. 

Біздің eліміздe мұғaлімнің жeкe тұлғaсынa үлкeн тaлaптaр қойылaды. Мұғaлімгe өз 

оқушылaрының aрaсындa шынaйы бeдeлгe иe болуы жәнe олaрғa үлгі болa білуі қaжeт. 

Aтaлғaн тaлaптaрды орындaй отырып, ол оқушылaрды оқыту мeн тәрбиeлeудe оңды 

нәтижeлeргe қол жeткізe aлaды. 

Н. Добролюбов былaй дeгeн  «... Нaғыз тәрбиeші бәрін білугe тиіс, сонымeн біргe 

ол тәрбиeлeнушіні ойлaндырaтын бaрлық сұрaқтaрды aлдын-aлa шeшe білугe, бaлa жaнын 

мaзaлaйтын бaрлық ойлaр мeн пікірлeрді, қиындықтaрды, тұжырымдaрды тaлдaп, 

тaлқылaй білуі  тиіс»[5].  

Ол үшін мұғaлім қaзіргі зaмaнғы ғылым нeгіздeрі жaйлы жaн-жaқты,  тeрeң 

біліммeн қaрулaнуғa, оқу пәнінің мaзмұнын мүлтіксіз білугe, өз мaмaндығымeн 

бaйлaнысты бaсқa ғылым сaлaлaры жaйлы хaбaрдaр болуы тиіс. 
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Шығармашылық – адам әрекетінің түрі. Бұл мәселе төңірегінде жазылған ойлар, 

тұжырымдамалар, көзқарастар, еңбектер баршылық. 

Ежелден-ақ ұлы ойшылдар Жүсіп Баласағұн, Әл-Фараби ұлы Абайды ерекше 

толғандырған. Зерттеулердің қорытындыларына сүйене отырып шығармашыл тұлға 

бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық, талдап-жинақтай білу сияқты 

кешенді қасиеттермен қатар, ерекше ой қызметі қиыншылықтарды түсіну, 

шығармашылыққа деген құштарлығы болуы керек. Қазіргі таңда қазақ педагогикасының 

міндеті-осы қасиеттерді кез-келген оқушының бойында қалыптастыру деген тұжырымға 

келдік. 

Бұл мәселе Қазақстан Республикасының Білім туралы заңындағы білім беру 

жүйесінің міндеттері туралы бабында: Жеке адамның шығармашылық, рухани және жеке 

мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының негіздерін 

қалыптастыру. Жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектік байытумен 

қатар әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу[1]. 

Шығармашылық – жаңа нәрсе ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. 

Баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту  мәселесін талдау ең алдымен «қабілет» 

ұғымының мәнін түсініп алу керек. 

Қабілет  - іс- әрекеттің белгілі бір түрін орындай алу мүмкіндіктері деген анықтама 

бар. Ғалымдар А.Н. Лук, В.В. Богославский, А.Г. Ковалев, В.А. Сухомлинский 

шығармашылықтың ғылыми, көркем, үжымдық түрлері бар деп есептейді. Қалай десекте 



101 

 

шығармашылықтың барлық түрлеріне ортақ желідей тартылған ұйытқысы, ол – еңбек. 

Ертегі, саяхат, сайыс ойын негізінен өткізіліп балалардың өзіндік ізденіс, оқу ісіне 

барынша құлшынысын, жаңа бірдеңе тудыру тұрғысындағы танымдық әрекетін 

дамытады. 

Шығармашылық үрдіс деңгейлерінің сипаттамасы ғалым П.К. Энгельмейер 

еңбектерінде негізгі мәселе болып, өнертапқыштық жұмыс үрдісін үш сатыға бөледі. 

а) Интуиция мен тілін (пікірдің туындауы) 

ә) Білім мен пікір (жоспар не нұсқаны қорыту) 

б) Жаңалықты бағытты орындау біліктілігі 

Осы ерекшеліктерді ескере отырып, бастауыш сыныпта оқушылардың 

шығармашылық жұмысын ұйымдастыруда,  оқушының тіл байлығын дамытуда, ой-өрісін 

кеңейтуде, логикалық ойлауын, танымдық қабілетін жетілдіру үшін «Оқушылардың 

шығармашылық жұмысқа бағыттау» әдістемелік технологияларын оқу- тәрбие үрдісенде 

қолданамыз[2]. 

Топқа біріккен балалар жұмысты бірге талдап, пікірлесіп, ұтымды жауап іздейді. 

Әр оқушы өз тұжырымымен бөліседі. Берілген тапсырмалар мен жаттығулар, 

шығармашылық ой тудырып дамыта оқытуды, интеллектуалдық қабілеттерін жетілдіруге 

мүмкіндік жасайды. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиясының әдіс – тәсілдерін 

қолданудың оқушылар шығармашылығын дамытуға мәні ерекше, осы мақсатта мен  

«әдебиеттік оқу» сабағында  оқушылардың шығармашылығын дамытуда мынандай 

тапсырма беремін. Ертегіні немесе әңгімені бастап беріп, оны өзің аяқта. Әр түрлі 

тақырыпқа сөзжұмбақ, ребус құрастыру. Мұндай тапсырмалар орындағанда оқушылар өз 

ойын ашық, қысылмай жеткізе алады, өз ойын дәлелдеуге тырысады, өзінің жасаған 

әрекетінің дұрыстыған қорғай алады. Оқушылардың ой шапшаңдығы, сөз байлығы 

молайып, қиялы дами түседі. 

Кез-келген шығармашылық бағыттағы іс- әрекеттің негізі, бастысы -

шығармашылық ойлай отырып, оның даму критериясы ретінде іштей жоспарлау әрекетін 

немесе «ойша» әрекеттену қабілетін алады. Себебеі ешбір іс- әрекеттің, соның ішінде 

шығармашылық бағыттағы іс – әрекеттің «ойша» әрекеттенусіз іске аспайтыны анық. 

Сондай-ақ адамның «ойша» әрекеттенуі, яғни ойша санауы, талқылауы, жоспарлауы және 

т.б. – бұл адам интеллектісінің айрықша көрсеткіші болып табылады. 

Осы бағытта өлең құрастыру арқылы оқушылардың ойша әрекеттенуін дамытып, 

шығармашылығын арттыратын жұмыстардың бірі. Ол үшін ең біріншіден «үйқас» деген 

сөздің мағынасын түсіндіріп, оқыған өлеңдегі ұйқастарды тауып, қалай жазылып 

тұрғанына талдау жасау. Мысалы: 

Қарағанды қасиетті қалам! 

Қарағанды алтын ұям. 

Оқушылардың шығарма өлеңдерінен: 

Қарағанды қасиетті қалам! 

Қарағанды алтын ұям. 

Қарағанды бай қалам 

Қайда кетсем де сағынам. 

Бастапқы кезде қиын соққан әдіс оқушылардың қызығушылығын бірден оятты. 

Келе-келе оқушылар өз қалаулары бойынша, еркін тақырыпқа «Астана», «Ана». «Туған 

жер», «Ұстазыма» байланысты өлеңдерді өз бетінше үйлерінен құрап келетін болды. 

Өлең құрастыру оқушылардың шығармашылығын қалыптастырады, оқушы өз 

бетінше ізденеді, сөйлеу қабілеті дамиды және сараптауға үйретеді. Ертегі ойлап жазу 

және ертегі кейіпкерлерінің суретін бейнелеу арқылы. 

Ертегі тілінің көркемділігі және оқиғаларының қызғылықты баяндалуы баланы 

еріксіз өзіне тартып, баурап алады. 
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Ертегі ойлап жазу оқушының біріншіден сөддік қорын молайтады, байланыстырып 

сөйлеу тілін дамытып, қиялдауға мүмкіндіктер туғызады. 

Ертегі ойлап жазуды, топ болып, сондай-ақ бүкіл  сыныппен ойнауға болады. Екі 

топ болып ойнаған жағдайда жауап кезек-кезек жазылады. Егер бір-бірінің жауабын 

көрмейтіндей етіп ұйымдастырса сюжет күлкі болып шығуы мүмкін. Тұтас сынып 

орындаса мазмұнды ертегі жазылады. 

Ертегі мынадай сұрақ арқылы құрылады: 

-Ол не? (кім?) 

-Ол қандай? 

-Кімді? (нені?) кездестіреді? 

-Не айтты? 

-Қандай жауап болды? 

- Оқиға немен аяқталды? 

-Қорытынды 

Оқушылардың жазған ертегілері «Мысық пен тышқан», «Қасқыр мен түлкі», 

«Көктес сәні», «Айнұрдың қайырымдылығы». Өздерінің жазған ертегілері бойынша ролге 

бөліп сахналандырылған көрініс түрінде көрсетіліп, оқушылардың өздерімен бағаланады. 

Оқушылар өздерінің ертегілерін тыңдау арқылы адамгершілік қасиетке, ерлікке, 

батылдыққа ден қояды. 

Мақал – мәтелдерге келетін болсақ – қазақ  халқының таланты мен талғамының, 

даналығы мен даралығының куәсі. Сондықтан да халық мақал-мәтелдерді ғасырлар 

бойында тәрбие құралы етті. Әдебиеттік оқу сабағында мақал-мәтелдерді талдаған кезде 

тірек сызбаларды жиі қолданамын. Тиімділігі тірек сызбалар жаңа тақырыпты жеңіл 

түсінуге, есте сақтап қалуға көмектеседі, схеме арқылы сөйлем құрастырып, өз ойларын 

айтып жеткізуге үйренеді, сабаққа деген қызығушылығы пайда болады, еңбектенуге 

талпынады[3]. 

Төменде мақал – мәтелге байланыстықолданылатын тірек схеманың үлгісін 

ұсынамын. Мысалы, оқушыларға Абайдың өлеңінен өсиет етіп қалдырағн, яғни адам 

болуға кері әсер ететін қандай қылықтар екенін және адам болу үшін қандай қасиеттерді 

бойға сіңіру керек екенін осы мақал- мәтел арқылы тауып жаздыру. 

Жақсыдан үйрен 

Жаманнан жирен. 
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Қазіргі таңда төрт жыл білім нәрімен сусындандырылған шәкіртім орта буынға аяқ 

басқан оқушым, бастауыштан дарыған ақындық өнерін жалғастырып келеді, сондықтан 

«Білім көзі - бастауышта» екенін ескере отырып, бала білімінің сапасын арттыру әр 

мұғалімнің басты міндеті. Яғни  болашақ , ойшыл, тапқыр, өткір, әрине білімді азамат 

тәрбиелеу. 

Ал, ол үшін ұлы педагог А.С. Макаренко айтқандай «Адам жұмысты сүйіп істейтін 

болса, онан сапалы түрде қуаныш сезетін болса, еңбек ол үшін жеке басын және талантын 

тудырудың негізі формасы болатын болса, сонда ғана шығармашылық болуы мүмкін. 

Еңбекке мұндай көзқарас мүмкіндігі, тек еңбекке күш салу нағыз әрекетке айналған 

кеде ғана, ешбір жұмыс көңілсіз болып көрінбейтін болса ғана, егер де онда бір мағына 

болса ғана туады». Яғни, әрбір мұғалім ұстаз атына ие болу үшін өз ісінің күн көріс 

қамына айналмауын қадағалап, өз бойында шығармашылық жемісін өсіре білсе ғана, жас 

жеткіншек бойына шығармашылық дәнін еге алады деп ойлаймыз. 
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Қазіргі таңда ұстаздар алдындағы негізгі мақсаттың бірі- өз ойы мен пікірін еркін 

жеткізе алатын жан- жақты дамыған тұлға тәрбиелеу. «Адамға екі нәрсе тірек: бірі – тіл, 

бірі – ділің жүректегі» - деп, Жүсіп Баласағұни айтқандай баланың ойлай қабілеті мен 

жүйелі сөйлеу мәдениетін және жазба тілін дамыту – бүкіл жұртшылық ісі. Тіл – халық 

қазынасы. Әр халықтың өз ана тілі бар. Біздің ана тіліміз – ақазақ тілі. Тіл адамдардың бір 

– бірімен сөйлесетін, түсінісетін қарым – қатынас құралы. 

Қазіргі кезде оқушылардың көркем шығарманы  оқуының азайғаны біздің елімізде  

барлық жастарға кесел болып отырғаны баршамызға бесенеден белгілі. Мектепте тілді 

дамыту мәселесі бағдарламаға кірген, бірақ әлі күнге дейін өзінің жеткілікті нәтижесін 

бермей отыр. 

Тіл дамыту – оқыту, білім мен тәрбие берудің ең маңызды мәселесі. Ол арқылы жас 

ұрпаққа тілдің қыры мен сырын терең меңгерту, ойын жатық та көркем етіп жеткізе 

білуге, мәдениетті де сауатты жаза білуге үйрету басты мақсат. 

Тіл оқытудағы негізгі мақсат – тіл дамыту. Тіл дамыту мағынасы, көлемі кең ұғым.  

Тіл дамыту- оқушыны тілдік тұлғаларды дұрыс қолданып, өз айтар ойын еркін жеткізуге 

дағдыландыру  және біреудің  айтқанын немесе оқығаны мен естегенін жақсы түсінуге 

үйрету. Тіл дамытудың бірнеше жолдары  бар. Мәселен, сөз тіркестерінен сөйлемдер, 

одан шағын әңгімелер құрату, сурет бойынша немесе белгілі  бір тақырыптарда  өз ойын 

жаздырту, мазмұндама, шығарма жаздырту, өлең, ән, мақал – мәтел, жаңылтпаш жаттату, 

өлең мазмұнын қара сөзбен айтқызу және тағысын тағылар[1]. 

Орыс тілді мектептерде оқушының қазақ тілін дамыту – қазақ тілінің лексикалық, 

грамматикалық тұлғаларын меңгерту, оларды сөйлемде дұрыс қолдана білу дағдыларын 

және орфаграфиялықнормасын қалыптастыру  болып табылады.  Сондай-ақ сөздерді бір- 

бірімен дұрыс байланыстырып олардан сөз тіркесін жасау және сөйлем құрау, осылар 

арқылы өз ойын жетткізу немесе басқа біреудің айтқанын түсіну де тіл дамытуға жатады. 

Тіл дамыту екі бағытта ауызша және жазбаша жүретіні белгілі. Бұл екі бағыт бір-бірімен 
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тығыз байланыста.Сондықтан екеуі тілді дамытуда қатар жүреді. Әйтсе де көбінесе 

оқытуда ауызша тіл дамыту бірінші кезекте тұратыны айқын. Ауызша тіл дамытуда 

бірінші болып қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру, тіліміздің 

орфоэпиясын меңгерту жұмыстары жүргізіледі. 

Қазақша сөйлеу үшін оқушының сөздің қоры жеткілікті болуы керек, яғни тіл 

дамытуда ең бірінші оқушының сөздік қорын байыту қажет. Оқушының сөздің қорын 

байыту үшін мұғалім күнделікті сабақта балаға жаңа сөз үйретіп, сөздігін  сөздермен 

толықтырып отыруы міндет. Оқушыларды үйренген сөзін жазып алып немесе есіне сақтап 

қана қоймай оны күнделікті өмірде қолдана білуге дағдыландыру керек. Егер оқушы 

үйренген жаңа сөзін тек сабақ барысында ғана қолданып, бірақ оны жеткілікті дәрежеде 

бекітпесе, ол оқушының есінде сақталмайды. Жаңадан үйретілген сөзді оқушы жадында 

тұрақтандыру үшін ол сөзді сабақ бойы қайталап қана қоймай диктант, мазмұндама, 

шығарма жазуда да тқолданып отырған жөн. Оқыту барысында оқушылар осы үйренген 

сөздерін іс жүзінде пайдалана білуі керек[2].  

Мәселен, үйге осы сөздері бар мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар жаттауға, диалог 

құрап келуге немесе осы сөздерді қатыстыра отырып шағын әңгіме жазып келуге 

тапсырма берген дұрыс. Сонда ол сөз оқушы есінде сақталып қалады. Жаңа сөздерді 

оқушы жадында тұрақтандыруға жаттығулардың атқаратын қызметі зор. Бұл жағдайда 

лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жаттығулардың орны ерекше. Жаңа сөздің 

қайталынып келуіне жаттығулар зор әсерін тигізеді.  Сонымен бірге оқушыларға міндетті 

түрде сөздерді бір-бірімен байланыстыратын қосымшаларды, сөздердің сөйлемде бір-

бірімен тіркесу жолдарын, сөздердің сөйлемдегі орын тәртібін жақсы меңгерту қажет. 

Сонда ғана ол өз ойын біреуге жеткізеді немесе біреудің айтқанын еркін түсіне алатын 

дәрежеге жетеді. Оқушының сөздік қоры сабақ барысында ғана байитыны белгілі. 

Дегенмен, сыныптан тыс жұмыстар, сыныптан тыс оқу, тыңдау оқушының сөздің қорын 

байытып, тілін даытуда үлкен рол атқаратыны сөзсіз. Сөздік қоры мол оқушының сөйлеу 

тілі жоғары болады[3]. 

Екінші тілді үйретуде оқушы тілін тіл дамытуға жаттығу жұмыстары, мәтінмен 

жұмыс,суретпен жұмыс, сыныптан тыс жұмыс (өлең, жаңылтпаш, мақал-мәтел, ән жаттау, 

диалог, сөзжұмбақ,, сурет бойынша шағын әңгіме жазу, ертегі, әңгіме оқу және т.б) 

түрлерінің атқаратын ролі зор. Сондай-ақ көркем шығармаларды,ертегілерді, әңгімелерді, 

тақпақтарды сахналандыру арқылы да оқушылардың тілін даытуға болады. Осы 

жұмыстардың ішінде сабақ барысында өте жиі қолданылатыны мәтінмен жүмыцс. Мәтін 

оқушының тілін ұстартып немесе оқу дағдысын қалыптастырып қана қоймай оның тілін 

де дамытады. Мәтінді оқығанда оқушы оның ішіндегі сөздерді анық айтып үйренеді, сөз 

екпінін дұрыс қояды, сөйлеу мәнері қалыптасады, мәтінді аудару арқылы оқушы оның 

мазмұнына түсінеді, мазмұндап үйренуде ойды қазақша білдірудің үлгісіне жаттығады, 

мәтінге өзі сұрақ даярлау арқылы өз ойын еркін жеткізе алу дәрежесіне жетеді. Сондай-ақ 

және де мәтін бойынша даярланған сұрақтарға жазбаша жауап жаздырту арқылы 

оқушының жазбаша тілін дамытуға болады. Сөйлеу тілімен жазбаша тіл өте тығыз 

байланысты. Оқушының тілін жазбаша түрде дамытуда мазмұндама мен шығарманың 

орны ерекше. Мазмұндама мен шығарма – тіл дамытудың өте маңызды әдісі[4].  

Мазмұндама оқыған мәтіннің мазмұнын ауызша әңгімелеуден басталады да 

жазбаша мазмұндамаға ауысады. Бұл оқушының жазбаша тілі мен ауызша тілін 

дамытады. Шығарма- оқушының өздік шығармашылық жұмысы.  

Шығарма белгілі бір тақырыпқа жазылады. Сондықтан ол тақырыпты ашу үшін 

оқушының сөздік қоры мол болуы керек. Ол тақырыпты толық ашуға көмектеседі. Оқушы 

ойын жүйеге келтіреді, ойдың байланысты жазылуына жол ашады. Сондай-ақ оқушы тілін 

дамытуда суреттерді қолдану да пайдалы. Сурет бойынша жұмыс жасағанда әр оқушы 

өзінің ойын білдіреді. Суретке қарай отырып сөз тіркестерін, сөйлемдер, шағын әңгімелер 

құрайды. Әңгіме құрау барысында бірін-бірі толықтырып отырады. Оқушы тіліін 

дамытудың тағы бір тиімді жолы – ол оқыған кітабының мазмұнын қазақша әңгімелету. 
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Сонымен қоса оқушы тілін дамытуға әдемі, сауатты жазу да кіреді. Сөйлеу мәдениеті мен 

жазу мәдениеті– тіл дамытудың ажырамас бірлігі. Бұл жұмыс түрлерінің қай-қайсысын 

алсақ та барлығы оқушыны қазақша сөйлеуге жаттықтырады, қазақша сөйлеу дағдысын 

қалыптастырады,  тілін дамытады. 
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Адам бала кезінен қалыптасады. Мектепке дейінгі жастан бастап баланың болашақ 

тұлға, өз елінің азаматы ретінде негізі қаланады. Ұстаздардың алдында тұрған басты 

мақсаттардың бірі – Отанға, туған елге, туған жерге, өз халқына деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Бұл адамгершілік қасиеттер күнделікті өмірдегі қоршаған ортамен таныстыру 

арқылы қалыптасады. Қоршаған орта жеткіншекиерді адамдармен, туған жерімен 

байланыстырып, олардың тұлға ретінде қалыптасуына шешуші ықпалын тигізеді. Бұл 

ықпалдың түпкі тамыры – өз халқының тілінде. 

Қазақстан Республикасында тұратын әрбір ұлттар мен ұлыстардың тілдік қызмет 

саласына ешбір кедергі қойылмайды. Сондықтан да кез – келген халықтың ана тілі рухани 

мәдениетінің өзіне тән ұлттың ерекшелігінің көрсеткіші болып табылады. 

Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды қазақ тіліне үйрету маңызды міндеттерді 

шешуге көмектеседі: 

 адамдардың рухани өмірінің үйлесімді болуы барлық халықтың,  қазақ халқының 

мәдени құндылығына қол жеткізуі үшін мүмкіншіліктерді кеңейтеді; 

 білім мен мәдениеттік одан әрі көтерілуін қамтамасыз етеді; 

 Қазақстан Республикасында тұратын ұлттардың жақындасуының жан-жақты 

дамуына, Қазақстан халқының тарихи қауымдастық ретінде ынтымақтастығының 

нығаюына мүмкіндік туғызады. 

Мемлекеттік тілге үйрету сабақтарын құру және оны оқыту мағынасын іріктеу 

кезінде бірқатар принциптерді ескеру қажет. Басты принциптердің бірі- тәрбие мен оқуды 

бірыңғай үрдіске біріктіру. Бұл тіл дамыту қазақ тілі сабақтарының негізгі мақсаты 

ретінде ғана болады дегенді білдіреді, алайда сабақта шешілетін міндеттер бұл мақсатпен 

шектеліп қалмайды[1]. 

Қазақ тілі- әлеуметтік, рухани – адамгершілік, эстетикалық тәрбиенің қайнар көзі. 

Балалардың сөйлеу мүмкіншіліктерінің даму барысында қазақ тілінің оқыту мен тәлім – 

тәрбие берудегі ролі күннен- күнге арта түсуде.  Қазақ тілін (кез-келген басқа да тілді) 

сөздерді, сөйлемдерді, диалог, монолог үлгілерін механикалық қайталай беру жолымен 

емес, жалпы белсенді түрде сөйлеу арқылы үйрету керек. Сонымен қатар қазақ тіліне 

үйреткенде балалардың жас ерекшелігін ескеру әдіс-тәсілдерді таңдаумен сай келеді, 

сабақ өткізкенде бірінші орынға ойын және ойын түрлері қойылады. Адам мәдениеті ойын 

арқылы дамиды, демек балалық шақтан бастап, қартайған кезге дейін адамды ойын 
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жетелеп отырады. Ал бүгінгідей динамика ғасырында, оқу процесінде ойын алдыңғы 

орында, яғни, ойын технологиясы арқылы баланың оқу ынтасын арттыру жеңіл болмақ. 

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. 

Заман талабы екі тілде сөйлеуді одан әрі орнықтыру, қазақ тілін үйренгісі келетін 

басқа ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді меңгерту, сол сияқты балабақшаларда қазақ тілін 

оқытудың сапасын жақсартудың міндеттері қойылады: Қазақ тілі сабақтарында көздейтін 

– мақсат балаларға жалаң сөз жаттау емес әрбір сабақта үйренген сөздерді ауызекі 

сөйлеуде сөйлем құрамын дұрыс қолдана білуге үйрету. 

Тіл үйрету барысында әрбір сабақта ойын түрлерін және өзара сөйлесу үлгілерін 

қолданған дұрыс. Сабақ барысында ойын элементтерін дидактикалық материал ретінде 

пайдаланудың пайдасы бар. Ойын арқылы баланың бойына адамгершілік қасиеттерін, 

өмірге құштарлығын қалыптастыруға болады. Қазақ тілін үйренуде ролдік ойындардың 

пайдасы зор. Ойын - балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Ролдік ойындарда 

барлық балаларға бірдей рөл тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-қатынасқа түсіп 

сөйлеседі[2].  

Балалар белсенді жұмыс істеп бір-біріне жәрдем беріп, жұмыстарын мұқияттыңдап, 

өздерін және бір- бірін бағалайды, ал тәрбиеші тек бағыттаушы болады. Ролдік ойындарға 

балаларды қызықтыру үшін: 

1. Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен 

қоса, ең бастысы балалар өздеріне лайықты ролді өзі таңдап алған жөн. Сонда ғана 

олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады. 

2. Рөлдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс. 

3. Оқушы өзін ролде неғұрлым еркін сезінетін болса, ол соғырлым қызыға 

ойнайтын болады. 

4. Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 

соғұрлым жоғары тиімділік береді. 

Ойын барысында тәрбиеші ролі үнемі өзгеріп отырады. 

1. Бастапқы кезде тәрбиеші балалардың ынта - жігерін бақылағаны жөн. 

2. Біртіндеп ол бақылаушы бола бастайды. 

3. Кейде тәрбиешінің өзі де, басты ролден басқа кез-келген ролде ойнауына 

болады, тек ол рөл топтағы тіл қатынасын дұрыс бағыттап отыратындай болсын. 

4. Тәрбиеші көмек қажет ететін балаға жақындап, жұмысына жәрдем беруіне 

болады. 

5. Ойын барысында тәрбиеші баланың қатесін бірден түзетпейді, тек 

білдіртпей өзіне ғана түртіп алады да, келесі сабақта осындай қателермен жұмыс істейді. 

6. Ролдерді бөлу. Ролдердің сипаттамасы түсіндіріліп айтылады. Адам туралы 

мәлімет берілсе: ақкөңіл, адал, жалқау деп сипаттама беріледі. Бала өзінің ойнайтын 

бейнесін тез елестету үшін ойын шарты дұрыс және нақты түсіндірілуі қажет. Әдетте 

ойнайтын рол туралы көп айтудың да қажеті жоқ,себебі бала өз ролін шығару үшін жеке 

шығармашылық мүмкіншілігін көрсету қажет. Ол үшін уақыт беру керек. 

Ролдерді тәрбиеші бөледі, кейде балалардың қалауларынада ерік берген жөн, себебі 

қазақ тілін өзі қаншалықты біледі, соған орай өздері де ролді тез таңдайды. Өткізген 

ойынға қорытынды жасаған кезде тәрбиеші дұрыс тәсіл қолданып, әсіресе, алғашқы 

мадақтауда абай болғаны жөн. Өйткені, баланың ынтасын жоғалтады. Талдауда алдымен 

жақсы жақтарын айтып содан кейін ғана кемшіліктерге тоқталу қажет. 

Егер мүмкін болса, ойын барысын бейнетаспаға жазып алған жөн. Артынан 

балалармен бірге көріп, тыңдап отырып, барлық ойынды немесе кейбір тұстарын талдаған 

өте тиімді. Себебі, мұнда тәрбиеші ойынға дайындық кезіндегі жіберіп алған қателіктерін 
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байқайды да келесі жолғы ойындарда осындай кемшіліктерге жол бермейді, есте 

сақтайды[3]. 

Қазақ тілін үйрету барысында сахналық ойындар ойнатудағы негізгі нәтижелер: 

Қазақ тілі сабағында сахналық ойындар балаларға керекті сөхдер мен сөйлемдерді 

меңгеруді, интонацияны дұрыс пайдалануды, мәнерлеп және көркемдеп оқытуды 

дамытуда көп әсерін тигізеді. Актерлер ретінде көбінесе басқа ұлттың балалары ойнаса, ал 

сарапшылар, кеңес берушілер ретінде қазақ балалары ойнайды. 

Драматизацияланған ойындардың түрі басқа ойындарға қарағанда күрделірек 

себебі, ол ертегілерден және әдеби шығармалардан құрылады. Ролдік ойындарды 

меңгергеннен кейін балалар бұл ойынның түрін тез меңгереді. Мысалы: драмтизациялық 

ойындарды екі түрлі дайындауға болады: 

а) шығарманы өзгертпей дәл түрінде сахнаға қою; 

б) мәтінге шығармашылық түрде өзгеріс жасап, сахнаға қою. 

Драматизацияланған ойындардың белгілі, айқын мақсаты болады. 

1. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру. Тілдік қарым-

қатынасқа түсу дағдыларын дамыту. 

2. Балаларды сөйлеуге үйрету. 

3. Өмірде кез-келген оқиға туралы естігенін ұғуға және іс-әрекет жүзінде 

көрсете білуге үйрету. Ойынды қолдануға оның күнделікті жаттығу жұмысына 

айналмауын ескеру керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда 

болсын ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетінде ескерген жөн. 

Осы ұсынылып отырған ойын түрлері қазақ тілін меңгеруде балалардың тілге деген 

қызығушылығын арттырып, оқу-тәрбие үрдісін іске асыратын ұтымды бір жолы. Сонымен 

қатар ойын балалардың еркін, өзін ұстауға байланысты этика дағдыларын, сондай-ақ 

балаларды еңбекке, ұжымдық қызметке дайындайды. 

Қорыта келе күнделікті тәжірибемнен көріп жүргендей басқа ұлт өкілдерінің 

балаларына қазақ тілін үйретуде ролдік ойындардың қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс 

айтуда және ауызекі сөйлеуді дамытуда үлкен рол атқарады. Балабақшада балалардың 

қызығып ойнайтын ойындарының бірі «Дүкен» ойыны. Бұл ойынды жаңа сабақта да, 

қорытынды сабақта да ойнатуға болады, жаңа сөздерді естеріне сақтату және қайта 

жаңғырту мақсатында. Ойын барысында балалар қазақ тілін үйрене отырып адамгершілік, 

ұйымщылдық, достық қарым- қатынастарында жетілдіреді. 
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      Барлық жаңа технологияның алдына қойған мақсаты – оқушының жеке 

басының дара және дербес ерекшелігін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін 

арттырып,шығармашылықтарын қалыптастыру.  
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Қазіргі таңда білім беруді дамыту үшін оқытудың озық жүйелері мен 

технологияларын әзірлеу ұстаздардан инновациялық технологияларды талап етіп отыр. 

Әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияларды меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда.   

              Мұғалім әрқашан сабағында көрнекі құралдар немесе қосымша 

әдебиеттерді мақсатты пайдалана отырып, оқушыларға мүмкіндігінше білім түрлерін 

кеңірек 

беруге ұмтылғаны жөн.        

       Үшінші мыңжылдық адамын қалыптастыру – дүниежүзілік, соның ішінде 

қазақстандық білім беру жүйесінің алдындағы жауапты міндет. Ендеше, оқытудың жаңа 

технологиясын тиімді пайдалана отырып дұрыс түсіндіру, оның бағытын нақты анықтап, 

жүзеге асыру – басты мақсаттарымыздың бірі.  

        Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге 

асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай жасайды. 

Инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал 

инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп атауға болады.  

        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 

мұғалім жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады.  

       Инновациялық технологияларды сабақта пайдалану – өмір талабы. Жаңа 

технологияларды оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап 

алудың маңызы зор. Оның тиімділігі – әдіс-тәсілдерді ұтымды таңдау арқылы оқушының 

сезіміне, ынта-ықыласына әсер ету, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Сабақтарда 

түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отыра, инновациялық технологияларды пайдалану білім 

берудегі ең маңызды әдістердің бірі болып табылады.  

       Қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды сабақта 

жан-жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы 

іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады.  

      Сабақ беру үрдісінде өз тәжірибемде мынандай мақсатқа қол жеткізуге 

тырысамын: оқушылардың шығармашылық қызметін дамыту, өз бетінше жұмыс істей 

білуге үйрету, топтаса жұмыс жүргізе білу, оқушының ой – өрісін, қиялын дамыту, 

сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту. Сабаққа қойылатын 

талаптар оқушылардан үлкен шеберлікті талап етеді. Сондықтан да жаңа педагогикалық 

технологияларды орынды пайдаланудың маңызы зор.   

       Сабақтарда түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отыра, инновациялық 

технологияларды пайдалану білім берудегі ең маңызды әдістерінің бірі болып табылады. 

Осы технологиялар арқылы оқушылар сабақтарда сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін 

дамыта отырып, тұжырымдау, пайымдау, дәлелдеу, салыстыру дағдыларын дамытады.  

       Қазақ тілі сабағында әдістерді тиімді пайдалану арқылы оқушылардың білімге 

деген қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау белсенділігін қалыптастыру, оқытудың 

жаңа технологиялары арқылы жүзеге асып келеді. Қазақ тілін оқытуда ақпараттық – 

инновациялдық технологияларды пайдалану – оқушыларды сауатты жазуға, ойын, сөзін 

еркін жеткізуге, білікті, жан-жақты азамат болуға тәрбиелейді.  

      Инновациялық технологияларды қолдануда, әдетте шынайы өмірлік жағдайлар 

келтіріліп, балалар салыстыруға, өз ойларын сол тақырыпқа сай жеткізе білуге итермелеу 

керек. Рөлдік ойындар пайдалану, білгірлігінің қалыптасуы барысында жеке белсенді 

позициясын қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас дағдыларын 

орнықтырады, сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді.  
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       Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары:  инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс-

әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; 

инновацияны практикада дұрыс қолдану болып табылады. Білім беру ордаларында бүгінгі 

таңда белең алып отырған кемшіліктері баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының 

төмендігі; білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың 

нәтижесініңболмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен мардымсыздығы; білім 

алушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы; 

білім   алушылар  мен  оқытушылардың  бірлескен  шығармашылық  еңбектерінің 

болмауы. 

         Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде 

инновациялық әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген 

қызығушылықтарын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек 

етуге жол ашу болып табылады.  

       Инновацияны қолдану, инновацияны шаблон, трафарет ретінде пайдалану 

емес, өйткені әр мұғалімнің өз іс тәжірибесі бар. Бірақ, инновацияны қолдану арқылы 

мұғалім өз іс тәжірибесін байытып, еңбегін жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге жету- 

педагогиканың ең асыл заты болып табылады. Ушинский К.Д. айтқандай, іс-тәжірибе 

толық көшіріліп алынбайды, тек оның негізгі ойы ғана алыну мүмкін. Осы негізгі ойды 

түсініп оларға шығармашылық көзқараспен қараған оқытушы жаңа инновациалық 

технологиялар бойынша жұмыс атқара алады.  

        Қорыта келгенде инновацияның өлшемдік бірліктері оқытудың әдістемелік 

мақсат-міндеттері, оқу үдерісі, оқытудың нәтижесін бағамдаумен анықталады. Оқу-тәрбие 

үрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды қолданудың  өзіндік ерекшеліктері бар 

болуы. Инновациялық білім берудің нәтижесінде оқыту мен тәрбиелеудің соңы әдіс-

тәсілдерін инновациялық-педагогикалық технологияны меңгерген, психологиялық-

педагогикалық негізде қабылдай алатын және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік 

даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог, зерттеуші жаңаша оқытушы болып 

шығуына мүмкіндік береді. Білім берудің мазмұнын жаңарту, үздіксіз білім беру жүйесін 

дамыту және оқушыларды бүгінгі күн талабына қарай икемдеп, өз заманның озық 

өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта дамыту  - бүгінгі 

күннің басты талабы.  
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Менің мақсатым қазақ тілі сабақтарында, тиімді технологияларды қолдану арқылы, 

оқушылардың іскерлік белсенділігін, дербестік әрекетін және шығармашылық 

потенциалын нығайту үшін, жағдайлар жасау. 

 «Оқушыларға қоятын талаптар» 

 Тақырыптар  аясындағы сөздердің үндесім    айтылымын меңгеріп, олардың 

мағынасын білу; 

 сабақ, киім және пән сөздерін сөйлем үлгісіне қосып-алып түрлендіре білу; 

 сабақ кестесін, күнтізбе жүйесін, баға түрлерін, сабақ үстіндегі тәртіп ретіне 

қатысты сөздер мен сөйленім үлгілерін меңгеру, айтылым үлгілерін естіп тани білу; 

 күнделікті болатын сабақтар жайлы (болатын күні мен реті) мәлімет алмаса 

білу; 

 күнтізбе мен күн аттарын пайдалана білу; 

 қай сабақтан қандай баға алғанын жеткізе білу; 

 сабақ үстінде мұғалім пайдаланған үйренім сөздер мен сөйленім үлгілерін 

түсініп, соған лайық жауап беріп, әрекет жасай білу; 

 ана тілінде өткен сабақтардағы сөздер мен сөйленім үлгілерін қазақша 

қайталап, негізгі мазмұнын жеткізе білу; 

 қойылған сұрақты, қайтарылған жауапты еркін түсіне білу, өз бетімен сұрақ 

беріп, жауап қайтара алу; 

 сөз бен сөздің арасын үзбей, сөйлемді тұтас оқи білу, сұраққа жауап, 

жауапқа сұрақ жаза білу; 

 сөйлем әуенін дұрыс аңғарып, соған орай емле белгілерін (леп белгісі, сұрау 

белгісі, нүкте т.б.) қоя білу; 

  Жаңбырдан кейін, өсіп шыққан гүлдер сияқты, біз мұғалімдер, 

оқушылардың білімдерін жоғары деңгейге көтеру үшін және  жан-жақты қалыптастыру 

үшін тиімді оқу әдістемелерін қолданамыз.[3, б 85] 

  Сабақтарда ассоцияция, интерью, Венн диаграмма, сұрақ қою, қайта сұрақ 

қою, білемін, білдім, білгім келеді, ішіне-сыртына, бесжолдың өлең стратегияарын 

қолданамын. 

  Ассоциация – оқушалардың ойлау қабілеттерін дамытады. 

  Интервью.  Еркін ойлау машықтарын, іскерлік қабілеттерін, белсенділігін 

арттырады, бір-бірін тыңдап, дұрыс, тиімді, нақты жауап қайтаруға,құрметтеуге үйретеді. 

  Венн диаграмма стратегиясы салыстыру, бір-бірінің нақты айырмашылығын 

таба білу қабілеттерін арттырады 

Сұрақ  қою, қайта сұрақ қою стратегиясы оқушылардың бірін бірі тыңдап, дұрыс 

жауап қайтаруға үйретеді. 

Білемін, білдім, білгім келеді, бесжолдық өлең – оқушылардың шығармашылық 

қасиеттерін арттырады. 

Осы бағдарламаның соншалықты қызықты болғаны балалар әр-түрлі жаңа әдістер 

пайдаланып, соның әсерінде қызығушылық туады.[1,б 14] 

Әрине 40 минутта 4-5 стратегияны қолдануға мүмкіншілік болмайды. Сондықтан 

мен бастауыш сыныптарында, стратегиялардың тиімді элементтерін қолданамын. 

Мысалы, балалар, әсіресе, ішіне-сыртына стратегиясын, ассоциация, Венн 

диаграмма, өлең шығаруды қызыға қолданады. 

Әдістеменің ерекшелігі: оқушылар өз бетінше іздену арқылы жаңа білім табады. 

Оқушылардың шығармашылығы, танымдылығы дамиды. Оқушылардың жұптық, топтық 

жұыстары жаттығады. 

Стратегияларды жүйелі қолданып, үнемі орынды пайдалана білсек , оқушылардың 

өз ойын еркін айтып, ойланып, тұжырым жасап, қолдана алатындарына сенім зор. Бұл 

стратегияларды енгізгенде оқушылардың қызығушылығы өте жоғары болады.[1, 16 б] 
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Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану, оқушының жеке басының 

ерекшіліктерін ескергенде ғана, нәтиже береді. 

  Қазақ тілі сабақтарында мен тек грамматикамен шектеліп қана қоймай, 

оқушыларды қазақтың салт – дәстүрлерімен де үнемі таныстырып отырамын. Бұл 

қазақтың керемет  дәстүрлері арқылы тілге деген оқушылардың  қызығушылығын 

арттыру. 

  «Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмесең, қадірлемесең адам толық мәнді 

интелегент емес» деп Мұхтар Әуезов айтқандай, әр ұстаз өз пәнін жетік біліп, өз тілінде 

жеткізе білсе, онда еліміздің балашағы жарқын болады деген сенімділік. 
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Оқушы бірінші сыныптан бастап қазақ тілін үйрену барысында тілдегі түрлі 

қолданылатын атауларды ( әріп, дыбыс , буын, сөз,  сөз тіркестері, сөйлем, сөз бен сөзді 

байланыстыратын жалғау, жұрнақ,  тыныс белгілері – нүкте, үтір, леп белгісі, сұрау 

белгісі, сызықша, қос нүкте, түрлі грамматикалық анықтама, ережелерді  оқып үйренеді. 

Қабілеті әр түрлі оқушы тілдің мұндай белгілері мен атауларын бірден меңгеріп 

кетуі мүмкін емес, тек оның негізгі, қажеттілерін(анықтама, ережесін) есте сақтауы 

мүмкін. 

Бүгінгі таңда әрбір жаңашыл ұстаз үшін,  оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлау әдісі  кез- келген стратегиялар құнды, әрі бағалы. Бұл стратегиялар оқушылардың 

қызғушылығын, өмірге деген көзқарасын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа  тірелетін 

сәттерінен арылтады. Сұрақ қою, ой шақыру, білім көпірі, бес жолды өлең, еркін жазу, 

білемін, үйренгім келеді, білгім келеді, Венн диаграммасы, пікірталас, болжау, автор 

орындығы, топтастыру, стратегияларын қолдану оқушылардың танымдық мотивациясын 

оятып, ынталандыра түсері белгілі. Сонымен қатар бұл стратегиялар оқушының 

қөзқарасын, түсінігін дамыта  түседі, жалықтырмайды, әрі сапалы  білім алуына септігін 

тигізеді. Оқыту әдістері - оқытудың мақсат-міндеттеріне сай оның мазмұнын оқушыларға 

меңгертуде мұғалім мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдері мен құралдарының 

жиынтығы екені баршаға мәлім. Мұғалім оқыту әдістерінің көмегімен оқушыларға білім 

беріп, олардың тәжірибелік әрекетін ұйымдастыруда өзінің іс-әрекетін оқушылардың 

таным әрекетіне басшылық етумен болатыны сөзсіз. Мұғалім оқытудың нәтижесін 

арттыруда оқыту әдістеріне қатысты амал-тәсілдерімен қатар оның құралдарын да 

пайдаланады. Қазақ тілі сабағында қолданылатын әдістер:Сөздік әдістер: түсіндіру, 

әңгіме, әңгімелесу, кітаппен жұмыс. Көрнекі әдістер: иллюстрация және демонстрация. 

Оқыту үрдісінде ең көп тараған дәстүрлі әдіс - сөздік немесе мұғалімнің ауызша баяндау 

әдісі. Бұл әдіс оқыту процесіңде басқа әдістерге қарағанда жетекші роль атқарады. 
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Көрнекілік әдістер оқу материалын оқушылардың көзімен көріп, нақтылы түсінулеріне  

үлкен мүмкіңдік береді. Бұған демонстрация, иллюстрация  тәсілдері жатады.Тәжірибелік 

әдістердің ішінде ең көп қолданылатыны — жаттығу әдісі. Оқу барысында теориялық 

ережелер мен қағидаларды қайтадан пысықтап қайталап, тиянақты меңгеру жаттығу 

арқылы орындалады. Ауызша жаттығу оқушының оқу материалын ауызекі баяңдауға 

дағдылану мақсатын көздейді.  

Қазіргі  сабаққа қойылатын талап тұрғысынан техникалық құралдарды,  кестелер, 

сызбалар, үнтаспа жазбаларын пайдалану арқылы оқушылардың есту, көру сезімдеріне 

әсер ете отырып, ескеріле келе олардың ойлану қабілетін дамытуға  көп көңіл бөлінеді. 

Инновация–педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламарын, түрлерін, әдістерін, 

құралдарын енгізіп,мақсатқа жету. Инновациялық үрдіссіз мектептің дамуы мүмкін емес. 

Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-жақты дамыту.Инновациялық 

үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір жағдайға көшуі және 

жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерін зерттеу маңыздылығы Н.В. 

Горбунова М.В.Кларин, А.В.Лоренсов, М.М.Поташник, Л.И.Романова, В.И.Загвязинский, 

А.Я.Найн, Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики зерттеулерінде қарастырылған. 

«Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім 

қажет» - деп Шоқан Уәлиханов айтқандай  еліміздің  дамуына, өркениетті ел болып, 

білімді ұрпақ  тәрбиелеуде   инновациялық жаңа  әдіс – тәсілдерді  сабақта  қолданудың  

маңызы өте зор. Елбасы Н.Ә.Назарбаеватап айтқандай, Қазақстанның болашағы қазақ 

тілінің дамуына, тағдырына тікелей байланысты. Сондықтан да мемлекеттік тілдің оқыту 

жағдайына көп көңіл бөлініп отыр. Осы тұрғыда жаңа технологияларды қазақ тілі мен 

әдебиеті сабақтарында кеңінен пайдаланамыз. 

Қазақ тілі сабағының әрі тартымды, әрі қызықты, әрі сапалы болуы әр пән 

мұғалімдерінің өзіне, білім деңгейіне, кәсіби шеберлігіне байланысты. Оқу-тәрбие негізі-

сабақ. Сондықтан сабақ тартымды, әсерлі,мақсатты, айқын, қызықты және толық мәнді 

болуы тиіс. Ол-сонымен бірге басқа ұлт балаларына қазақтың әдебиеті мен мәдениетін, 

ғылымын, өнерін кеңінен насихаттайтын пән. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол 

жеткізуге мүмкіндік береді: 

-         оқу материалын терең түсіну; 

-         оқу мотивациясының артуы; 

-         алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте сақталуы; 

-         білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы; 

Соңғы жылдары оқытудың жаңа технологиялары білім беру саласында кеңінен 

қолданылып келеді. Олардың ішінде отандық әдіскер ғалымдар жасақтаған «Модульдік 

оқыту технологиясы»(М.Жанпейісова), «Деңгейлік тапсырмалар» (Ж.Қараев), әсіресе 

қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына арналған «Сатылай кешенді талдау» (Н.Оразақынова) 

т.б. технологиялары мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу үдерістеріне 

кеңінененгізіліп жатыр. Мұндай әдіс – тәсілдер мен оқытудың жаңа технологиялары 

туралы арнайы еңбектер мен ғылыми – әдістемелік тұрғыдан баяндайтын құралдар, түрлі 

курстар мен білім сатысы оқулары арқылы мұғалімдердің әдіскерлік шеберліктерін 

ұштауларына мүмкіндіктер мол. Сабақ барысында қандай оқушы болмасын І деңгей 

тапсырмасын орындайды, Әрбір оқушы І деңгей тапсырмасын орындауға міндетті және 

одан жоғары деңгейдің тапсырмаларын орындауға құқылы. Деңгейлеп – саралап 

оқытудың тағы басты қажеттілігі, оқушыны өз бетімен ізденуге үйрету, олардың 

шығармашылық бейімділіктері мен икемділіктерін дамыту. Жеке тұлғаның қалыптасып, 

ой – өрісінің дамуы, белсенділігінің  жоғары деңгейде болуы, білім алу қажеттілігі, оны  

шынайы өмірде іс – тәжірибеде қолдану, шығармашылық міндеттерді сабақ барысында 

ойдағыдай шешудің негізгі құралының бірі – оқушылардың өзіндік жұмысы болып 

саналады. 
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      Деңгейлеп – саралап оқытудың және бір бағыты – тәрбиелік маңызы бар. 

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 

қас жауы», деп Әбу – Насыр Әл – Фараби айтқан. Қазіргі педагогикада пайдаланып 

жүрген технологиялардың бірі және бірегейі – модульдік оқыту технологиясы. 

  Оқыту технологияларын сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын арттырып 

қана қоймай,  сонымен қатар олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді. 

Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсек, 

балаға  сапалы білім беруде ұтарымыз анық. Әр сабақты  өмірмен  байланыстырсақ, 

болашақта үлкен жетістіктерге жетеріміз анық. 
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Ахмет Байтұрсынұлы: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйуін түйгенінше айтуға жарау.Айта білетін адам 

табылса, тіл пайдалануға әрқашан жарайды. Тек айта білетін адам табылуы қиын», – 

деген. 

Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне енуі отандық білім дамуының 

стратегиялық жоспарын әзірлеуді және соған орай ұлттық білім жүйесінің жетістіктері 

мен білім дамуындағы жалпы әлемдік үрдестерді ескеретін жаңа үлгісіне көшуді талап 

етуде.[2] Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру  әр 

ұстаздың мақсаты екені анық. Білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне оқушы 

белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі,әр түрлі 

мәдениеттер мен өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі шебер 

жеткізе білетін, мәдениетті тұлға.[4] 

  Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген –әр жеке тұлғаның кез –келген 

жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға жеткізе алуы.Сыни 

тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады.[5]Ол – өз алдына сұрақтар қойып 

және үнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтау, әр 

мәселеге байланысты өз пікірін айту, оны дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың 

пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді 

білдіреді.Нағыз сабақ – ол әрқашан диалог, іздене, дайындала, үйрене, шәкірттер 

болашағын ойлай жасалған еңбек пен тәжербиенің бірлігі. .Сын тұрғысынан ойлау үш 

бөліктен тұрады: 

Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады. 

Екіншіден , сын тұрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру  

емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту қаблеті жоқ, керсінше терең ойлау арқылы ескіге 

жаңаша көзқарас қалыптастыру мүмкін, тың идеялар ойлап табуы мүмкін. 
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Үшіншіден, сын тұрғысынан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін 

мәселені анықтаудан басталады.Жалпы адамзат баласы тумысынан білуге құмар болып 

келеді.Өзінің жеке қызығушылықтарымен қажеттіліктеріне жауап беруге талпынады. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой 

толғаныс кезеңдерінен түзіледі. 

Қызығушылықты ояту 

Үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен 

толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мәселе жайлы 

оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату, 

ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін 

“Топтау”, “Түртіп алу”, “Ойлану”, “Жұпта талқылау”, “Болжау”, “Әлемді шарлау” 
т.б. деген аттары бар әдістер (стратегиялар) жинақталған. Қызығушылықты ояту кезеңінің 

екінші мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлықтан гөрі 

белсенділікті талап ететін іс-әрекет екені даусыз. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға 

жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы 

оның ойы ашылады, тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала 

бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен 

ұштастырады.  

Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны ашу 

(түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс 

істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне 

жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту 

стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу 

барысында V – “білемін”, ― - “мен үшін түсініксіз”, + - “мен үшін жаңа ақпарат”, ? – 

“мені таң қалдырады” белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. INSERT – оқығанын 

түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің 

соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін жете түсіну – күрделі жұмыс. Сондықтан 

да, оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен 

ұштастыра алмау жиі кездеседі. Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру – 

аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден-бір кепілі. 

Үйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. Бұл 

әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім арасында көпірлер құрастыруға, яғни 

байланыстар құруға дағдыландырады Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның 

үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, 

басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған 

ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Бұл сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой 

алмастыру, ой түйістіру, өз үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың әр 

түрлі кестесін біліп үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер 

жасайтын кезең болып табылады. Әр түрлі шығармашылықпен ой түйістіру болашақта 

қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді. 

Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған “Бес жолды өлең”, “Венн диаграммасы”, 

“Еркін жазу”, “Семантикалық карта”, “Т кестесі” сияқты стратегиялар әр сабақтың 

ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады. 

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім шеберлігі 

арқылы баланың білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр түрлі әдіс-

тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді. 

Технологияның басты мақсаты – дамыта оқыту негізінде “Сын тұрғысынан ойлау 

арқылы оқу мен жазуды дамыту” бағдарламасын іске асыру, балаларға терең білім беру. 

Бұл бағдарлама Қазақстан қоры жанынан 1998 ж. қазан айынан бастап жүргізіліп 

келеді.  
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Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы бала 

бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты міндеті. 

RWCT бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда “Сын тұрғысынан ойлау үшін 

оқу мен жазу” дегенді білдіреді. Бұл бағдарлама оқытудың 60 түрлі стратегияларынан: 

әдістерінен тұрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту. 

Сабақтың мақсаты: 

а) қызығушылықты ояту – сұрақ қою; 

ә) мағынаны ажырату – жауаптар іздеу, мәселені зерттеу; 

б) ой толғаныс – ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау, яғни 

үш фазада сабақты бөліп өту, оқыту мен оқу процесін осындай үш сатыда ұйымдастыру.  

Қазақ тілі сабақтарында оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын қолдана отырып тұлға қалыптастыру тәжербиесін сабақтарда 

қолданудамын.Сын тұрғысынан ойлауда оқушы болжайды, зерттеп, қорытып, өз ойын 

жеткізеді, негізін ашады, сұрыптайды, талқылайды,, сын көзбен қарайды,пікірін 

дәлелдейді, пікір алмасады, ортақ пікірге келеді, мақсатқа жетеді, өзін – өзі басқарады, 

топпен жұмыс істеуге үйренеді, жан дүниесін өзгертеді, ойлауды дамытады, 

қызығушылықты дамытады, қызығушылықты артырады, кез – келген сабақты меңгертеді, 

оқушы өзін – өзі тәрбиелейді.[6] 

Мен өз сабақтарымда стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі 

түрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай: 

І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру). 

ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең. 

ІІІ-ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. стратегиялар арқылы 

баланың дамуына, оның бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен 

ізденуіне жол саламыз. 

СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта жеткен нәтижелерім: 

1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды. 

Сабақтың жоспары: 

1. Психологиялық дайындық. 

2. Ой ашар. 

3. Үй тапсырмасын тексеру. 

4. Жаңа сабақ. 

І. Қызығушылықты ояту. 

а) Ой қозғау. 

ә) Өзіндік жұмыс. 

б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT) 

       ІІ. Мағынаны ашу  сатысы. 

а) Топпен жұмыс. 

        ә)  Бес жолды өлең. 

        ІІІ. Ой толғаныс сатысы. 

         а) Венн диаграммасы. 

         ә) Бағалау. 

         б) Үйге тапсырма. 
2. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту сабақтарының оқушылар арасында: 

         -белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды: 

- мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға; 

- бір-біріне құрметпен қарауға; 

          бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың негізі  

қаланды; 

      - өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға; 

- өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға; 
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- өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға; 

- достарының ойын тыңдап, мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты 

шешуге көмектесуге; 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қазақ тілі сабақтарында қолдана отырып 

тұлға қалыптастырудың тиімді жақтары өте көп екендігіне көз жетті.Жалпы сы 

технологияның жетістіктері мынандай болып табылады: 

1. Оқушылар күні бұрын берілген тапсырма мен де сабақ үстінде берілген 

тапсырмалармен қосымша ізденеді, өзбетімен дайындалады. 

2. Оқушы ой қиялының дамуына, пікір айтуына  еркіндік беріледі 

3. Өз өміріне , қоршаған ортаға сын көзбен қарауға үйренеді. 

4. Өзгенің пікірін тыңдап, оған өз көзқарасын қоса білуге үйренеді. 

5. Шыншылдық, әділдікке дағдыланады. 

6. Өзгенің пікірімен санасуға үйренеді. 

7. Әр түрлі шығармашылық жұмыстарға дағдыланады. 

8. Өз пікірін қорғай дәлелдей алады. 

9. Топпен жұмыс істеуге үйренеді. 

10. Жан дүниесін тәрбиелейді.                         

    Қазіргі кездегі мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, 

шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті, өзін қоршаған түрлі 

жағдайларға тез икемделіп қана қоймай, оларды керекті бағытына шығармашылықпен 

бұра білу қаблеттілігін қажет етеді.[1] 

  Сондықтан психологтардың өзі тұлға қалыптастырудың қажеттілігін тұтас бір 

кешенді қасиеттермен байланыстырады. Қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы тіл дамыту мен қатар тұлға қалыптасытруда маңызы зор екендігі тәжербие 

негізінде дәлелденуде. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы-ойлаумен ұштастыра білім 

алуды бағыттайтын оқыту технологиясы.   
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ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Сюрсина Т.Ф., Болысбекова А.Е. 

КГУ СОШ №83 им. Г.Мустафина 

 

 

В соответствии с Государственной программой развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы Государственный общеобязательный стандарт среднего 

общего образования должен быть «ориентирован на результаты, обеспечивающие личное 

саморазвитие, самостоятельность в приобретении знаний, формирующие 

коммуникативные навыки, умения управлять информацией и технологиями, решать 
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проблемы, предприимчивость и креативность. …… элементы опыта Назарбаев 

интеллектуальных школ будут внедряться в систему образования» [1, С.33]. 

Важным моментом в учебном процессе является оценивание учащихся. Каждый 

ученик – уникален, у каждого свои особенности и способности. Научить ребёнка верить в 

свои силы, радоваться даже самому небольшому продвижению к наилучшему результату 

– неотъемлемый компонент успеха. Успех в обучении важно уметь планировать. В период 

планирования урока учитель должен составить алгоритм достижения успеха, который 

должен представлять все шаги, осуществляемые учителем и учениками. Понимание 

учениками алгоритма достижения успеха позволяет им выполнять работу пошагово, 

самостоятельно оценивать работу.  

Оценивание – это отражение процесса взаимодействия между государством и 

школой, учителем и учеником, школой и родителями.[2] 

Оценивание обучающихся играет огромную роль и для учителя, и для самих 

учеников. Без оценивания не возможен учебный процесс.  

Одним из таких видов оценивания является формативное (формирующее) 

оценивание, которое можно еще назвать оцениванием для улучшения обучения. 

Формативное оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс продвижения 

учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать учебный процесс на 

ранних этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое 

образование. Этот тип оценивания направлен на реализацию личностно-центрированного 

принципа преподавания. Формативное оценивание отличается от существующих методов 

оценки тем, что оно дает возможность учителю работать с каждым учеником на 

индивидуальном уровне и на систематической основе, диагностировать недостаточное 

владение материалов учащимися на ранних этапах и помогает учителю организовать 

учебный процесс.[3] 

Формативное оценивание снимает тревожность и снижает напряжённость у детей, 

тем самым нормализует отношения ученика с учителем, родителями, самим собой. 

Ученики не  боятся отвечать и получать отрицательную оценку, они учатся честно 

оценивать себя и своих одноклассников. 

Целью формативного оценивания является корректировка деятельности учителя и 

учащихся в процессе обучения на основе промежуточных результатов, полученных в 

процессе обучения. Корректировка деятельности предполагает постановку задач учителем 

совместно с учащимися для улучшения результатов обучения. 

Формативное оценивание может использоваться в повседневной практике 

ежедневно, ежеурочно, а это означает, что учитель и ученики могут влиять на качество 

образования на самых ранних этапах обучения. Кроме того, применяется формативное 

оценивание в форме, приемлемой как для учащихся, так и для учителя. 

Учитель разрабатывает или подбирает задания с учетом индивидуальных 

особенностей  обучающихся  и  контекста  обучения.  К каждому  заданию  составляются  

дескрипторы, которые должны быть ясными и точными, чтобы решение учителя при 

оценивании было  объективным. Дескрипторы  позволяют  определить,  на каком этапе 

выполнения задания обучающийся испытывает трудности. 

Формативное оценивание – это бесконечный поток обратной связи учителя с 

учащимися и внесение корректив в деятельность учителя и учащихся с целью улучшения 

процесса обучения. Обратная связь дает представление учителю о том, как идет процесс 

обучения, информирует его о достижениях и проблемах учащихся. Обратная связь 

осуществляется на уроках в следующих направлениях: учитель – ученики, ученик – 

ученики, учитель – ученик, ученик – ученик. Она может осуществляться как в устной, так 

и в письменной форме [4]. 

Таким образом, формативное оценивание несёт функции: формирующую, 

стимулирующую и мотивирующую. 
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Формативное  оценивание является  неотъемлемой  частью  процесса обучения и 

проводится регулярно учителем в течение четверти. Формативное оценивание 

обеспечивает непрерывную обратную связь между обучающимся и учителем без 

выставления баллов и оценок. При формативном оценивании обучающийся  имеет  право  

на  ошибку  и  ее  исправление.  Это  позволяет определить  возможности  обучающегося,  

выявить  трудности,  помочь  в достижении наилучших результатов, своевременно 

корректировать учебный процесс [5].  

Для проведения эффективного процесса формативного оценивания учителю 

необходимо определить: что ученик должен извлечь для себя в ходе изучения курса, и 

какие формы оценивания могут этому способствовать. Поскольку  оценивание направлено 

на то, чтобы узнать, в какой степени поставленные   цели достигнуты,  надо выбрать 

именно такие формы и техники  оценивания, которые подходят для конкретных целей. 

Примером этому могут служить оценочные техники, обеспечивающие эффективную 

обратную связь с учениками. 

При формативном оценивании уделяем особое внимание таким формам 

оценивания, как самооценивание и взаимооценивание. Младшие школьники делают это с 

огромным удовольствием, им нравится участвовать в оценивании своего труда.  

В повседневной практике нами используются различные методы формативного 

оценивания:  «Две звезды и одно пожелание»,  «Сигналы рукой»,  «Светофор»,  «Индекс  

карточки для  обобщения»,  «Одноминутное эссе»,  «Речевые  образцы», 

«Трехминутная пауза», «Словесная оценка», викторины, опросы и др. Применение 

данных технологий способствуют не только развитию критического мышления, но и 

сознательного отношения к учебе.   

Методы  формативного  оценивания  используем  на  разных этапах  организации  

учебной  деятельности  как  в  процессе  объяснения темы, выполнения заданий, так и во 

время предоставления обратной связи обучающимся.  Методы  формативного  оценивания  

могут   использоваться при организации индивидуальной, парной и групповой работы. 

Использование методов формативного оценивания помогает учащимся выработать 

навыки самостоятельной работы, работы в группе, повышается чувство взаимопомощи, 

коллективизма. 

Как показывает практика, наиболее эффективными на уроках в начальной  школе 

являются следующие техники формативного оценивания: 

«Большой палец» 

Учитель останавливает объяснение и просит учащихся показывать ему сигналы 

рукой, свидетельствующие о понимании или непонимании материала. Для этого учитель 

предварительно договаривается с учащимися об этих сигналах: 

-  Я понимаю и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх) 

- Я все еще не понимаю (большой палец руки направлен в сторону) 

- Я не совсем уверен в (помахать рукой)  

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся высказаться. 

Учитель тоже задает уточняющие вопросы. 

      всё понятно            сомнения             не понял 

 

 

«Измерение температуры» 

Данный метод используется для выявления того, насколько ученики правильно 

выполняют задание. Для этого деятельность учащихся останавливается, и учитель задает 

вопрос: «Что мы делаем?» Ответив на этот вопрос, учащиеся предоставляют 

информацию об уровне понимания сути задания или процесса его выполнения. В 

некоторых случаях (при работе в парах и в группах) учитель просит одну пару или группу 
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учащихся продемонстрировать процесс выполнения задания. Другие пары или группы 

наблюдают, что от них требуется сделать.  

«Светофор» 

У каждого ученика имеются карточки трех цветов 

светофора (зеленый, желтый, красный). Учитель просит учащихся 

показывать карточками сигналы, обозначающие их 

знание/понимание или незнание/непонимание материала. 

Зеленый цвет: «Я могу. У меня все получилось» 

Желтый цвет: «Я не совсем уверен. Мне требуется 

консультация». 

Красный цвет: «Я не могу. Требуется помощь». 

«Волшебная линеечка» 

      Ученики на полях тетрадей чертят шкалу и отмечают крестиком, на каком 

уровне, поих мнению, выполнено задание. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика,  

обводит крестик, если  нет, то чертит свой крестик, ниже или выше. 

«Лесенка успеха» 

Ученики на ступеньках лесенки отмечают,  как усвоили материал урока: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька- требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.  

 
«Острова» 

На доске или у каждого ученика карта настроения. Поставьте знак √, на каком из 

островов вы сегодня пребывали: остров Страха, Познания, Уверенности, Скуки, Мечты, 

Будущего, Радости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Синквейн" 

В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного 

материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 1-я строка – одно ключевое слово, 

определяющее содержание синквейна; 2-я строка – два прилагательных, характеризующих 

данное понятие; 3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной 

темы; 4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). Пушкин Великий, талантливый. 

Думает, страдает, любит. Чувства добрые пробуждает. Гений.  

 «Вопросник» 

Учитель объединяет учащихся в группы по 4 ученика. На стол каждой группы 

кладутся карточки с вопросами:  

- Что нового вы сегодня узнали?  
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- Какая информация была наиболее интересной?  

- Что было трудным?  

- Что мешало работе и почему?  

Каждый из учеников выбирает только один вопрос и на небольшом листе бумаги 

пишет ответ. Ученики объединяются по общему вопросу, читают ответы друг друга, 

систематизируют и обобщают их. Представитель от каждой группы зачитывает вопрос и 

ответы на него. 

 «Две звезды и желание» 

Применяется при оценивании творческих работ учащихся, сочинений, эссе. 

Учитель предлагает проверить работу одноклассника. Когда учащиеся комментируют 

работы друг друга, они не оценивают работы, а определяют и указывают на два 

положительных момента – «две звезды» – и на один момент, который заслуживает 

доработки, – «желание». 

                       

 

    

 

«Трехминутное эссе» 

Учитель записывает или озвучивает один из предложенных ниже вопросов по теме: 

(1) Что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы узнали 

(выучили) сегодня? (2) Какой вопрос вам запомнился? (3) Что для вас было наиболее 

трудным, не- понятным сегодня? 

 После того как ученики сделают записи, учитель может предложить озвучить их, 

для того чтобы увидеть уровень понимания темы, отметить наиболее непонятные 

моменты, на которые он должен немедленно отреагировать с помощью дополнительных 

заданий, методов, примеров.  

В конце урока учитель может предложить учащимся написать ответы на вопросы: 

(1) Что для вас было наиболее трудным, непонятным сегодня? (2) С каким типом заданий 

(задач) вы не справляетесь?  

Как вы сами думаете, почему? Учитель собирает ответы учащихся, знакомится с 

ними и в случае обнаружения проблемных моментов корректирует свою деятельность на 

следующем уроке.  

«Краткие тесты» 

Учитель готовит «краткие тесты» для проверки промежуточных результатов. На 

использование данной техники формативного оценивания отводится не более 3-5 минут 

урока. Опираясь на критерии оценки, предложенные учителем, учащиеся могут проверить 

свои тесты (самооценка) или работы своих одноклассников (взаимооценка). 

 Следующие техники формативного оценивания используются, когда учитель 

предоставляет ученику возможность улучшить свою работу (чаще всего суммативную).  

Например: Учитель после проверки письменной работы не выставляет отметку, а 

делает записи в тетради ученика, использует различные значки, цвета. (Письменная 

обратная связь). Например, птичкой зеленого цвета отмечает удачно выполненные места 

работы. (В текущей практике учителя в основном отмечают только недостатки работ 

учеников и их ошибки). Значком определенного цвета пасты или маркера учитель 

отмечает места, в которых имеются ошибки, и на полях пишет рекомендации ученику, 

предлагая конкретные советы по улучшению работы.  

При возврате работы на доработку учитель с учащимися определяет срок сдачи 

усовершенствованной работы. Такой вид формативного оценивания не может 

применяться при оценивании итоговых проверочных работ.  

«Мини-тест» 

Мини-тест (небольшое количество заданий) призваны оценивать фактические 

знания, умения и навыки учащихся, т.е. знания конкретной информации, определенного 
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материала. На выполнение мини-теста отводится не более 5 мин. Ученики выполняют 

мини-тест письменно в тетрадях, а учителю сдают листок, на котором написаны ответы на 

предложенные задания. Учитель собирает листочки с ответами и проверяет результаты, 

делает записи в тетради регистрации достижений относительно результатов отдельных 

учеников. 

“Поезд” 

На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы урока. Детям 

предлагают опустить “веселое личико” в тот вагончик, который указывает на то задание, 

которое было интересно выполнять, а “грустное личико” в тот, который символизирует 

задание, которое показалось неинтересным. Можно использовать только один жетон по 

усмотрению ученика. 

 

 

 

 

 «Комплимент» 

Учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга и учителя за 

проведённый урок. Такой вариант окончания урока даёт возможность удовлетворения 

потребности в признании личностной значимости каждого. 

«Мишень настроения» 

Дети подходят и ставят знак у тех слов, которые им больше всего подходят по 

окончании урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя  итог можно сделать вывод о том, что формативное оценивание – это 

мощный инструмент в качественном обучении учащихся. Составление совместных целей, 

критериев успеха, правильно отобранные стратегии на стадии рефлексии, критериальное 

оценивание заданий способствуют успешному развитию самомотивации учащихся, 

повышению качества образования, осознанию учащимися своей роли в процессе 

обучения.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Кателина З.Ф. Дорченко С.Б. 

КГУ «СОШ № 52 имени академика Е.А.Букетова» 

 

 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. 

Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это 

ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно 

больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умением учиться. По 

сути, это и есть главная задача нового образовательного стандарта.     Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

умения учиться. 

В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения таких 

технологий, которые способствовали бы формированию и развитию у учащихся умения 

учиться, учиться творчески и самостоятельно. Важно отметить, что в рамках обновления 

содержания образования учебный процесс характеризуется активной деятельностью 

самих учеников.  

Особое место среди таких технологий принадлежит проектно-исследовательской 

деятельности. 

Исследовательский подход предполагает: 

– введение общих и частных методов научного исследования в процесс учебного 

познания на всех этапах (от восприятия до применения на практике); 

– организацию учебной и внеучебной поисково-творческой деятельности. 

Исследовательский подход способствует изменению характера взаимоотношений 

«учитель – обучающийся» в сторону сотрудничества, а также воспитанию 

познавательного интереса, созданию положительной мотивации обучения и образования, 

формированию глубоких, прочных и действенных знаний. 

Использование исследовательского подхода способствует развитию 

интеллектуальной сферы личности, формированию умений и навыков самообразования, 

т.е. формированию способов активной познавательной деятельности. 

     Введение в образовательное пространство проектно-исследовательской 

деятельности способствует проявлению индивидуальности ученика. Ученик, работая над 

проектом или исследованием, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной 

деятельности. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребенка, он 

любопытен, ему всё надо знать, всё интересно, всё хочется изучить, потрогать. Ведь это и 

есть врождённые исследовательские качества!  При организации  проектной деятельности 

в начальной школе необходимо учитывать  эти психолого-физиологические особенности 

младших школьников. 

 Использование проектно-исследовательского метода в начальной школе имеет 

свою специфику. Прежде всего, нельзя забывать о том, что проект должен быть 

посильным для ребенка.  
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   Во-вторых, темы проектной деятельности необходимо четко продумывать. 

Предметный материал необходимо выстраивать в соответствующей логической 

последовательности. 

   В-третьих, младший школьный возраст - это время обучения детей основам 

проектирования. Поэтому все этапы подготовки и планирования учащиеся осуществляют 

совместно с учителем.  

 Исследовательский подход хорошо используется на уроках познания мира и 

литературы. Это и пресс-конференции, работа над рефератом или проектом, составление 

конспекта-опоры. 

По познанию мира мы изучаем два раздела «Растения» и «Животные». После 

изучения каждого из разделов даются темы об охране и защите окружающей среды.  

Детям предлагается подготовить проекты в  защиту растений. Цель проектов: убедить в 

значимости растений и необходимости их защиты. Приведу несколько проектов: 

1. Влияние деятельности человека на растительный мир планеты (сопровождался 

красочным плакатом). 

2. Театральная постановка о том, что может произойти, если исчезнут некоторые 

виды растений (лекарственных). 

3. Книжка-раскладушка, куда вошла информация об исчезающих видах растений. 

 Для подготовки таких проектов детям необходимо было изучить необходимую 

литературу, выбрать нужный материал, сделать соответствующие выводы. 

 По познанию мира у нас прошёл «Экологический суд». На нём часть учащихся 

обвиняли человечество в истреблении животных, часть – защищали. Была группа 

«присяжных», которая после обсуждения вынесла решение, и «наблюдателей». В эту 

группу входили учащиеся, умеющие слушать, наблюдать, анализировать выступления 

учеников. Дети выдвигали веские аргументы «за» и «против», называли конкретные 

цифры. 

На уроках литературы исследовательская работа проводится при изучении 

биографии и творчества писателей, анализе произведений.  Для написания сочинений  так 

же необходимо провести некоторые исследования. 

 В своей работе с учениками мы значительное место уделяем организации 

деятельности, направленной на создание коллективных, групповых и собственных 

творческих, исследовательских проектов. С большим интересом они участвуют в самой 

разной исследовательской работе на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Наши ученики ежегодно принимают участие  в различных конкурсах проектов, в 

научно-практических конференциях школы, области, республики и занимают призовые 

места. Так проекты «Мороженое – любимое лакомство,  и не только!» и «Улитки нашего 

двора » заняли 3 место в республиканском конкурсе «Зерде», «Почему гибнут сайгаки » 

победитель областного фестиваля «Я исследователь», «Зачем придумали ребусы?», 

«История жевательной резинки» - 1 место в школьной научно-практической конференции.  

 Приведём примеры групповых и коллективных проектов. 

 Работу над проектами мы  начинаем с 1 класса, используя его как дидактическое 

средство. Например, проект «Наш классный Букварь». После изучения всех букв алфавита 

ребятам предлагается создать свой Букварь. Разрабатываются коллективно критерии к 

книге, к каждой страничке (наличие буквы, занимательный материал к ней, красочность и 

т.д.), каждому ученику достаётся своя страничка – буква. Индивидуально,  с каждым 

учеником обсуждается его страница.  На уроке ученики презентуют свою букву - 

страничку и собирается папка – книга. Свой продукт ребята предлагают малышам 

предшкольной подготовки. 

 В 2 – 4 классах работа продолжается. Проект «Моё имя», «Мы – одна семья»,  

«Улицы моего города», «Животный мир Казахстана» и др.   

 Проект «Подарок маме»  
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 Задачи проекта: создать в детском коллективе атмосферу созидания и творчества,  

помочь раскрыться   способностям  каждого   ученика; развивать  художественный  и 

эстетического вкус,  актерское мастерство,  обогащать духовный  мир ребёнка,  расширять 

кругозор,  воспитывать  коллективизм, способность к самовыражению и творческое 

отношение к делу;  

Продуктом проекта является концертная программа для мам и бабушек, подарки, 

выполненные своими руками. 

 Проект  «Моё имя»  

 Ученики    получили задание исследовать  свое имя по плану: Тайна моего имени. 

Почему так назвали родители?    Откуда пришло имя, его значение. Какие великие люди 

носили это имя? Данная работа выполнялась дома, на реализацию проекта отводилась 1 - 

2 недели. Защита проекта  и рефлексия  проходила на классном часе.  

 Анализ сущности и особенностей организации исследовательской и проектной 

деятельностей позволяет сделать вывод, что  при правильной их организации создаются 

условия для интеллектуального, творческого, личностного развития учащихся. Они 

направлены на создание у детей качественно новых ценностей на основе 

самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков, значимых для них на 

данном этапе развития. Каковы же значимые ценности младшего школьника, 

занимающегося такого типа деятельностью? Чувствовать себя активным субъектом этой 

деятельности, способным к самостоятельному поиску важной в социальном и личностном 

смысле информации. Учащиеся, осознающие свою способность приобретать новые знания 

и умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор, переходят на 

принципиально иной уровень учебной мотивации, приобретают более высокий статус в 

школьной среде. 
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       Процесс интеграции  интернетa в современном образовании – это умение 

оперативно перерабатывать и оценивать поступающую информацию. Но для учащихся 

младшего школьного возраста существует риск возможности получения информации, 

носящий негативный характер. 

       Важность формирования информационной компетенции у младших 

школьников объясняется тенденцией увеличения потоков информации в современном 

мире, что обуславливает обязанность умений самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию. Новые стандарты образования, 

активно внедряемые в данное время и уже прошедшие апробацию, ставят во главу угла 

духовно нравственное воспитание и совершенствование подрастающего поколения. 
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Интернет -  это не только кладезь полезной информации, но и совершенный инструмент 

повреждения детского сознания, потенциала ребёнка. 

       В государственном стандарте образования РК информационная компетенция 

определяется как мета предметный результат  и в её содержание наряду с умениями 

находить информацию  из различных источников, включено умение применять 

информационно – коммуникативные средства. Ребёнок, начиная с весьма своеобразных 

картинок, всплывающих на полях сайтов, заканчивая совершенно не адаптированной для 

детей новостной информацией, расположенной на стартовых страницах известнейших 

информационных сайтов. Таким образом, в современной системе образования появилась 

идея организации и сохранения информационной безопасности учащихся. В Концепции 

информационной безопасности Республики Казахстан  до 2016 года [1] 

необходимость обеспечения информационной безопасности объясняется рядом 

факторов:  

1. широкое использование населением Казахстана социальных сетей и блогов  

- возможность их использования для оказания целенаправленного воздействия на 

внутриполитическую ситуацию в ущерб национальным интересам РК. 

2. низкий уровень информационной культуры учащихся, в том числе навыков 

безопасного использования киберпространства. 

      Информационная безопасность детей – это состояние защищённости, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информации вреда их здоровью или 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию.  

      Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита 

физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а так же 

человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа – услугах и электронных СМИ 

является требованием международного права. 

       К вредной относится информация:  

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

здоровью; 

 способная вызвать у детей желание употреблять психотропные средства; 

 обосновывающая насилие и жестокость ; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

старшим; 

 оправдывающая противоправные деяния; 

 распространяющая нецензурную лексику; 

 имеющая строгое ограничение по возрасту. 

      Социально – педагогический контекст понятия «информационная безопасность 

требует формирования у детей необходимых личностных качеств для обеспечения 

информационной самозащиты личности.  

     Ершов Д.А. [2] указывает на комплексный системный характер решения 

проблемы обеспечения  информационной безопасности школьников. Он выделяет 

несколько уровней участников решения указанной проблемы:   

 первый уровень нормативный органы государственной власти как создатели 

нормативной базы, учитывающий все аспекты проблемы информационной безопасности;  

 второй уровень социальные институты связанные с воспитанием и социализацией 

как органы обеспечивающие информационную безопасность детей; 

 третий уровень личность как само воспитатель, формирующие высокий уровень 

информационной культуры как части общей культуры человека.  

Ключевой фигурой второго  и третьего уровня определяется педагог, 

профессионально готовый помочь каждому ребёнку в обеспечении информационной 

безопасности младших школьников. В данном случае направлениями работы педагога 

становятся:  
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- работа на уровне образовательного учреждения,  

- работа с родителями школьников, 

-  работа с самими учащимися. 

Учителю начальных классов необходимо знать и научить школьников основам 

информационной безопасности, прежде всего, что является предметом и объектом 

защиты. Также учитель должен знать, от чего он защищает личность ребёнка,  осознавать 

и предотвращать разрушение самооценки и самоконтроля, а также нарушение 

адекватности его мировоззрения.  

Большую помощь в профилактике безопасного информационного пространства 

играет роль семьи. Для этого проводятся родительские лектории на темы:  

 Опасности и правила безопасности в Интернете. 

 Организация режима работы на компьютере и доступа к образовательным 

ресурсам. 

 Внутрисемейные правила пользования Интернетом. 

 Ложь и правда, в Интернете. 

Помимо теоретических основ вопроса педагог и родители должны владеть 

знаниями, умениями и навыками работы со специальными программами, 

ограничивающими возможности детей по работе в Интернете – программы родительского 

контроля.  

Ключевыми функциями родительского контроля являются:  

 Блокировка сайтов по категориям (нецензурная лексика, азартные игры, 

экстремизм – терроризм и т.д.) 

 Защита от киберпреступности, направленной против детей. 

 Ограничение доступа детей к Интернету и отдельным и отдельным приложениям. 

 Включение функции поиска с учётом возрастных ограничений. 

В первую очередь пристальное внимание родителей и учителя должно быть 

направлено на активность детей в социальных сетях. На данный момент именно они 

являются разносчиками всех вредных социальных поветрий: расовые нетерпимости, 

нецензурная лексика и пошлости. В условиях социальных сетей, имея возможность 

скрыться под чужим именем, дети живут по принципу «Всё вижу, всё слышу, всё говорю, 

только об этом никто не узнает». 

Программ, защищающих ребёнка от вредной информации много. Они различны по 

возможностям, но идея у них одна. Школьник должен уметь выявить информационную 

угрозу; определить степень её опасности; уметь предвидеть последствия информационной 

угрозы и противостоять им[3].  

 Следует помнить, что ребёнок ищет себя в сети и создаёт там свой виртуальный 

мир тогда, когда его реальный мир нестабилен. Нестабильность эта начинается с семьи, 

поэтому лучшими спасителями ребёнка от вредного Интернета станут не мощные 

программы, а лучшие моменты жизни, проведённые с родными и близкими, моменты 

искреннего счастья, безоблачная психологическая атмосфера в семье, помощь и 

поддержка, понимание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ 
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  Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает существенные 

изменения. Однако на всех этапах развития общества следует уделять особое внимание 

качественной подготовке младшего поколения к самостоятельной жизни.   Начальное 

обучение в некоторых случаях не даёт достаточной нагрузки для интеллектуальной 

деятельности ребёнка, для удовлетворения его познавательных потребностей и 

стремления к его интеллектуальной активности, т. е. недостаточное удовлетворение  его 

познавательной потребности -  одна из причин снижения интереса к учению. Одним из 

эффективных средств решения данной проблемы может стать интеграция содержания 

образования, способствующая формированию у учащихся начальных классов 

представления о целостной картине мира. Интеграция в психолого-педагогической 

литературе понимается как процесс, в ходе которого разобщённые элементы посредством 

синтеза объединяются в систему, обладающую свойством целостности.[1] 

 Всё в жизни взаимосвязано и показать эту связь помогают межпредметные связи в 

обучении. Способность у детей видеть связи в полученных знаниях и переносить знания 

из одного предмета в другой, является большим стимулом в познавательной жизни 

учащихся. Межпредметные связи вносят элементы творчества и поиска в познавательную 

деятельность ученика, что повышает мотивация к обучению. 

 Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку 

способствуют успешной реализации новых образовательных задач, определенных 

государственными документами[2]. Интеграция обучения  предполагает создание 

принципиально новой учебной информации, применение новых технологий, пересмотра 

содержание учебного материала, учебно-методического обеспечения. Сущность 

интеграции содержания начального образования заключается в том, чтобы дать 

возможность ребёнку воспринимать предметы и явления целостно, разносторонне, 

системно и эмоционально.[3] 

 По существу, интеграция обучения имеет целью уже в начальной школе заложить 

основы целостного представления о природе и обществе и сформировать собственное 

отношение к законам их развития. Вот почему младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном 

плане, в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога и художника слова, живописца, музыканта и т.д.[4] 

  Интегрированные уроки возможно и необходимо проводить учителю начальных 

классов, так как они вносят в привычную структуру школьного обучения 

привлекательную для учеников новизну, отменяют  границы предметного преподавания. 

В последнее время резко снизились познавательные интересы и мотивация 

учащихся к обучению, из-за отсутствия у учителей творческого подхода в преподавании. 

Традиционное разделение содержания школьного обучения на отдельные автономные 

учебные предметы позволяет дать школьнику более обстоятельную подготовку по той или 

иной учебной дисциплине. Но, при этом имея хорошее представление о частном, он не 

имеет общее представление в целом. В результате, ученик не воспринимает целостно ни 

учебный материал, ни тем более картину окружающего мира.[5] 

 Интеграция в начальной школе должна иметь количественный характер – 

«немного обо всём». Это значит, что дети получают всё новые и новые представления о 

понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний.    
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Нарастающий поток общественной, научной и технической информации  

накладывает отпечаток на  содержания образования, неизбежно влияет на него. В учебные 

планы вводятся новые предметы, увеличивается количество новых тем, усложняется 

содержание образования, увеличивается объём учебников, что ведёт к физической и 

умственной перегрузке школьников и вследствие этого – к снижению качества их знаний. 

Интеграция же многокомпонентного содержания начального образования даёт 

возможность учителю рационально распределить время на изучение предметов 

инвариантной части, уменьшить количество часов на их изучение и за счёт 

освободившихся часов организовывать работу, направленную на развитие творческих 

способностей учащихся, реализацию их личностного потенциала. Интеграция в  

образовании в значительной степени может помочь созданию новых учебных предметов 

вследствие объединения (слияния) двух и даже нескольких родственных курсов. Такой 

пример уже существует в обновлённой образовательной программе. Раннее 

существующие предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство» 

объединили и возник новый предмет «Художественный труд».  Такой подход даёт 

возможность, не меняя основного содержания образования уменьшить количество 

изучаемых дисциплин, сократить обязательную перегрузку, избавиться от 

малоэффективного изучения предметов, на которое отводится меньшее количество часов. 

Как показывает опыт и наблюдения, а также ежедневная практика интегральный 

подход можно осуществлять таким образом: 

1класс: 

Обучение грамоте – познание мира-музыка-художественный труд; 

Математика-естествознание-художественный труд-познание мира- физическая 

культура; 

2 класс: 

Русский язык-литературное чтение-познание мира-самопознание-музыка; 

Математика-естествознание-познание мира-литературное чтение-физическая 

культура; 

Музыка-литературное чтение- познание мира-физическая культура; 

3-4 класс: 

Литературное чтение-рисование-познание мира-музыка-самопознание; 

Математика-познание мира-труд-экономика; 

Рисование-музыка-литературное чтение-труд; 

Реализация межпредметных связей позволяет интереснее построить урок, сделать 

его ярким и запоминающимся. 

Во 2 классе интегрированный урок русский язык-литературное чтение- 

рисование-музыка на тему «Путешествие по сказкам». На этом уроке учащиеся 

закрепляли правила правописания безударных гласных, беседовали о  видах сказок, 

инсценировали казахскую народную сказку «Три друга», рисовали иллюстрации к 

любимым сказкам, пели песню о дружбе. 

Урок получился ярким, запоминающимся. Учащиеся были очень активны, показали 

свои знания и проявили творчество. 

 Придавая актуальность данной теме, необходимо отыскивать возможности 

соединять общие блоки знаний, темы, разделы, чтобы избежать дублирований и повысить 

интерес учащихся к изучаемым предметам. 

Межпредметные связи раздела "Зимние явления в природе" 

 

 

№

/п 

Тема Межп

редмет -ные 

связи 

Реализация межпредметных связей 

1 
Зимняя Литер

атурное 

чтение 

Ф.Тютчев “Чародейкою-зимою”. 
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№

/п 

Тема Межп

редмет -ные 

связи 

Реализация межпредметных связей 

экскурсия ИЗО Рисование по теме “Зима в моём 

представлении”. 

2 

 

Зимние 

явления в 

неживой 

природе 

Литер

атурное 

чтение 

 

И.Никитин “Встреча зимы”.                                         

А.Чехов “Шёл первый снег”. 

ИЗО 

 

И.Грабарь “Февральская лазурь”.                               

М.Бочаров, В.Васнецов - эскизы декораций к 

опере Н.Римского-Корсакова “Снегурочка”. 

Музы

ка 

Н.Римский-Корсаков “Снегурочка”. 

3 

 

Снег и 

лёд 

Литер

атурное 

чтение 

В.Даль “Старик-годовик” (1-4 абзацы). 

Музы

ка 

К.Дебюсси – танцующие снежинки из 

сюиты “Детский уголок”. 

4 

 

Растения 

зимой 

ИЗО Рисование по теме “Зимний парк” или 

“Зимний лес”. 
Литер

атурное 

чтение 

С.Есенин “Берёза”. 

Труд Аппликация “Деревья зимой”. 

5 

 

 

Животны

е зимой 

Литер

атурное 

чтение 

В.Чаплин “Лесная кормушка” 

(выборочное чтение). 

ИЗО Рисунки птиц. 

Труд Лепка животных (кто как зимует), 

составление композиции Музы

ка 
Л.Книппер “Почему медведь зимой 

спит”. 

6 

 

Зимой 

(обобщение) 

Литер

атурное 

чтение 

Н.Некрасов “Не ветер бушует над 

бором...”. 

Музы

ка 

В.Крутицкий “Зима”.                                                                                                   

Р.Шуман “Дед Мороз”. Зима из “Альбома для 

юношества”. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Логвинова О.В., Лейман О.Н. 

КГУ « СОШ №52 имени академика Е.А.Букетова» 

 

 

Сегодня, в условиях обновления содержания образования, перед учителем встает 

задача – включить в учебную деятельность всех участников, независимо от их 

способностей. Эту проблему помогает решить групповой метод обучения.   

Групповой метод обучения решает три основные задачи: 

 конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной 

ситуацией; 

 коммуникативно–развивающую, в процессе которой вырабатываются основные 

навыки общения внутри группы и за её пределами; 

 социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адаптации  в сообществе. 

  Преимущества группового обучения перед традиционным обучением 

заключаются в следующем: 

*Не все учащиеся готовы задать вопрос учителю, если они не поняли новый или 

ранее пройденный материал. При работе в группах таким детям легче задать вопрос своим 

сверстникам и получить на него ответ или объяснение.  

*Учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить способы их решения. 

*Формируется чувство ответственности, так как работа в группе предполагает 

работу каждого. Успех группы в целом зависит от работы каждого ее участника, от  

умения самостоятельно приобретать новые знания и умения, применять их в конкретных 

задачах. 

*Формирует собственную точку зрения, дети учатся ее аргументировать, 

отстаивать свое мнение. 

*Начинают понимать, где и как они смогут применить полученные на уроках 

знания. 

*Учатся общаться, овладевают коммуникативными умениями. 

*Развивается чувство товарищества, взаимопомощи. 

*Развиваются такие свойства мышления, как систематизация, обобщение, 

классификация, аналогия, анализ, абстрагирование. 

Основной смысл групповой работы заключается в продуцировании коллективного 

мышления. Коллективное мышление предполагает использование коммуникации, 

оппонирования, защиты своей точки зрения, последующей рефлексии. Все это позволяет 

использовать групповую работу в образовательном процессе. 

Естественно, что реализация группового обучения требует специальной 

переподготовки педагогов, прежде всего формирования готовности к преодолению 

трудностей, которые могут возникнуть в реальном учебном процессе. Наиболее 

оптимальным в начальной школе, является работа в малых группах, когда вся группа 

работает коллективно над всеми или большинством заданий и проектов. 

 Могут возникать трудности и психологического характера, когда сильные по 

уровню обученности члены группы постоянно доминируют в обсуждениях, игнорируют 

мнения слабых или же отказываются помогать им. В каждом конкретном случае педагогу 

необходимо терпеливо разъяснять принципы кооперативного обучения, обращать 

внимание учащихся на положительные качества группы и отдельных ее членов, 

формировать психологическую совместимость. Особенно важно подчеркивать учащимся 
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значимость формирования и овладения коммуникативными умениями, способностью 

работать в команде.  

Работу в группе педагогу, начинающему работать по данной методике группового 

обучения, можно начать с  работы в парах, которые также являются малыми группами. 

Такая работа может быть организована с использованием трех видов пар. 

 1. Статическая пара. В ней работают учащиеся, сидящие вместе за одной партой. 

Статическая пара является школой подготовки к работе в динамических и вариационных 

парах, поэтому перед  учителем стоит первостепенная задача – научить 

учащихся  работать в статической паре. 

В этой паре сидящие за одной партой учащиеся постоянно меняются ролями 

учителя и ученика. Они сначала могут обучать друг друга, работая в режиме 

«взаимообучение», а затем  могут контролировать друг друга, работая в режиме 

«взаимоконтроль». 

2. Динамическая пара – это оригинальная форма организации обучения, при 

которой состав пар постоянно меняется так, что каждый учащийся, работая поочередно со 

всеми, выступает в роли не только обучаемого, но и обучающего. 

3. Вариационная пара. В этом варианте коллективной работы в малой группе 

находится 4 человека,  каждый работает то с одним, то с другим соседом. При этом 

происходит обмен материалами, варианты которых будут проработаны каждым членом  

данной группы. 

Чего не следует делать при организации групповой работы: 

1. Организовать индивидуальное место ученику, который хочет работать один. 

2.  Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 

обменяться мнениями, прежде чем представят «продукт» своего труда (можно ввести 

какой-нибудь условный сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума). 

3.  Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 

4.   В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, всё осваивается 

практически. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя 

кропотливой работы. 

 Разновидности группового обучения могут отличаться друг от друга по отдельным 

элементам, например, по структуре урока, особенностям групповой оценки, соотношению 

индивидуальной и групповой учебно-познавательной деятельности и т.д. Рассмотрим 

некоторые наиболее используемые в начальной школе методы. 

Обучение в динамической паре. Методика применения данной формы 

организации обучения состоит в следующем:  после изучения какой-либо темы раздела 

учитель раздает учащимся карточки-задания. Если есть возможность - каждому 

индивидуально. Если нет - по одному заданию на группу из 5-6 человек, после того, как 

преподаватель убедился в осознанном выполнении каждым учащимся одного задания 

группового или индивидуального, он предлагает учащимся найти партнера, обменяться 

карточками-заданиями, и,  работая в паре с ним, выполнять задания друг друга. При этом 

можно консультироваться и оказывать помощь в выполнении своего задания. По мере 

выполнения задания каждым учащимся отдельной пары она распадается и сразу 

образуется новая. Новые партнеры также обмениваются карточками, каждый из них 

начинает работать над выполнением очередного, нового для него задания, и если 

возникает необходимость, оказывает товарищу помощь в работе по своему, уже 

выполненному ранее варианту задания. Повторяя его столько раз, сколько партнеров 

будут у него в течение урока. 

Применение данной формы организации учебной работы учащихся особенно 

эффективно на этапе закрепления учащимися общих методов решения типовых задач, 

приемов использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 

распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
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регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 

сообщения, доклады и т.д.  

Охота за сокровищами. Учитель подготавливает перечень вопросов, которые 

могут требовать как знаний, так и осмысления и понимания. Группа должна ответить на 

вопросы, используя дополнительные материалы (учебник, дополнительную литературу, 

ресурсы интернет и т.д.). 

 Снежный ком.  Работа при данной методике начинается с решения 

индивидуального задания. Все участники процесса получают аналогичные задания и 

самостоятельно их выполняют, затем приступают к работе в парах, выбирают лучший 

ответ. Далее пары объединяются в группы из четырех человек,  где также идет    

обсуждение и выбор лучшего ответа. Таким образом, в конце работы все ученики 

попадают в одну группу, где уже нет обсуждения, а только выступления о своей работе. 

Метод мозаики. Тема для изучения делится на несколько частей так, чтобы каждая 

группа получила свою часть темы. Каждое задание группы сопровождается списком 

необходимой дополнительной литературы или дополнительными материалами, с 

помощью которых ученики изучают предложенную им часть темы. Затем каждый член 

новой группы  объясняет своим  новым коллегам свою часть темы, которую он изучил в 

составе предыдущей группы и отвечает на вопросы, возникающие у остальных членов 

группы. В заключение работы составляется резюме. 

Метод учебного турнира. Основная характеристика этого метода заключается в 

том, что после изучения нового материала в турнирном поединке встречаются учащиеся 

из разных команд с одинаковым уровнем учебных достижений.. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, признается победительницей. 

Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, 

что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 

вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада и выступления перед всем 

классом. Вопросы по теме распределяются между командами так, чтобы в итоге 

выступлений охватить весь учебный материал новой темы. Внутри команды каждый 

учащийся исследует свою часть, собирая необходимый материал, предоставляет его в 

группу, и далее на основе собранных частей формируется общий доклад группы. За 

подготовленный доклад и выступление каждая команда получает групповую оценку. 

Преимущества и недостатки   группового метода обучения 

Обучение включает в себя деятельность учителя – преподавание и деятельность 

ученика – учение. Под руководством учителя дети включаются в работу: вычисляют, 

сопоставляют различные варианты решения задачи, доказывают правильность 

выбранного варианта. Процесс обучения будет продуктивным в том случае, когда и 

учитель и ученики активно, целеустремлённо работают. 

Каждый ученик вовлекается в процесс работы, в систему, требующую от него, с 

одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой стороны, 

умения общаться и, сотрудничая, решать учебные задачи. Работа  на уроках по парам, в 

группах, где общее дело зависит от  вклада каждого, где есть возможность постоянного 

оказания помощи друг другу, и имеет место уважительное и доброжелательное отношение 

к возможностям и проблемам друг друга,  позволяет ребенку чувствовать себя 

защищённым, воспринимать себя членом коллектива, а значит комфортно. При работе в 

парах, микрогруппах у каждого ребёнка есть возможность исправления ошибки перед 

проверкой учителя, благодаря взаимопомощи и взаимопроверке. 

Перед детьми постоянно возникает новая коммуникативная задача, а это проблема, 

требующая разрешения противоречия: «ты знаешь - я не знаю, ты умеешь - я не умею, а 

мне надо знать и уметь (у меня есть потребность)». Понимание, принятие друг друга в 

группе или паре нацеливает на деятельность, а не на выяснение отношений, фокусирует 

внимание обучающегося на проблеме, на решении возникающих проблем. 

Разумеется,  у данного метода есть и недостатки: 
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- сходство или различие интеллектуальных структур «учителя» и «ученика», ведь 

учитель обладает способностью и умениями передавать знания в доступной  форме, 

учитывая личностные, умственные и индивидуальные особенности учащихся, умея его 

заинтересовать, предоставляя при этом достаточную, но не чрезмерную 

самостоятельность, предлагая помощь и обратную связь в доступной и приятной форме 

именно для этого ребенка. 

- не всегда стиль детских взаимоотношений способствует пониманию и усвоению 

материала.  

Список использованной литературы 

1. Иваненко А.М. Современный урок. – М.: Прогресс, 2005. – 256 с. 

2. Коринев А.Д. Современные технологии. – М.: ИНИТИ, 2005. – 452 с. 

3. Танцоров С. «Групповая работа в развивающем обучении», пед. Центр 

«Эксперимент», Рига, 1997. 

4. Цукерман Г. А. «Виды общения в обучении», Томск, «Пеленг», 1993. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ридель С.О. 

КГУ СОШ № 52 имени академика Е.А. Букетова 

 

 

        Дeмoкpaтичecкиe пpeoбpазoвaния в Pеспублике Кaзaxcтaн пoвлияли нa всe 

сфepы oбщeствeннoй жизни, в тoм числe и нa пpoцeccы вocпитaния пoдpacтaющeгo 

пoкoлeния. Oпpeдeлeниe кoнкpeтныx цeлeй и зaдaч вoспитaния, мoдeлирование 

вocпитaтeльнoгo пpocтpaнcтвa в цeляx oбecпeчeния caмooпpeдeлeния личнocти, дуxoвнo-

нpaвcтвeннoгo cтaнoвлeния дeтeй, их пoдгoтoвкa к caмocтoятeльнoй жизни cocтaвляют 

ocнoву coвpeмeннoй гocудapcтвeннoй пoлитики. Oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний 

функциoнaльнoй дeятeльнocти ocнoвнoй шкoлы являeтcя фopмиpoвaние выcoкoй 

культуры мeжличнocтнoгo oбщeния учaщиxcя. 

        В кoнцeпции paзвития oбpазoвaния Pecпублики Кaзаxcтaн дo 2020 гoдa 

удeляeтcя бoльшoе внимaниe культуpe мeжличнoстнoгo oбщeния: «Приоритетным 

направлением функциональной деятельности основной школы является усвоение 

учащимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, самоопределения и профессиональной 

ориентации».В сложной совокупности явлений, происходящих в школьных коллективах, 

взаимоотношения занимают особое место, ибо от их характера во многом зависит успех 

выполнения всех поставленных педагогическим процессом задач. 

        Конфликты - область межличностных отношений. Их разрешение на 

гуманистическом уровне предполагает признание человека как высшей ценности. 

Согласно результатам психолого-педагогических исследований, недооценка 

взаимодействия, общения детей приводит к тому, что отношения между ними 

складываются стихийно. В школьном коллективе можно выделить две группы отношений. 

Во-первых, «поверхностные» отношения, находящиеся на виду в результате совместной 

деятельности педагогов и учеников. Во-вторых, неофициальные отношения, основанные 

на неписанных правилах, нормах, стандартах поведения. И та и другая группы 

взаимоотношений, как правило, несут в себе отпечаток культуры, морально-этических 

критериев оценки сторон и связанных с этим требований к поведению. Варианты 

ожидаемого поведения могут быть желательными и допустимыми, нежелательными и 
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недопустимыми. Нежелательное поведение может приводить к взаимному непониманию и 

конфликтам [1]. 

        Дети особенно остро и болезненно реагируют на конфликтогенную 

социальную обстановку. В этой ситуации им нужна особая социальная, психологическая и 

педагогическая поддержка. Межличностный конфликт рассматривается обычно как 

симптом неблагоприятных отношений. В значительной степени такая позиция по 

отношению к межличностным конфликтам обусловлена тем педагогическим 

редукционизмом, который сводит рассмотрение межличностного конфликта к его 

негативным влияниям на «социально-психологический климат ученического коллектива» 

и делает участников межличностного конфликта объектами педагогических воздействий. 

При этом основная цель таких воздействий заключается, как правило, в подавлении 

внешних проявлений межличностного конфликта, в разъединении сторон и т.п. Очевидно, 

что работа с подростковыми конфликтами, направленная на подавление конфликта, 

является с социально - педагогической точки зрения малоэффективной, а с 

психологической - не безопасной. Таким образом, подавление конфликта, нейтрализация 

конфликтных действий оппонентов не означают позитивной динамики факторов, 

приведших к возникновению самого конфликта. Становиться необходимым определение 

сущности процесса управления данным явлением [2]. 

        Конфликт как сложное явление общественной жизни изучается многими 

научными дисциплинами: философией, социологией, этикой, педагогикой, социальной 

педагогикой, социальной психологией, психологией управления, психологией труда, 

медицинской психологией и др. В педагогике интерес к противоречиям в процессе 

воспитания детей, отклоняющемуся поведению нашел проявление в исследованиях Л.С. 

Выготского, А.С. Залужного и др [3]. 

        В настоящее время проблеме конфликтов школьников посвящен ряд 

исследований. В работах  А.А.Бодалева,  Л.И. Божович, В.И. Журавлева, А.Г. Ковалева, П. 

Ковачика, И.С. Кона, Н.Н. Обозова и др. даны различные определения конфликта, 

разработаны теоретико-методологические подходы анализа межличностных конфликтов, 

предлагаются различные варианты их решения. 

        Проблемы конфликта рассматриваются в работах В.М. Афоньковой, Ю.К. 

Бабанского, О.С. Богдановой, Н.И. Болдырева, Т.Н. Мальковской, И.С. Марьенко, М.М. 

Рыбаковой и других, посвященных воспитанию школьников. Философский анализ 

взаимодействия личности и общества осуществлен в трудах казахстанских ученных Н.М. 

Абдильдина, К.А. Абишева, М.С. Аженова, В.К. Шабельникова. Педагогические аспекты 

конфликтологии рассматривались в трудах  А.А. Калюжного, К.М. Кертаевой, 

Н.А.Минжанова, А.Н. Тесленко и др. Особое значение для настоящего исследования 

представляют  работы  Г.З. Адильгазинова,  Е.С. Жуматаевой, С.Т. Каргина, Н.А. 

Минжанова, С.Д. Мукановой,  Е.Т. Тусупбекова,  А.А. Усманова, Н.Д. Хмель, Л.А. 

Шкутиной,  где  рассмотрены различные вопросы управленческой деятельности [4]. 

         Для общеобразовательной школы характерны разнообразные конфликты. 

Рассмотрим один из наиболее распространенных в учебной деятельности – конфликт 

между учениками. Конфликты подростка в отношениях с одноклассниками обусловлены 

особенностью возраста – формированием морально – этических критериев оценки 

сверстника и связанных с этим требований к его поведению. 

        Подростковый возраст — трудное время и для детей, и для родителей. 

Родители не знают, как себя вести с повзрослевшими чадами: запрещать или разрешать, а 

вчерашние дети пытаются самоутвердиться любыми способами. Этот период не зря 

считается самым конфликтным. В подростковый период происходит переоценка 

ценностей, осознание себя как личности, формируются собственные взгляды на жизнь. 

Повзрослевший ребенок борется за свою свободу с отчаяньем юношеского максимализма: 

скандалами, сигаретами, алкоголем, уходом из дома. На самом деле ему нужна не столько 

сама свобода, сколько признание права самому принимать решения [5]. 
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        Подростку, переживающему один из самых сложных и острых возрастных 

кризисов, в большей мере свойственен внутриличностный конфликт, к которому приводят 

споры с самим собой, самопознание, самоутверждение и самореализация. 

Внутриличностный конфликт может возникнуть при низкой удовлетворенности жизнью, 

друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, малой уверенностью в себе и близких 

людях, из-за стрессов. 

        Кроме внутриличностного конфликта, подросток сталкивается с различными 

ситуациями и проблемами, которые приводят его к другим конфликтам: 

- межличностный конфликт возникает при общении людей с различными 

взглядами, целями и характерами, которым сложно ладить друг с другом; 

- конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает 

позицию, отличающуюся от позиций группы, например, весь класс срывает урок, а один 

подросток остается в классе — его отношения с классом будут конфликтными, так как он 

идет против мнения группы; 

- межгрупповой конфликт возникает из-за противоречий и идейных установок двух 

различных групп [6].  

        Начало подросткового периода связано с физиологическими изменениями. И 

это неизбежно сказывается на поведении и взаимодействии с окружающими. Прежде 

всего, вступают в дело физиологические и гормональные процессы, связанные с 

интенсивным созреванием организма. Но проблемы физиологии обостряются кризисами 

из предшествующих стадий развития ребенка. Проявление таких качеств как отделение 

себя от родителей и их опеки, активно проявляемая инициатива — это выражение 

потребности обрести власть над собственной жизнью. Появляется конфликт, который 

основан на недавнем кризисе развития 7 лет (компетентность или неуспешность). Если в 

период начальной школы у ребенка сформировалось такое качество, как компетентность, 

ему легче адаптироваться в новых условиях, связанных с обретением власти над 

собственной жизнью, так как у него довольно устойчивые интересы и стремления. Если 

же из этого возраста ребенок вынес «неуспешность», возникнет конфликт, связанный с 

адаптацией к новому состоянию подростка. Плюс ко всему вся ситуация происходит на 

фоне того, насколько родители и ближайшее окружение подростка готовы к тому, чтобы 

принять его и понять. 

       Внутренний конфликт проявляется у подростка впадением из крайности в 

крайность. То он рассуждает и ведет себя как совершенно взрослый, умудренный опытом 

человек, то, вдруг, безо всякой видимой причины превращается в инфантильного, 

капризного ребенка. То он готов принимать решения и ответственность по очень 

серьезным вопросам (и требует, чтобы ему позволили это делать), то оказывается 

абсолютно безответственным в давно обговоренных вещах. Вдруг начинают меняться 

привычки, поведение становится абсолютно другим, манера разговаривать, мимика, 

жесты, поведение — все меняется. Появляются новые интересы, которым подросток 

отдается целиком, но вскоре быстро остывает и увлекается чем-то новым — как правило, 

под влиянием сверстников [7]. 

        Отношения с родителями несут в себе еще один конфликт. Когда ребенок 

находится на ранней стадии развития, он переживает самый первый свой конфликт, в 

котором закладывается его доверие или недоверие к миру. Ребенок, привыкший доверять 

родителям, дружелюбен и общителен с другими взрослыми, с ним можно договориться. И 

если родители не оказывают на него лишнего давления, сохраняют дружеские отношения, 

конфликт, как правило, сглажен, не причиняет подростку лишних переживаний, не 

вызывает желание делать все наперекор. А вот если в младенчестве ребенок испытал боль, 

отчуждение, закладывается конфликт или базовое недоверие к миру. Такой ребенок, как 

правило, замкнут, необщителен, мало кому доверяет, неуверен в себе. Когда подходит 

пора подросткового возраста, такой ребенок часто вступает в конфликты, бывает 
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агрессивен и раздражителен. Договориться с ним бывает очень сложно, так как мало кто 

из взрослых имеет доступ к душе такого ребенка. 

        В педагогической конфликтологии специалистами выявлены основные 

факторы, определяющие особенности конфликтов между учениками [8]. Во-первых, 

специфика конфликтов между школьниками определяется возрастными особенностями. 

Известно, что возраст ученика оказывает значительное влияние, как на причины 

возникновения конфликтов, так и на особенности их развития и способы завершения. При 

этом необходимо учитывать, что период – достаточно длительный этап наиболее 

интенсивного развития человека. Школа охватывает значительную часть детства. И здесь 

основным фактором, определяющим особенности конфликтов между учениками, является 

процесс социализации учащихся. Социализация представляет собой процесс и результат 

усвоения активного воспроизводства индивидом социального опыта, проявляемого в 

общении и деятельности. Социализация школьников происходит естественным образом в 

обычной жизни и деятельности, а также целенаправленно – в результате педагогического 

воздействия на учащихся в школе. Одним из способов и проявлений социализации у 

школьников выступает межличностный конфликт. В ходе конфликтов с окружающими 

ребенок, подросток осознают, как можно и как нельзя поступать по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. 

        Во-вторых, особенности конфликтов между школьниками определяются 

характером их деятельности в школе, основным содержанием которой является учебная 

деятельность. В-третьих, специфика конфликтов между учащимися в современных 

условиях определяются нынешним укладом жизни, изменениями в социально-

экономической обстановке, и как следствие неравенство в материальном обеспечении 

семьи. 

        В рамках общеобразовательной школы работа по развитию межличностных 

отношений может осуществляться социальным педагогом с помощью целого ряда видов 

деятельности. В школе широко применяются массовые и групповые формы, которые 

можно условно разделить на несколько блоков: 

- мероприятия учебно-воспитательного характера: лекции беседы, диспуты, 

семинары; 

- мероприятия спортивного характера: соревнования, «Веселые старты», военно-

патриотические игры, туристические походы и т.д.; 

- мероприятия тематические: конкурсы профессионального мастерства, 

исторические и литературные гостиные, викторины, выставки, экскурсии; 

- мероприятия трудовые: субботники, трудовые рейды, акции; 

- мероприятия смешанного типа: КВН, смотры-конкурсы и т.д.; 

- мероприятия развлекательные: концерты, игровые программы, посещение 

театров, праздничные вечера отдыха, дискотеки; 

- отдельная форма внеучебной деятельности – работа в органах ученического 

самоуправления; 

- социально-психологический тренинг [9]. 

        Каждое мероприятие имеет определенный воспитательный эффект, 

способствует углублению знаний, развитию способностей, повышению уровня 

самооценки учащихся. И можно и нужно использовать в профилактике и практике 

разрешения конфликтных ситуаций в среде учащихся.  

        В работе социального педагога по конструктивному разрешению конфликов 

необходимо чёткое определение и применение способов разрешения конфликтной 

ситуации, которые были бы адекватны характеру ее причин, учитывали бы особенности 

лиц, вовлеченных в конфликт, носили бы конструктивный характер, соответствовали бы 

целям улучшения межличностных отношений и способствовали бы развитию коллектива. 

        Социально-педагогическое управление межличностными конфликтами 

подростков можно рассматривать в двух аспектах — внутреннем и внешнем. Внутренний 
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аспект предполагает применение технологий эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте. Внешний аспект отражает управленческую деятельность со 

стороны руководителя  или другого субъекта управления по отношению к конкретному 

конфликту[6]. 

        Социально-педагогическое управление межличностными конфликтами 

подростков – это целенаправленное воздействие по устранению (минимизация) причин, 

породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников конфликта. 

       Предупреждение и снятие конфликтов: повышение открытости и взаимного 

доверия членов группы, выяснение причин поступка, установление прямого контакта друг 

с другом, открытое, непредвзятое обсуждение и совместный анализ сложившейся 

ситуации или же прекращение всех контактов с оппонентом (в крайнем случае). Личные 

конфликты предупреждать и устранять труднее, чем деловые, так как они связаны с 

чертами характера, взглядами, убеждениями, социальными установками и имеют свои 

истоки в глубоких внутренних конфликтах. 

       Исследования показали, что любой конфликт может быть быстро разрешен, 

если известны соответствующие методы. Но при этом обязательно должны быть 

рассмотрены характеристики конфликта: цели, мотивы, эмоциональные состояния 

оппонентов, особенности развития противоборства и др. В социально-психологических 

исследованиях определены принципы, которыми следует руководствоваться при 

разрешении межличностного конфликта подростков [10]. 

       Таким образом, конфликт означает несогласие сторон, при котором одна 

сторона пытается добиться принятия своих взглядов и помешать, другой стороне сделать 

то же самое. Конфликт может иметь место между индивидуумами и группами и внутри 

групп. Потенциальные причины конфликта - совместно используемые ресурсы, 

взаимозависимость заданий, различия в целях, различия в восприятиях и ценностях, 

различия в стиле поведения и биографиях людей, а также плохая коммуникация. 

Структурные методы разрешения конфликтов включают уточнение производственных 

ожиданий, механизмы координирования и интегрирования, постановку более высоких по 

уровню заданий и систему вознаграждений. 

Как правило, на конфликт одновременно оказывают влияние объективные и 

субъективные факторы. Следует отметить, что степень влияния каждого фактора 

различна. Конфликт рассматривается с субъективной точки зрения, как свидетелями, так и 

участниками конфликта. Следовательно, как правило, их мнения по многим вопросам не 

совпадают. 

       Конфликт является неотъемлемой частью жизни общества и может    

возникнуть даже в коллективе с благоприятным психологическим климатом [11].  

Так как совместная деятельность членов коллектива проходит в процессе общения, 

то для хорошего взаимопонимания в вопросах дела, продуктивного сотрудничества они 

должны владеть навыками, умением общаться. Культура общения играет важную роль в 

образовательной деятельности, является частью образовательной компетентности и 

включает в себя умение разрешать конфликтную ситуацию. 

        В системе урегулирования подростковых конфликтов необходимы не 

отдельные, порой даже разовые занятия по проблеме конфликта и способов его 

предупреждения и преодоления, но специализированные курсы по конфликтологии, 

деловому общению, этикету, тренинги и практические занятия, в которых полученные 

знания могут быть переведены в систему навыков и умений управлять конфликтом на 

стадии его зарождения, развития и разрешения. Знание сущности конфликтов, их 

основные причины и типологии нужны для того, чтобы правильно оценить любую 

конкретную ситуацию. Знание психологической сущности конфликта позволяет 

подростку лучше ориентироваться в методах и способах их разрешения [12]. 
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Формирование самостоятельности ребенка осуществляется в учебной 

деятельности, которая является целенаправленной, результативной, обязательной, 

произвольной. Она оценивается окружающими и поэтому определяет положение 

школьника среди них, от чего зависит и его внутренняя позиция, и его самочувствие, 

эмоциональное благополучие [1]. В учебной деятельности у него формируются навыки 

самоконтроля и саморегуляции. 

       Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что к началу младшего 

школьного возраста дети достигают выраженных показателей самостоятельности в разных 

видах деятельности: в игре (Н.Я.Михайленко), в труде (М.В.Крухлет, Р.С.Буре), в 

познании (А.М.Матюшкин, З.А.Михайлова, Н.Н.Поддъяков), в общении (Е.Е.Кравцова, 

Л.В. Артемова) [2;3;4;5]. 

Самостоятельность ученика в учебной деятельности выражается, прежде всего, в 

потребности и умении самостоятельно мыслить, в способности ориентироваться в новой 

ситуации, самому видеть вопрос, задачу и найти подход к их решению [6]. Она 

проявляется, например, в умении по-своему подойти к анализу сложных учебных задач и 

выполнению их без посторонней помощи. Самостоятельность школьника характеризуется 

известной критичностью ума, способностью высказывать свою собственную точку зрения, 

независимую от суждения других. 

Большие возможности для развития самостоятельности учащихся имеет учитель на 

уроке и во внеурочной работе Общественные поручения, помощь товарищам, 
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коллективные дела — все это следует организовать так, чтобы не подменять инициативу 

ребят, а дать школьникам возможность проявить свою самостоятельность. 

Большое значение для формирования у младшего школьника самостоятельности в 

трудовой деятельности имеют чувства, связанные с успешно выполненной работой. 

Ребенок испытывает радость, удовлетворение от того, что он что-то делает своими 

руками, что у него хорошо получается та или иная вещь, что он оказывает помощь 

взрослым. Все это побуждает его к активной трудовой деятельности [7]. Важное значение 

здесь имеет похвала учителя, родителей и др. 

Опыт показывает, что те школьники, которые несут в семье определенные 

трудовые обязанности, как правило, лучше учатся и у них формируется положительное 

отношение к учебному труду [8]. Организуют и направляют трудовую деятельность 

взрослые, и их задача – добиться максимальной самостоятельности, умственной 

активности ребенка в процессе труда. Эффективность самостоятельной работы 

достигается, если она является одним их составных, органических элементов учебного 

процесса, и для нее предусматривается специальное время на каждом уроке, если она 

проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. Только при этом 

условии у учащихся вырабатываются устойчивые умения и навыки в выполнении 

различных видов самостоятельной работы и наращиваются темпы в ее выполнении. При 

отборе видов самостоятельной работы, при определении ее объема и содержания следует 

руководствоваться, как и во всем процессе обучения. Самостоятельная работа имеет 

следующие особенности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это 

достигается четкой формулировкой цели работы. Задача учителя заключается в том, 

чтобы найти такую формулировку задания, которая вызывала бы у учащихся интерес к 

работе и стремление выполнить ее как можно лучше. Учащиеся должны ясно 

представлять, в чем заключается задача, и каким образом будет проверяться ее 

выполнение. Это придает работе учащихся осмысленный, целенаправленный характер и 

способствует более успешному ее выполнению. Недооценка указанного требования 

приводит к тому, что учащиеся, не поняв цели работы, делают не то, что нужно, или 

вынуждены в процессе ее выполнения многократно обращаться за разъяснением к 

учителю. Все это приводит к нерациональной трате времени и снижению уровня 

самостоятельности учащихся в работе. 

2. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и 

побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно. Однако здесь нельзя 

допускать крайностей: содержание и объем самостоятельной работы, предлагаемой на 

каждом этапе обучения, должны быть посильными для учащихся, а сами ученики – 

подготовлены к выполнению самостоятельной работы теоретически и практически. 

3. На первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие навыки 

самостоятельной работы. В этом случае самостоятельной работе учащихся должен 

предшествовать наглядный показ приемов работы с учителем, сопровождаемый четкими 

объяснениями, записями на доске. 

4. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение 

которых не допускает действия по готовым шаблонам, а требует применения знаний в 

новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа способствует 

формированию инициативы и познавательных способностей учащихся. 

5. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для 

овладения знаниями, умениями и навыками различным учащимся требуется разное время. 

Осуществлять это можно путем дифференцированного подхода к учащимся. 

6. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес 

учащихся. Он достигается новизной выдвигаемых задач, необычностью их содержания, 

раскрытием перед учащимися практического значения предлагаемой задачи или метода, 

которым нужно овладеть. 
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7. Самостоятельные работы учащихся необходимо планомерно и систематически 

включать в учебный процесс. Только при этом условии у них будут вырабатываться 

твердые умения и навыки. 

8. При организации самостоятельной работы необходимо оcуществлять разумное 

сочетание изложения материала учителем с самостоятельной работой учащихся по 

приобретению знаний, умений и навыков. В этом деле нельзя допускать крайностей: 

излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить темпы программного 

материала, темпы продвижения учащихся вперед в познании нового. 

9. При выполнении учащимися самостоятельных работ любого виды руководящая 

роль должна принадлежать учителю. Учитель продумывает систему самостоятельных 

работ, их планомерное включение в учебный процесс. Он определяет цель, содержание и 

объем каждой самостоятельной работы, ее место на уроке методы обучения различным 

видам самостоятельной работы. Он обучает учащихся методами самоконтроля и 

осуществляет контроль за качеством ее, изучает индивидуальные особенности учащихся и 

учитывает их при организации самостоятельной работы [9]. 

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность 

знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных способностей, на темп 

усвоения нового материала. На уроках ведется по специальному заданию. От цели, 

содержания, формы задания зависит характер деятельности учащихся. Самостоятельная 

работа всегда имеет определенную дидактическую направленность. На уроке она служит 

таким главным дидактическим целям: изучение нового материала, совершенствованию 

имеющихся знании и умении, проверке результатов обучения. Организуя 

самостоятельную работу, учитель ставит различные цели: обучение, развития, воспитания 

учащихся. 

Различают самостоятельные работы следующих типов: репродуктивные, частично-

поисковые, исследовательские.   

Задания для самостоятельных работ первого типа заключают в себе требование 

выполнить те или иные действия по образцу. Это задания, несомненно, оказывает 

определенное развивающее влияние на учащихся. 

Выполняя работу, они перестраивают и системазируют приобретенные знания. 

Самостоятельная работа в этих случаях служит цели лучшего осмысления нового и 

закрепления в памяти изученного материала. Самостоятельные работы частично-

поискового характера побуждают учащихся к вполне осознанной деятельности. Задания 

для такого типа задач, работ предоставляют учащимся возможность самим найти путь и 

способ решения определенной задачи на оснований имеющихся знаний.  

Исследовательские самостоятельные работы – один из методов проблемного 

обучения. Такие работы представляют собой небольшие ученические исследования, в 

результате которых учащиеся приобретают новые знания или узнают новый способ 

действия. Как известно, исследование начинается с вопроса. Вопрос вызывает 

затруднение. Появляется цель деятельности, намечается, план, в котором могут 

предусматриваться некоторые варианты их решения. Выбирается после анализа 

оптимальный вариант действия, он осуществляется и затем делается вывод. При 

выполнение такого типа работ проявляется творчество учащихся. Это происходит при 

составлении задач самими учащимися, при нахождении разнообразных способов их 

решения.  

Итак, самостоятельная работа учащихся как определенный способ обучения может 

быть охарактеризована по таким существенным признакам, как дидактическая 

направленность, особенность (тип) познавательной деятельности учащихся, форма 

(организации работы (фронтальная, групповая, индивидуальная), вид источника 

знаний.  Практический опыт учителей многих школ показал, что: 

1. Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником по 

решению задач, выполнению наблюдений и опытов) при правильной ее организации 
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способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с 

теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний. 

2. Организация выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели 

и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их  познавательных и 

творческих способностей, развитию мышления. 

3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ 

ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков практического характера 

оказывает положительное влияние на формирование познавательных умений и навыков. 

4. С течением времени при систематической организации самостоятельной 

работы на уроках и сочетании ее различными видами домашней работы по предмету у 

учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате для 

выполнения примерно одинаковых по объему и степени трудности работ учащиеся 

затрачивают значительно меньше времени по сравнению с учащимися таких классов, в 

которых самостоятельная совершенно не организуется или проводится нерегулярно. Все 

это на наш взгляд позволяет постепенно наращивать темпы изучения программного 

материала, увеличить время на решение задач, выполнение экспериментальных работ 

творческого характера, что является основой эффективной организации самостоятельной 

работы в начальном образовании. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Анисимова М.Ф., Абенова С.Е.,Бизюлева Л.А. 

КГУ СОШ №83 им.Г.Мустафина 

 

 

В обновленной системе образования большое внимание уделяется развитию 

функциональной грамотности  школьников. Развитие функциональной грамотности 

младших школьников определяется как одна из приоритетных целей образования. На 
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данном этапе развития меняется  наш образ жизни, общения и мышления. Мир наших 

детей не будет похож на мир предыдущих поколений, будущее во многом зависит от их 

способностей, понимать и воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, а 

также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям в течение всей своей 

жизни. 

 В нашем государстве вопросу функциональной грамотности уделяют большое 

внимание. Внимание акцентируется на развитии ученика, формировании его 

мотивационной сферы и независимого стиля мышления. 

Начальная школа должна сегодня не просто вооружить своего выпускника набором 

необходимых и достаточных компетенций, а сформировать устойчивую потребность в 

саморазвитии, самообразовании и творческом самосовершенствовании.  

Что же такое «функциональная грамотность»? Чем она отличается от обычной 

грамотности? Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Грамотная личность обладает умениями читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия. Функциональная 

грамотность есть тот уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в мире, в отношениях с другими людьми, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде.  

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

Если человек способен находить новые пути решения задачи, если он может на основе 

разрозненных данных построить работающую модель, то он является функционально 

грамотным  

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. 

В сегодняшних условиях существуют множество методов и приёмов работы по 

развитию функциональной грамотности. Некоторые из них хорошо нам знакомы, другие 

еще предстоит освоить. 

    Задания для развития функциональной грамотности. 

I. После прочтения любого текста в литературе можно составить разноуровневые 

вопросы(по таксономии Блума) 

1уровень - знание. Вопросы этого уровня помогают проверить механическое 

запоминание текста, каких-то фактов, имен. 

Как зовут главного героя? Куда он пошел? 

2 уровень - понимание. Здесь вопросы задаются таким образом, чтобы ребенок мог 

объяснить какие-то факты, перефразировать материал. Изложите последовательность 

событий. В чем главная идея текста?  

3 уровень - применение. Умение использовать полученные знания. Приведите 

аргументы, почему мы можем сказать… Что бы вы почувствовали на месте героя? Что 

было бы если бы… 

3 уровень - анализ. Способность деления целого на части.  Деление текста на 

смысловые части. Выделение признаков чего-либо. 

4 уровень - синтез. Умение комбинировать элементы. Составление плана. Свой 

вариант концовки. Встреча героя произведения с автором (предположение). 

5 уровень - оценка. Способность оценивать значение или использование 

информации на основе определенных стандартов. Что бы ты мог еще увидеть оказавшись 

там. 
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Создание обложки книги. Реклама книги. 

II .Игра «Найди лишнее слово»: 

Сад         лето          гора          вода  

 

Сажать              лететь           горный                   водный 

 

Сажа              летний             гореть              водитель     

 

Посадка            летом               гористый         водопад 

 III. Игра «Верите ли вы, что..» 

Верите ли вы, что буква М следует за буквой  Л  в алфавите? Верите ли вы, что 

мягкий знак не имеет звук? Верите ли вы, что в алфавите 36 букв? Верите ли вы, в 

русском языке 10 гласных букв? 

IV. Игра "Умозаключения по аналогии".  

Скажите, на что похожи: узоры на стекле, тучи, очертания сугробов за окном, 

новые туфельки или какие- то старые вещи. 

Назовите как можно больше предметов, которые одновременно являются твердыми 

и прозрачными (возможные ответы: стекло, лед, пластик, янтарь, кристалл и др.) или 

мягкими и цветными. 

Назовите  как можно больше живых существ со следующими признаками: добрый, 

шумный, подвижный, сильный. 

V. «Мозговой штурм».  

 По данной методике(чаще в начале урока) принимается любой ответ учащихся, 

даже самый невероятный. От учащихся в данный момент не требуется обоснования или 

объяснения своего ответа. Например при знакомстве с новой для детей частью речи 

«Местоимение» детям предлагается выдвинуть свои версии по поводу того, что это может 

быть. 

VI. Создание «Синквейна». 

Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк. У синквейна 

много разновидностей, но в последнее время особо популярным стал так назваемый 

«дидактический синквейн» – его все чаще и чаще используют в школах. 

 первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение;вторая 

строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы; третья 

строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы; четвертая 

строка – предложение , выражающее личное отношение автора синквейна к теме; пятая 

строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме. 

При решении задач надо очень тщательно вчитываться в условие задачи, 

анализировать ее и выбирать путь решения. Условие задачи можно моделировать с 

помощью отрезков, рисунков, чертежей. Желательно прорабатывать все возможные 

способы решения задачи. Изменение вопроса к задаче, изменение условия, дополнение 

задачи, лишние или недостающие данные, все это заставляет задумываться и развивает 

функциональную грамотность. Не последнюю роль играют логические задачи, задачи-

шутки, ребусы. 

Огромную роль играет рефлексия. Существуют различные способы рефлексии, но 

каким бы способом вы не пользовались, в любом случае ребенок начинает задумываться 

над тем, что он должен был усвоить, и тем, что он усвоил, что нужно уточнить, над чем 

поработать. 

Что бы вы не использовали на уроках, какими бы методами не пользовались, все 

это должно быть направлено на развитие мыслительной деятельности учащихся, на 

развитие функциональной грамотности. 
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      Загадка - одна из форм устного народного творчества, в которой в предельно 

сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 

явлений. Загадка - своеобразное образное описание предмета, его характерных 

особенностей. Существует несколько определений загадки: так, В.П. Аникин определяет 

загадку как «мудреный вопрос, поданный в форме замысловатого, краткого, ритмически 

организованного описания какого-либо предмета или явления»; по определению 

фольклориста В.И. Чичерова, «загадка-это иносказательное описание какого-либо 

предмета или явления, данное обычно форме вопроса»; С.И. Ожегов говорил: «Загадка-

изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании». 

    Загадки способствуют развитию речи, мышления, памяти, что особенно 

необходимо в начальной ступени среднего образования. Содержание загадок отражают 

жизнь и деятельность человека, явления окружающей действительности, что  также 

положительно сказывается на социализации учащихся начальной школы, помогает им 

понимать происходящие в окружающем мире явления. 

Использование загадок в учебно-воспитательном  процессе целесообразно в связи с 

разносторонностью применения. Их можно использовать на уроках, на прогулке, в играх, 

в быту, труде. Загадки заставляют ребенка думать, развивают наблюдательность, 

стремление к размышлению и познанию окружающей действительности. Сама форма 

загадки привлекает внимание детей и делает процесс получения знаний увлекательным, 

интересным, ненавязчивым. Но загадка-это не только игра, но и мощный методический 

прием, позволяющий упражняться в рассуждении, в умении доказывать. Содержание и 

структура загадки таковы, что благоприятно влияют на развитие логического мышления 

детей, формирование навыков восприятия различных видов речи, например, 

доказательства и рассуждения. 

 В загадке, как предмете устного народного творчества, обобщен огромный 

воспитательный, образовательный опыт предыдущих поколений, несущий в себе 

мудрость народа. Педагогический опыт показывает, что загадка-любимая детьми форма 

устного народного творчества, легко воспринимаемая ими, и поэтому она наиболее часто 

используется в дошкольном образовании, а потом переходит с подросшими малышами в 

начальную школу. Так, загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как  вид 

игры при организации словарной работы. Загадки обогащают словарь детей за счет 

многозначности слов, помогают увидеть вторичное значение слов, формируют 

представление о переносном значении слова. Работа с загадками на уроке 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL2NvbGxlZ3kudWNvei5ydS9wdWJsLzI5LTEtMC0yMjYyMg%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2NvbGxlZ3kudWNvei5ydS9wdWJsLzI5LTEtMC0yMjYyMg%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9rb3BpbGthdXJva292LnJ1L25hY2hhbG5peWVLbGFzc2kvcHJvY2hlZS9mdW5rdHNpb25hbF9ub2lfZ2hyYW1vdG5vc3RfdWNoYXNoY2hpa2hzaWFfbmFjaGFsX25vaV9zaGtvbHk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9rb3BpbGthdXJva292LnJ1L25hY2hhbG5peWVLbGFzc2kvcHJvY2hlZS9mdW5rdHNpb25hbF9ub2lfZ2hyYW1vdG5vc3RfdWNoYXNoY2hpa2hzaWFfbmFjaGFsX25vaV9zaGtvbHk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9rb3BpbGthdXJva292LnJ1L25hY2hhbG5peWVLbGFzc2kvcHJvY2hlZS9mdW5rdHNpb25hbF9ub2lfZ2hyYW1vdG5vc3RfdWNoYXNoY2hpa2hzaWFfbmFjaGFsX25vaV9zaGtvbHk%3D
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предусматривает не только отгадывание, но и использование их для решения 

дидактических задач. В содержании большинства загадок скрыты черты отгадываемого 

объекта, они побуждают учащихся к активной мыслительной деятельности, к 

рассуждениям. 

     Загадка – это первая логическая задачка, с которой ребенок встречается на 

самых ранних этапах развития и образования. Способы построения логических задач-

загадок различны, но все они активизируют умственную деятельность ученика. Педагогам 

известно, что основным видом деятельности ребенка 3-8 лет является игра, а загадки 

позволяют создавать приемлемую к каждому занятию игровую ситуацию. И эта игровая 

ситуация может выступать как прием на отдельном этапе урока, и как самостоятельный 

этап урока, если к отгадыванию предлагаемых учителем загадок,  присовокупить 

творческую работу по созданию загадок учащимися, на что ребята очень хорошо 

отзываются. 

     Разносторонность, разнообразие загадок позволяет использовать их не только на 

различных этапах определенных дисциплин, но и на различных уроках, делая процесс 

изучения нового материала, закрепления изученного более интересным, легко усвояемым, 

т.к. благодаря загадкам возникает необходимость сравнивать, припоминать, догадываться, 

что доставляет радость умственного труда.  

А именно это условие – радость от умственного труда – позволяет сделать процесс 

познания привлекательным, формирует желание учиться, совершенствоваться, что, 

безусловно, сказывается и на качестве знаний – основной внешней оценки деятельности 

педагога. 
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МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЛ ТАБЫСУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Шакаримова А С.,Сыздықова Г. Ш. 

Ә.Молдағұлова атындағы спортқа дарынды, бейімді балаларға 

арналған мектеп-интернаты 

 

 

       Бүгінгі жас ұрпаққа білім мен жан-жақты  тәрбие беру әр бір тәрбиешінің  

басты міндеті. Білім негізі мектепте қаланатын болғандықтан, оқушының жеке тұлғалық 

күшін дамыту, оның шығармашылық мүмкіндігінің дамуында тәрбие басты рөл атқарады. 

Олай болса, қазіргі тәрбиешілердің  алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық 

саласындағы белсенді, шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты 

жетілген тұлға тәрбиелеу. Бұл мақсатқа жетуде тәрбиеші терең білімді, әдістемелік 

жағынан толық қаруланған және жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс.  

      Мектеп - интернат оқушыларының тіл табысу дағдыларын қалыптастыру өте 

маңызды, күрделі және көп салалы.Жылдан жылға оқушылардың ортағы бейімделу кезеңі 

өзекті мәселе болып келеді. Біздің мектеп – интернатына келген оқушылар жатақханаға, 

тәрбиеші талабына, сыныптастарына үйренсе де, бейімделу мәселесі бар. Өзінің 

жастайынан өскен жерінен келіп жаңа әлеуметтік жағдайға, оның ішінде мектеп –

интернат жағдайына үйрену, жас жеткіншекке оңайға түспейтіні анық. Сондықтан 

тәрбиешінің басты міндеті келген баланы жаңа ортаға, жаңа жағдайға бейімделуіне, бір-

бірімен тіл табысуына көмектесу, жағдай жасау. 
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      Оқушыларға бейімделу кезеңінде тәрбиеші психологиялық сүйемелдеу арқылы 

көмек жасауы керек. Тәжірбиеме сүйене отырып, оқушыларды ортаға бейімеудегі 

тәрбиеші міндеттерін үш кезеңге бөлуге болатынын қарастырдым. 

1. Таныстыру.  

•  Оқушыларды бір-бірімен таныстыру;  

• Жатақхана тәртібімен таныстыру;  

• Күн тәртібімен таныстыру;  

• Қаламен таныстыру;     

2. Көмектесу.  

• Мектеп – интернат жағдайына бейімделулеріне дайын екендіктеріне 

сенімділіктерін арттыруға көмектесу; 

• Сыныптан тыс жағдайда жақсы көңіл- күй орнатуға көмектесу;  

• Оқушының бейімделуіне қандай көмек бере алатыны туралы ата – аналарға кеңес 

беру; 

3. Зерттеу.  

• Жеке тұлғаны зерттеу және ерекшеліктерін анықтау; 

• Оқушының танымдық процестерін, қарым-қатынасын, өзіне деген көзқарасын, 

тәртібін бақылау 

• Бейімделу деңгейін назарда ұстау;  

• Оқушылармен тілдесу дағдысын бақылап, бағыт бағдар беру;. 

       Міне осы кезеңдерге сүйене отырып, алдымен  баламен өзіміз қалай тіл 

табысатынымызды , қандай тәрбие жүйесін қарастыратынымызды және қай кезде қандай 

шара қолданатынымызды зерттеп алуымыз керек. Егер тәрбиеші баланың тілін таба білсе, 

онда ол баланың басқа балалармен тіл табысу дағдыларын қалыптастыра алады. 

      Оқушылардың жеке ерекшелігі-денсаулығы, ақыл-ойы, адамгершілік 

қалыптасуы, сыртқы әсерлерге жауабы, қабылдауы, т.б. Біреулері өзінің 

байсалдылығымен ескертулерді дұрыс қабылдаса, кейбіреулері керісінше әсер етуі 

мүмкін, сондықтан оқушылардың тәрбиелік дәрежесін дер кезінде анықтап отыру қажет. 

Тәрбие жұмысының барлығы білім мен сенімнің, сөз бен істің үздіксіздігі негізінде 

құрылады. 

      Оқушылардың өз ортасындағы адамдармен тіл табысу дағдысына 

шығармашылық қабілеті, ой-өрісі, үйдегі ата-ананың ықпалы көп әсер етеді. Оның ішінде 

баланың шығармашылық қабілетіне аса мән берген дұрыс. Баланың шығармашылық 

қабілеті ашылу үшін мынадай белсенді формалар мен әдістерді қолдану керек: жеке 

әңгіме, пікірталас, ойындар, тартыстар, жорықтар мен саяхаттар, сұхбат, байқаулар мен 

сайыстар,  шығармашылық еңбек, жобалар, дебаттар, дербес сабақтар. Оқушылардың 

қабілеттеріне қарай әрбір баланың ойын оятып, ойландыруға, талдау жасауға, 

салыстыруға жетелейтін жеке шығармашылық тапсырма берілу керек. Осындай әдістерді 

жиі пайдалану оқушылардың шығармашылыққа баулуына, шәкірт бойындағы талант көзін 

ашуға, тілін байытып, қиялын ұштаумен өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді.  

      Осы жерде  «тәртібі қиын оқушыларды» тәрбиелеу және оқыту қазіргі таңда 

әлеуметтік-педагогикалық проблема ретінде күн тәртібінен түспей отырғанын айта кетпеу 

мумкін емес. Мұның өзі «қиын оқушылар» санының жылдан-жылға өсіп отыруымен 

байланысты болып табылады. Бір уақыттарда «қиын оқушыларға» көбінесе жасөспірімдер 

жатқызылса, бүгінгі таңда бастауыш сынып оқушыларының арасында да осы категорияға 

жататындар аз емес. Сондықтан «қиын оқушыларды» ерте жастан – бастауыш мектеп 

кезеңінен бастап қолға алып, олардың сапалы білім мен саналы тәрбие алуларына 

мүмкіндік жасалуы қажет деп ойлаймын. «Тәртібі қиын оқушыларды» тәрбиелеу 

жүйесінде адамгершілік тәрбиесі аса маңызды орынға ие болады. Мораль нормаларына 

жауап беретін айналадағы болмысқа жеке адам көзқарастарының сан-салалығын ескере 

келгенде, адамгершілік тәрбиенің және тіл табысу дағдыларын жетілдірудегі және жеке 

тұлғаны қалыптастырудағы ролі өте зор. 
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Адамзат тарихында жас ұрпаққа адамгершілік тәрбие берудің педагогикалық-

психологиялық негіздері ерте заманнан-ақ ойшылдар, ғұламалардың назарында болғаны 

мәлім. Олардың құнды идеялары атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бүгінгі күнге 

жетіп отыр.Қазақтың ғұламаларының ішінде Әл–Фарабидің шығармаларында адам 

баласын ізгілікке, адамгершілікке баулу мәселесі кеңінен орын алғаны мәлім. 

Әл–Фарабидің айтуынша, «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек.Онсыз 

берілген білім-адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі » -

деген. Ғұламаның бұл пікірінен ұғатынымыз – адамның санасы мен мінез – құлқы оның 

адамгершілік сапаларын қалыптастырудың негізі болатындығы. Ал бұл дегеніміз - 

алдымыздағы шәкірттеріміздің тіл табысу дағдыларын, сыйласу және сыйлау, мәдениетті 

сөйлей білу дағдыларын қалыптастыру арқылы ғана «қиын оқушылармен» туындаған 

мәселелерді шеше аламыз. 

         Қорытындылай келе, тәрбиешінің басты міндеті келген баланы жаңа ортаға, 

жаңа жағдайға бейімделуіне көмектесу, жағдай жасап, өзара сыйластық пен 

мейірімділікке, тіл табыса білуге, сенімге негізделген, ұйымшыл ұжымқалыптастыру. 

Біздің алға қойған мақсатымыз оқушылар мектеп –интернатта қиналмай, өздерін еркін 

сезініп, біліммен сусындап, тәрбиелі, табысты, өз замандарына сай азамат болып 

қалыптасуларына дер кезінде қол ұшын берер көмекші, ақылшы бола білу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДА LESSON STUDY В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Ефимик М.Н., Жукова Л.Н. 

КГУ«Гимназия № 93» 

 

 

Стремительно происходящие глобальные изменения в современном мире требуют 

изменения и обновления подходов к процессам преподавания и обучения, улучшения 

школьной практики. Результаты мировых исследований в области образования 

подтверждают тот факт, что, учителя, обладающие соответствующими 

профессиональными качествами, необходимыми компетенциями и концептуальным 

пониманием процессов преподавания и обучения, способны качественно изменить 

образование молодёжи. Профессиональное развитие учителя – это один из актуальных 

вопросов современного образования. Сегодня система подготовки и повышения 

квалификации педагогов в Казахстане находится на стадии интенсивного развития и 

преобразования. Активно изучается и внедряется опыт таких прогрессивных стран, 

лидирующих в области образования, как Финляндия, Синганур, Великобритания, Япония.  

В настоящее время перед школой стоит задача усиления развивающей и воспитательной 

функции обучения при совершенствовании форм учебного процесса. К сожалению, 

зачастую, нам приходится сталкиваться с тем, что обучающиеся не могут интегрировать 

знания в различных предметных областях. Как отметил Ф. Ницше, человек может 

выдержать любое «что», если у него есть достаточно большое «зачем». Иными словами, 

человек может многое, если осознана потребность достичь желаемого. Значит, начало 

любого начинания – это мечта. Искать мотивацию не следует где-то извне, самая 

действенная та, что внутри человека – самомотивация.   Найти мотивацию обычно не 

очень сложно, а вот «удержать» ее, заставить «работать» с нарастающей интенсивностью 
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– тяжело. Все чаще учителей волнуют вопросы: Что происходит с нашими детьми? 

Почему у них пропадает интерес к обучению? Что надо предпринять, чтобы помочь 

нашим ученикам справиться с этой проблемой, проблемой самомотивации в обучении? 

Почему один и тот же ученик работает на уроке литературы, но не поднимает руку на 

математике? Вопросов очень много! Традиционно, оптимальным способом 

совершенствования преподавательской практики считается посещение соответствующих 

семинаров, открытых уроков коллег, практически и теоретически объясняющих действия 

учителя в целях изменения его учебных подходов. К сожалению, подобный способ не 

является эффективным и вероятность того, что он будет обеспечивать устойчивые 

изменения в практике преподавания и обучения, не значительна. С какой целью мы 

посещаем уроки коллег? Конечно, это может быть обмен опытом между коллегами. 

Администрация посещает уроки с целью определения результативности применяемых 

методов и приемов, контролем за усвоением знаний учащихся. Вариантов ответов может 

быть много, но, как правило, посещая уроки, мы наблюдаем за учителем. Очень редко 

наблюдение осуществляется за учащимися.  

 Современный мир стремительно меняется. В последнее время, все чаще, возникает 

острая необходимость изменить подходы к обучению. Обучение должно быть в динамике. 

Отсутствие изменений означает остановку в росте. Учителям необходимо чаще 

использовать корпоративный подход в своей деятельности, работая с другими учителями, 

специалистами, создавать сообщества единомышленников. Необходимо овладевать 

крепкими навыками в технологиях и применении технологий как эффективного 

инструмента преподавания. Учителю необходимо научиться рефлексировать над своей 

профессиональной деятельностью, чтобы учиться на своем опыте. Профессиональные 

обязательства учителя, помочь каждому ребенку добиться успеха.  

Наиболее эффективным способом совершенствования педагогической практики 

является проведение исследования в действии. Исследование в действии форма 

исследования по сути своей является не столько «в» и «про» образование, сколько «для» 

него. Исследование в действии школьного учителя представляет собой его вовлечение в 

процесс саморефлексивного исследования собственной практики в целях более 

углубленного ее понимания и дальнейшего совершенствования. Усилия участников 

Исследования в действии направлены на модернизацию учебной программы, 

переосмысление существующей школьной практики, посредством непрерывного 

выявления 

Одним из вариантов совершенствования педагогической практики учителя 

является подход Lesson study (исследование урока).   Lesson study это один из 

педагогических подходов, характеризующий форму исследования в действии на уроках и 

направлен на совершенствование знаний в области учительской практики. [1, стр. 10]. 

Lesson Study: процесс улучшения качества урока. Если вы хотите улучшить 

обучение, что может быть более очевидным, чем сотрудничать с другими учителями – 

планировать, наблюдать и размышлять над уроками? 

При проведении исследования в действии учителя могут вводить новшества или 

совершенствовать педагогические подходы, которые затем передаются коллегам 

посредством проведения круглых столов, семинаров, либо публикации документа с 

описанием их работы [2, стр. 5]. 

Зачастую перед учителями встает вопрос, а что исследовать?  Возможные 

проблемные аспекты практики учителя: результаты учащихся (достижения, успехи), 

образовательная программа, процесс обучения (стратегии преподавания, используемые 

методы, технологии и подходы), школьная среда, культура (морально-нравственные 

ценности учителей, взаимоотношения между учителями).  

В нашей гимназии подход Lesson study использовался   в исследовании 

преемственности между начальной школой и средним звеном. Переход из начальной в 

среднее звено школы традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных 
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школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов 

школьного обучения.  Именно в этой параллели наблюдается снижение мотивации и 

качества знаний, поэтому необходимо более детально пронаблюдать за учащимися для 

выяснения причин трудностей в преемственности.  

В КГУ «Гимназия №93» в последние несколько лет переход младших школьников 

в среднее звено происходил с минимальными потерями в качестве обучения. Даная 

проблема решается за счет детального изучения вопроса, как учителями начальной 

школы, так и учителями – предметниками среднего звена. В начале каждого учебного года 

учитель начальных классов дает психолого-педагогическую характеристику каждому 

обучающемуся, рассказывает о социальном положении, особенностях семейного 

воспитания. До внедрения Lesson study: 

 уроки в 4-5 классов в основном посещались администрацией, редко учителями 

предметниками и учителями начальных классов;  

 не было сотрудничества учителей начальных классов и среднего звена; 

 анализ урока не направлял учителя на отслеживание и исправление своих ошибок; 

 изучалась практика преподавания учителя, учитель подвергался критике за низкое 

качество знаний.  

Однако, анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что посещение уроков 

учителем начальной школы в начале пятого класса не является эффективным, так как 

учащийся в присутствии первого учителя на уроке ведет себя так же, как и в начальной 

школе, а программный материал – это повторение изученного в начальной школе. 

Наиболее эффективно посещение уроков учителем начальных классов уроков во втором 

полугодии пятого класса, так как учащиеся демонстрируют усвоение новых знаний, 

навыки общения с новыми учителями – предметниками, адаптированность их   разным 

требованиям, новые межличностные отношения – словом, можно говорить об уровне 

успешности адаптации пятиклассников. В результате совместного планирования, 

совместного наблюдения, совместного анализа учителя формируют и «совместное 

представление» об обучении, что и является основой преемственности.  За один урок 

рациональнее выбирать для наблюдения не более 3 учащихся. Кроме того, для удобства, 

рациональнее использовать карты наблюдения. Нами были использованы карты 

наблюдений, в которых мы отслеживали не только поведение ученика на уроке, но и 

сравнивали его в подобных ситуациях в начальной школе.  

 Текущие достижения и критерии успеха       Исследуемый ученик А  

Этап урока Каким Вы 

ожидаете ответ 

ученика А 

Как он отвечает в 

результате 

наблюдений 

Как он вел себя в 

подобных ситуациях в 

начальной школе 

Стадия вызова 

Актуализация 

знаний 

Фронтальный 

опрос «Десятичные 

дроби» 

Ученик понимает 

вопросы, но руку 

практически не 

поднимает, при ответе 

на вопрос испытывает 

затруднения 

Плохо знает 

правила, не сразу 

воспринимает 

вопрос 

Правила 

заучивались 

совместно с учителем 

во время урока 

Осмысление 

Индивидуальная 

карточка 

«Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число» 

Ученик понимает 

задание, к 

выполнению работы 

принимается без 

особого желания, 

работу выполняет 

медленно, в работе 

допускаются ошибки 

Не уверен в 

правильности 

вычислений. С 

заданием не 

справился, хотя 

написано очень 

много, оценка за 

задание «2» 

При выполнении 

письменных приемов 

умножения и деления 

не производилась 

запись в столбик, 

вычисления 

выполнялись на 

калькуляторе 
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Выполнение 

практической 

работы в парах 

«Решение 

уравнений» 

Затрудняется при 

выполнении заданий, 

выполняет медленно, 

неуверенно, при 

решении уравнения 

испытывает 

затруднения 

С заданием 

справляется 

частично, 

поглядывает на 

доску в поисках 

ответа, хотя 

упрощение 

выражения 

выполнено верно 

При работе в паре 

играла ведомую роль, 

соглашалась с любым 

предложенным 

мнением 

Практическое 

задание  «Решение 

задачи на 

составление 

уравнения» 

Ученик не 

понимает смысл 

задания, затрудняется 

в решении 

Руку не 

поднимает, 

затрудняется в 

решении 

Выполняла 

подобные задания 

липа по образцу, либо 

по наводящим 

вопросам учителя 

Рефлексия Должен испытать 

затруднения, 

сомневается что 

написать 

Отмечает, что на 

уроке было трудно, с 

заданиями 

справлялся средне 

Адекватно 

оценивала уровень 

затруднений, но не 

высказывала желания 

исправить положение 

 

В результате исследования учитель начальных классов посетил 4 урока математики 

различного типа. За это время было составлено 12 карт наблюдений за учащимися 

различного уровня. Серия уроков математики позволила сделать выводы о том, что 

большинство учеников 5 класса успешно адаптировались, ребята демонстрирую тот же 

уровень обученности, что и в начальной школе. Так же есть группа учеников, 

улучшивших свой уровень в обучении математики. Учителю-предметнику удалось найти 

индивидуальный подход к учащимся «группы риска». Наблюдается повышение 

положительной мотивации в изучении данного предмета (результаты рефлексии). 

Качество знаний по предмету не снижено по сравнению с начальной школой. Присутствуя 

на уроке, учитель начальных классов наблюдает не только за учащимися, но и следит за 

особенностями преподнесения учебного материала учителем среднего звена, что 

способствует корректировке собственной работы в младшей школе.    

В результате проведенной работы сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо как можно раньше определить учителей-предметников и классных 

руководителей будущих пятиклассников. 

2. Учитель начальных классов должен знать программу 5 класса, а учитель-

предметник среднего звена может начинать работу в 5 классе, только изучив программу 

начальной школы, чтобы правильно организовать повторение материала, изученного в 

начальной школе и разработать систему мер по дальнейшему формированию новых 

учебных знаний и умений. 

3. Чтобы избежать резкого снижения, успеваемости учителям среднего звена в I 

четверти надо оценивать учебную деятельность пятиклассников по критериям оценок 

начальной школы.  

На основании полученного опыта в нашей школе сложилось твёрдое убеждение в 

том, что подход Lesson Study - это одна из самых эффективных форм профессионального 

развития и улучшения практики преподавания и обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

Алиева Т. В., Синютич С. Н. 

КГКП я/с «Куаныш» г. Караганда. 

 

 

Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей; один из важнейших регуляторов поведения личности.  

В старшем дошкольном возрасте на этапе предшкольного образования  начинает 

складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к 

самому себе. К 7 годам формируется способность к адекватной, критичной самооценке в 

конкретных видах деятельности, в то время как адекватность самооценки по личностным 

качествам несколько запаздывает в своем развитии. Содержательные представления о 

себе носят ценностный характер (содержат определенную оценку – позитивную или 

негативную своих качеств) и скорее предвосхищают, чем констатируют 

индивидуальность ее направляющих функций: появляется конфликтность, 

настороженность в отношениях со сверстниками.  

        Формирование заниженной самооценки. Заниженная самооценка 

обнаруживает себя в следующих симптомах – тревожность и неуверенность ребенка в 

своих силах и возможностях, отказ от трудных заданий, феномен «выученной 

беспомощности».  Формирование завышенной самооценки обнаруживает себя в таких 

особенностях поведения как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на 

оценку учителя, игнорирование своих ошибок, игнорирование неуспехов.  

Нормально развивающемуся ребёнку свойственно положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах и самоощущение «Я - хороший». Однако дошкольник 

более объективно может оценить результат деятельности сверстника, нежели разглядеть 

недочёты в своей работе. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у 

ребёнка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Чтобы дошкольник научился понимать, почему результаты его деятельности 

оцениваются так или иначе, следует создавать ситуации, которые ставили бы его перед 

необходимостью реалистически оценивать свои способности. 

В дошкольном детстве наиболее ярко выражена потребность в фантазировании и 

движениях. Потребность в фантазии удовлетворяется в сюжетно-ролевых играх, а 

потребность в движении наилучшим образом реализуется в подвижных играх.  

        Учёт индивидуальных особенностей детей : 

 В каждой возрастной группе есть, по крайней мере, три типа детей, которые по-

разному ведут себя во время любой деятельности, в том числе игровой, и соответственно 

требуют разного подхода. 

Дети первого типа очень активны, подвижны, склонны к сильному возбуждению. 

Они охотно принимают любую новую игру, с энтузиазмом включаются в неё и стремятся 

взять на себя активную роль. Для таких детей наиболее трудным оказывается выполнение 

правил, сдерживающих их спонтанную активность: дожидаться своей очереди, не 

двигаться до определённого сигнала, уступать главную роль или привлекательный 

предмет другим. Часто они не обращают внимания на сверстников и заняты 

демонстрацией собственных возможностей. 

С детьми этой группы можно организовать игры, в которых необходимо выполнить 

достаточно сложные для дошкольника действия («Черепаха-путешественница») либо 

http://www.lessonstudy.co.uk/
http://vslovare.ru/slovo/bolshoij-jentziklopedicheskiij-slovar/samootzenka/133007
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совершать простые действия, от точности и аккуратности выполнения которых будет 

зависеть результат игры («Водонос», «Городки»). При проведении игр необходимо 

показать дошкольникам важность соблюдения правил и постараться сделать так, чтобы 

они получили удовлетворение от их выполнения. 

        Дети второго типа более робкие, осторожные. Они обычно не сразу понимают 

суть игры и не слишком охотно переключаются на новую для них деятельность. Сначала 

они держатся напряжённо, без интереса наблюдают за действиями сверстников. Ни в коем 

случае не надо заставлять такого ребёнка брать на себя активную роль, пока он не будет 

готов к этому. Наблюдая за игрой и принимая в ней сначала пассивное участие, он 

постепенно заражается от взрослого и сверстников интересом к игре и через некоторое 

время начинает сам проявлять инициативу. Конечно, это становится возможным при 

поддержке и одобрении (но ни в коем случае не принуждении!) воспитателя. 

Для этих детей будут привлекательны игры с простыми действиями, в которых 

результат зависит от сосредоточенности и ловкости  от внимания  

Чтобы заинтересовать детей, вместо дежурных слов «А сейчас мы будем играть 

в...» можно «нарисовать» яркую картину предстоящего действия. Иногда полезно сыграть 

на самолюбии детей, выразив сомнение в их силе и ловкости (но в конце игры не забыть 

признать ошибочность своих сомнений, похвалив смелость, быстроту и точность 

движений каждого ребёнка). 

В результате детское самоощущение проходит несколько этапов: «Я хочу, но 

боюсь»; «Я попробую – вдруг получится»; «У меня получилось! Я хочу попробовать ещё 

раз»; «Меня похвалил воспитатель, значит, у меня действительно хорошо получилось»; 

«Я хочу поиграть в другие игры, вдруг я выиграю»; «Я выиграл, значит, я многое могу! У 

меня всё получится!». 

          Дети третьего типа вялые, пассивные, они не могут действовать наравне со 

сверстниками. Даже при многократном повторении игры они из-за страха перед своей 

неумелостью не справляются с заданием. 

Такие дети нуждаются в личном контакте со взрослым, в его внимании, 

поощрении. Коллективная подвижная игра с ними не эффективна. Для нормального 

психического и личностного развития этих детей их необходимо сначала включать в игры 

с двумя-тремя медлительными детьми, а затем в это игровое сообщество добавлять 

одного-двух ровесников поактивнее. В дальнейшем надо не усложнять содержание игр, а 

постепенно наращивать их темп. 

Как правило, у таких детей занижена самооценка и педагогу потребуется больше 

времени, чтобы ребёнок в своём самоощущении перешёл от мысли «Я хочу, но боюсь» к 

осознанной уверенности «Я могу! У меня получится!». 

Беседа о восприятии победы и поражения 

 В подвижных играх сверстники вступают в сложные взаимоотношения, в которых 

переплетены моменты взаимной поддержки и соревнования. При этом, с одной стороны, 

ребёнок хочет «быть как все», а с другой – «лучше, чем все». Стремление «быть» как 

развитие детей, потребность в признании «быть лучше, чем все» проявляется в желании 

выиграть. 

В своём стремлении выиграть дети могут столкнуться с трудностями и неудачами. 

Это приведёт к разочарованию, вызовет отрицательные эмоции. Поэтому целесообразно 

провести с дошкольниками несколько бесед на тему «Сегодня – побеждённый, завтра – 

победитель». Цель таких бесед – подвести детей к выводу: «Невозможно победить, не 

рискуя проиграть!». Можно рассказать о некоторых спортсменах и знаменитых людях, 

которые, прежде чем прославиться, испытали горечь поражений.  

      Чтобы помочь каждому ребёнку занять достойное место в коллективе, 

преодолеть неуверенность, вызвать желание выполнять не только второстепенную, но и 

главную роль в игре, полезно ввести правила поведения: 

● каждый ребёнок имеет право участвовать в игре; 
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● ведущего выбирают дети с общего согласия всех участников игры; 

● при обсуждении кандидатур надо объяснить, почему выбирают именно этого 

ребёнка (роль ведущего нужно заслужить); 

● дети должны самостоятельно решать спорные вопросы, организованно 

заканчивать игру; 

● если кому-то из участников не хочется больше играть, он должен сказать 

товарищам по игре и ведущему о причине своего ухода; 

● все участники игры обязаны с уважением относиться друг к другу, считаться с 

мнением товарищей, проявлять требовательность к нарушителям правил; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВМЕСТНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ С ЗПР 

 

Долгих Е.А.   Швецова Т.Г. 

КГКП ясли/сад «Куаныш» 

 

Современные дошкольники – активные исследователи окружающего мира, но они 

живут и развиваются в эпоху глобальной информатизации. Зачастую, в связи с этим, 

ребёнок каждодневно получает готовую информацию по тому или иному вопросу, не имея 

при этом возможности поэкспериментировать, и добыть некую информацию путём 

собственной работы ума. Нам, и педагогам и родителям, хочется видеть наших детей и 

воспитанников любознательными, общительными, умеющими ориентироваться в 

окружающей обстановке, самостоятельными и творческими личностями, а не пассивными 

созерцателями. 

Ребёнок – дошкольник активно стремиться узнать об окружающем мире как можно 

больше. Помочь ему в этом, направит на пути поиска знаний – одна из наших совместных 

задач. 

Во время проведения занятий в группе с детьми с ЗПР, мы заметили повышенный 

интерес и активизацию детей во время самостоятельной экспериментальной деятельности, 

во время проведения опытов, в процессе наблюдений. Полученные экспериментальным 

путём знания дети пытаются повторить самостоятельно в свободное время, используя 

освоенные ими приёмы. Опыты у детей сопровождаются проговариванием и 

выдвижением множества предполагаемых гипотез – догадок, попытками предугадать 

ожидаемые результаты. Это благотворно сказывается на развитии речи и мыслительных 

процессов детей. Многократное повторение опытов вырабатывает у детей определённый 

алгоритм действий, чёткость выполнения, аккуратность в работе. Полученные знания 

прочно и надолго остаются в памяти ребёнка, когда ребёнок не только слышит и видит, но 

и сам делает. 

На этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику 

работы с детьми с ЗПР. 
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Дети с диагнозом «задержка психического развития», как правило, страдают 

нарушениями речи, в результате чего им сложно составлять план действий, используя 

речь. Имеет свои отклонения и внутренняя речь, что негативным образом отражается на 

способности логически мыслить. К общим недостаткам мыслительной деятельности детей 

с ЗПР можно отнести следующее. 

Несформированная поисковая и познавательная мотивация. Детям неинтересно 

получать 

и решать новые задачи, они не знают как справиться с трудностями, и стараются 

как можно быстрее переключить внимание на игру. Если настоять на решении задачи, 

такой малыш сможет выполнить лишь самую простую ее часть, не беспокоясь об 

основном результате. В процессе школьного обучения такие дети не заинтересованы в 

результате, быстро устают, не любят узнавать что-то новое, что, в свою очередь, тормозит 

их развитие. 

Отсутствие плана при выполнении мыслительных задач. Особенность мышления 

детей с ЗПР — неспособность построить схему работы. Они действуют спонтанно, 

быстро. Наглядно это выглядит так: малыш получает задание и инструкцию для его 

выполнения. Вместо того чтобы изучить инструкцию и выполнить задание в соответствии 

с ней, он отбрасывает ее и пытается быстро справиться сам, не задумываясь о результате и 

неизбежных ошибках при таком подходе. 

Невысокий уровень мыслительной активности. Особенности мышления таких 

детей также проявляются в излишней поспешности выполнения заданий, часто наугад, без 

учета условия и без наличия правильного плана работы. Многие дети пытаются 

справиться с заданием, используя собственную интуицию. Получаемые в результате 

правильные в некоторых случаях ответы они объяснить не смогут. 

Шаблонность. У детей с ЗПР отмечается нарушение наглядно-образного 

мышления, поэтому им сложно работать по образцу с выделением его основных частей и 

установкой взаимосвязи между ними и собственными действиями. 

Наша совместная задача – помочь детям в стенах детского сада и дома проводить 

небольшие доступные исследования, сделать их не только увлекательными, но и 

полезными. 

Опыт нашей работы показывает, что экспериментальная деятельность позволяет не 

только поддержать имеющийся у детей, но и возбуждать угасший интерес, что является 

залогом успешного обучения и коррекции речи и мышления. 

Основная задача родителей и педагогов группы - поддержать и развить в ребёнке 

интерес к исследованиям, открытиям, создать для этого условия. Необходимо стремиться 

к тому, чтобы дети не только получали новую информацию об объектах своих 

исследований и экспериментов, но и делали маленькие открытия. 

Для того, чтобы дети увлечённо занимались экспериментальной деятельностью, 

необходимо взрослому стать участником совместного поиска, включиться в реальный, 

фактически осуществляемый ребёнком эксперимент. 

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Проанализировав результаты нашей педагогической деятельности, мы пришли к 

выводу, что работа с детьми с ЗПР в данном направлении очень эффективна. Данный 

инновационный метод получения знаний, как экспериментальная деятельность, 

достаточно сильно направляет в сторону усвоения детьми необходимых знаний, 

активизации их во время учебного процесса, положительной динамики в коррекции речи 

и мышления. 

 Подводя итог, хочется сказать, что поощряя детскую врождённую 

любознательность, когда ребёнок постоянно задаёт вопросы: как? Почему? Зачем? мы 

способствуем развитию детских способностей в процессе поисково – исследовательской 



156 

 

деятельности. Только через собственный опыт ребёнок может познать мир и определить 

своё место в нём. 

Считаем, что тесное сотрудничество должно проходить по этому вопросу с 

родителями воспитанников. 

На родительских собраниях мы обмениваемся накопленным опытом по данному 

направлению работы с родителями воспитанников. Мы хотим, чтобы они были не 

пассивными слушателями и наблюдателями, а активными участниками всего 

происходящего. 

Мы предлагаем родителям превратиться в исследователей вместе со своими 

детьми. Мы предлагаем им наши увлекательные эксперименты. 

Ниже мы хотим привести несколько примеров доступных опытов, которые 

родители и дети могут проводить в домашних условиях. На это не требуется затрат 

денежных средств, это разнообразит досуг семьи, а также позволит ребёнку с ЗПР 

совместно с родителем найти опытным путём новые прочные знания. Опыты посвящены 

изучению свойств воздуха. 

Опыт №1 

Посмотри (обращение к ребёнку), что это у меня в руках? (пакет) А что - нибудь 

есть в этом пакете? (нет, он пустой). Родитель наполняет пакет воздухом и закручивает 

сверху, предлагает тоже самое проделать ребёнку. Посмотри, он стал похож на подушку, 

пакет стал плотным, и там внутри него что-то есть. Что же там? (воздух) Мы можем 

видеть воздух? (нет) Какого цвета воздух? (он не имеет цвета – бесцветный)  

Вывод какой? Воздух находиться вокруг нас, мы его не видим, но можем 

почувствовать. 

Опыт №2 

Сейчас мы посмотрим, как воздух дружит с водой. У меня есть камушек. Он какой? 

(тяжёлый) А как ты думаешь, что будет с камушком, если его опустить в воду? (он утонет) 

Давайте опустим камушек в стакан с водой. Что произошло? (камешек утонул, он на дне 

стакана) А как ты думаешь воздух в стакане будет лежать на дне? Давайте посмотрим. 

Для этого мы возьмём соломинки, опустим их в стакан с водой и подуем. Что происходит? 

(воздух поднимается в виде пузырьков вверх). 

Какой вывод? Воздух лёгкий, легче воды. 

Опыт №3 

А ты знаешь, маленький исследователь, что воздух может двигаться? Посмотри, у 

меня есть веер, когда людям жарко, они им обмахиваются, что приводит воздух в 

движение, он двигается и охлаждает нас. Давай попробуем привести воздух в движение. 

Родитель предлагает ребёнку взять вертушку и берёт себе, предлагает подуть на них. Что 

происходит? (мы дуем, воздух движется и заставляет двигаться вертушки. 

Вывод какой? Воздух может двигаться. 

Опыт №4 

Скажите, а воздух сам по себе имеет запах? Родитель предлагает ребёнку понюхать 

воздух. Ты чувствуешь запах? (нет) А теперь закрой глаза. Родитель поочерёдно подносит 

к ребёнку тарелки с нарезанным апельсином и луком. А сейчас воздух пахнет? (да, 

апельсином, потом луком).  

Вывод какой? Воздух сам по себе не имеет запаха. Но он наполняется запахом от 

различных продуктов или предметов. 

В заключении проведённых опытов мы советуем родителям подвести итоги, чтобы 

закрепить полученные знания. 

Данное направление работы даёт в своей совокупности очень хорошие результаты 

по всем направлениям: расширяется взаимосвязь в работе педагогов группы и родителей 

воспитанников, дети становятся более активными на занятиях, они получают прочные 

знания, добытые собственным умом, наблюдением и старанием, существенно улучшается 

качество речи воспитанников и их мыслительные процессы. 
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В настоящее время проблема физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимает центральное место в современном обществе. Именно в этом периоде 

закладываются основы здоровья, правильного физического развития, формируются 

двигательные способности, интерес к занятиям. 

        В условиях возрастания объема учебно-познавательной деятельности 

двигательная активность стала занимать более чем скромное место в жизни современного 

ребенка-дошкольника. Он все больше времени проводит за компьютерными играми, 

просмотром телепередач.на фоне прогрессирующей гиподинамии возникает 

настоятельная необходимость совершенствования двигательного режима ДОУ путем 

применения наиболее эффективных оздоровительных практик, здоровьесберегающих 

технологий, нетрадиционных средств физического воспитания.  

Положительно влиять на формирование двигательной активности и 

благоприятного развития многих физических способностей, в том числе 

координационных, а так же способности длительно выполнять циклические действия в 

режимах умеренной и большой интенсивности помогут применение в физкультурно-

оздоровительной работе ритмической гимнастики и ее составляющей – «степ-аэробики». 

«Степ-аэробикой» можно заниматься в различных вариантах: 

-В форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми 

среднего, старшего дошкольного возраста. 

- Как часть занятия в виде ОРУ с предметами и без 

-В форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и 

эмоциональный эффект 

-В показательных выступлениях детей на праздниках 

 Привлекая эмоциональностью и созвучием современным танцам, ритмическая 

гимнастика и «степ-аэробика» позволяют исключить монотонность в выполнении 

движений, поддерживать хорошее самочувствие ребенка, его жизненный тонус. 

Ритмические движения выполняются легко и длительное время не вызывают утомления. 

Каждый аэробный комплекс ведет к достижению не одного, а нескольких результатов. 

Это развитие и совершенствование координационных способностей, таких как 

динамическое равновесие, способность к дифференцированию, ориентировку в 

пространстве, музыкально- ритмическую способность, развитие слухомоторно-

http://www.inclusive-edu.ru/peoples/1/26/
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ритмической координации, обогащение и развитие двигательной сферы, а также 

наполнение ее эмоционально – выразительным содержанием. 

При восприятии звуковых ритмов вестибулярный анализатор (орган равновесия и 

его центры) вместе со слуховым анализатором согласует внешние условия совершаемых 

движений с внутренними биоритмами организма. Формируется временный ритм 

конкретного движения – прыжка, бега, танца как основа будущего ритма письма и речи.  

Музыка, хорошо подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять 

мышечное чувство, а слуховым анализаторам запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, 

закрепляет привычку двигаться ритмично, красиво. Овладевая новыми, все более 

сложными движениями, занимающиеся стремятся соразмерять их во времени и 

пространстве, подчинять ритмическому рисунку, требованиям пластики и внешней 

выразительности. Умелое и выразительное выполнение движений под музыку приносит 

человеку удовлетворение, радость. Возможность использования бесконечных вариаций 

движений (по форме, структуре, последовательности выполнения) в зависимости от 

создаваемого музыкального образа позволяет занимающимся расширить представления о 

двигательных возможностях организма, познавать закономерности движений во 

взаимосвязи с музыкой и таким образом практически осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием. 

 «Степ-аэробика» для детей – это целый комплекс различных упражнений 

различные по темпу и интенсивности; идет работа всех мышц и суставов в основе, 

которой ритмические подъемы и спуски при помощи специальной платформы – степа. 

 Степ-платформа - это нестандартное оборудование способствующее 

формированию осанки, костно–мышечного корсета; развитию координации движений; 

укреплению сердечно – сосудистой и развитию дыхательной системы, умению 

ритмически согласованно выполнять простые движения. 

Упражнения для степ-аэробики подбираются преимущественно циклического 

характера (в основном, это ходьба), вызывающие активную деятельность кровообращения 

и дыхания, тренирующие мышцы сердца, усиливающие обменные процессы, простые по 

своей двигательной структуре. Использование степ-аэробики на физкультурных занятиях  

повышает  двигательную  активность детей. 

Степ-платформа используется разнообразно: 

-В качестве оборудования для формирования основных видов движений: (бег, 

ходьба, прыжки, ползание, равновесие) 

-Для подвижных игр как детей старшего, так и младшего возраста 

-Для проведения эстафет 

-Для выполнения  ритмических композиций, танцевальных движений 

-Стрейчинга (статичная растяжка мышц тела и суставно-связочного аппарата, рук, 

ног, позвоночника, позволяющая предотвратить нарушения осанки и исправить ее) 

-Для индивидуальной и самостоятельной двигательной активности. 

Применение на физкультурных занятиях ритмической гимнастики и степ - 

аэробики имеет и педагогическое значение. Выполнение детьми групповых упражнений 

под музыку требует единых усилий, сознательности и активности, творческого отношения 

к делу, способствует формированию коллективистских качеств личности. Твердый, 

регламентированный порядок занятий дисциплинирует воспитанников, приучает их 

внимательно относиться к процессу музыкально-ритмического воспитания. 

Степы обладают для детей особой привлекательностью как некоторые 

ограничители персонального пространства «домики». Подобные «ограничители» места 

являются действенным способом организации и управления группой. Степ требует от 

детей обостренного чувства пространства и равновесия.На нем сложнее двигаться, чем на 

коврике, требуется контроль над собственными движениями, точная ориентировка. Но 

задача эта, если усложнять ее постепенно, для детей посильна и интересна, и к тому же 
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отмечена новыми игровыми штрихами.Занятия на степах приносят ощутимую пользу 

гиперактивным детям.  Им, казалось, должно быть, особенно сложно контролировать свое 

тело на ограниченном пространстве, но психологическая привлекательность мини-степов 

и общий энтузиазм, характерный для занятий, таковы, что через 2-3 занятия дети 

адаптируются к требуемым условиям. И степ становится для них тем сдерживающим и 

организующим фактором, в котором они так нуждаются в обычной жизни. 

Таким образом, использование таких форм здоровьесберегающих технологий  в 

физкультурно-оздоровительной работе,  как   ритмическая гимнастика, «степ – аэробика» 

- способствует  повышению эффективности  процесса  физического  воспитания, 

оказывает влияние на развитие и совершенствование координационных способностей, 

таких как динамическое равновесие, способность к дифференцированию, ориентировку в  

пространстве, музыкально-ритмическую способность, позволяет  сформировать у детей 

стойкий интерес к занятиям физической культурой, своим достижениям, что является 

одним из важнейших условий формирования мотивации здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду – одна из ключевых в 

системе дошкольного образования. И это вполне объяснимо – только здоровый ребёнок 

способен на гармоничное развитие. 
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В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как страна с 

рыночной экономикой. За короткий исторический период обретения независимости 

Казахстан сделал прорыв в экономике, интегрируется в мировую цивилизацию, 

использует новые прогрессивные технологии [1]. 

Проблема межнационального общения является актуальной, так как  Республика 

Казахстан является уникальным, многонациональным, многоконфессиональным 

государством. Важнейшей задачей современной жизни нашей страны стала консолидация 

народов, независимо от их национальности, расы, религиозной принадлежности. 

Знакомство людей с разными национальностями, их обычаями и традициями необходимо 

начинать с детского сада для того, чтобы в последующем не возникали межнациональные 

конфликты, межрасовые распри. 

Президент Казахстана Назарбаев Н.А. не раз отмечал в своих выступлениях: «На 

мой взгляд, проблемы межнациональных отношений могут и должны стать ключевыми в 

исследованиях ученых сферы общественных наук» [2].  

При планировании работы по поликультурному воспитанию необходимо помнить, 

что оно основывается на поликультурном образовании. Поэтому перед воспитателем 

стоит ряд задач: определить объем знаний и представлений, расположить его по 
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возрастным группам, отобрать эффективные методы и средства, с помощью которых 

должна осуществляться воспитательная работа. При выборе материала для усвоения 

должно учитываться следующее: возможность общения детей с представлениями 

изучаемых национальных групп, сходства быта, культуры. Закрепление и уточнение 

представлений детей о культурных ценностях полиэтнической среды должно происходить 

в собственной деятельности детей: игровой, изобразительной, театрально-

инсценировочной, в процессе общей социализации. 

Выбор материала для изучения национальностей иногда носит случайный 

характер, часто детей знакомят с отдаленными странами, игнорируя более близкий и 

понятный материал. Упор нужно делать на знакомство дошкольников с народами, 

проживающими на территории Казахстана. Проживающие у нас народы должны 

представать перед детьми не только как народы-соседи, а как, например, создатели и 

творцы искусства. С греками дети знакомятся через легенды и мифы, с украинцами – 

через песни, с турками – рассматривая их предметы декоративно-прикладного искусства, 

с немцами – читая и слушая известные на весь мир сказки. И так можно сказать о каждом 

народе. 

В занятиях по ознакомлению детей с народностями необходимо отмечать, что в 

процессе межнационального общения народы обмениваются лучшими своими 

достижениями, производственным опытом, ценностями. Взаимные поставки средств 

производства, оборудования, сырья выступают как обмен материальными ценностями. 

Обмену духовными ценностями, достижениями науки, литературы и искусства, служат 

средства их распространения печать и радио, телевидение и кино, библиотека и театры. 

Таким образом, мы расширяем возможности приобщения ребенка к 

общечеловеческим ценностям, делаем их более доступными, более осязаемыми и 

эмоционально окрашенными. 

Причиной низкого и среднего уровня сформированности патриотизма и этики 

межнационального общения является недостаточным осведомленность детей, небольшой 

объем предлагаемых для изучения знаний, слабо организованная воспитательная работа 

по патриотическому воспитанию и формированию положительного отношения к 

представителям других национальных групп. В связи с этим занятия по патриотическому 

воспитанию нужно делать более наглядными и доступными для детей дошкольного 

возраста, систематизировать, закреплять ранее полученные и новые знания.  

Как называется наша республика? Сегодня я познакомлю вас поближе с нашей 

Родиной – Республикой Казахстан. (Предлагает подойти и рассмотреть карту Казахстана).  

Это карта всей нашей страны, в которой мы с вами живем. Это маленький рисунок 

нашей большой  Родины. Точки на карте – это города, в которых живут люди. Вот наш 

город (показывает). Как он называется? Все дети должны знать название своего города, 

свой адрес. 

А этот город отмечен красным цветом. Как вы думаете, почему? (Ответы.) Это 

самый главный город нашей республики – Астана. Это очень красивый город. Многие 

люди нашей страны хотят побывать в столице. Там живет президент нашей республики. 

Как его имя? (ответы). 

Как и у любой страны, у нас есть свои отличительные знаки: флаг, герб и гимн 

(показывает  изображения символов). Вы видели  их раньше? (Ответы детей). О них мы 

будем говорить позже, на других занятиях.   

Видите, на карте много голубых ниточек и пятен? Так на карте обозначаются реки 

и озера. А теперь давайте сядем на свои места и посмотрим на изображения природы 

нашей Родины. (Воспитатель во время просмотра поясняет). 

Дети, вспомните, какие города нашей республики вы знаете? Где вы бывали с 

родителями (ответы детей). Затем называет самые крупные города Казахстана: Алматы, 

Астана, Караганда и т.д. (показывает иллюстрации с изображением городов). 
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В нашей республике живет добрый, гостеприимный народ – казахи. Но кроме 

казахов, в республике живут люди и многих других национальностей. Все вместе их зовут 

казахстанцами. Назовите, какие национальности вы знаете? (Ответы). Кто вы сами по 

национальности? Видите, как много в нашей группе разных народов.  

Как вы думаете, хорошо это или плохо, что в нашей республике живет так много 

разных народов: казахи, русские, татары, немцы, корейцы? (Ответы-версии детей).  

Не важно, какой мы с вами национальности, мы должны любить свою Родину, 

уважать ее, гордиться  ею, и  хотеть, чтобы она была еще лучше. 

И у каждого народа есть свой язык, на котором они разговаривают. На каком языке 

мы с вами сейчас разговариваем? (Ответы).  

У каждого народа, живущего в Казахстане, есть свои народные сказки для детей. 

Например, все вы знаете русскую народную сказку «Теремок», казахскую народную 

сказку «Глупый волк». Мы с вами часто читаем сказки немецкого писателя Г.Х. 

Андерсена и др.  

Предлагает рассмотреть фигурки детей в национальных костюмах. Обратите 

внимание, что все куклы одеты по-разному. Они в национальных костюмах. Вот этот 

мальчик – русский, эта девочка – татарка и т.д.  

Давайте теперь попробуем нарисовать их. Выберите любую куклу и нарисуйте ее в 

национальном костюме. (Дети рисуют, воспитатель помогает, обращает внимание на 

какие-то элементы одежды).  

Анализ рисунков, выделение удачных.Подведение итогов занятия. Вопросы детям: 

Что нового вы сегодня узнали о нашей  Родине? Какие народы живут в нашей стране? и 

т.д. Размещение рисунков детей в группе. 

«Нынешнее поколение казахстанцев несет ответственность перед потомками за 

сохранение самобытной культуры, языка и традиций каждого этноса нашей страны и 

всего народа Казахстана. Попыткам внести внутринациональный раскол, разобщить народ 

мы должны противопоставить общее стремление сохранить наше единство во имя 

процветания и будущего страны»  
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Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Каждый ребенок по своей природе - исследователь. Удовлетворить потребность в 

познании окружающего мира помогают разные технологии. Одной из универсальных 

технологий являются палочки Кюизенера. Этот дидактический материал разработан 

бельгийским математиком Х. Кюизенером.  Счетные палочки Кюизенера являются 

многофункциональным математическим пособием, которое позволяет "через руки" 

ребенка формировать понятие числовой последовательности, состава числа, отношений 

«больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и многое другое. Набор 

способствует развитию детского творчества, развития фантазии и воображения, 

познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, 

внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей [1,с.97]. 

Особенность этого дидактического материала: 

- абстрактность 

-универсальность 

-высокая эффективность. 

Эффективное применение палочек Х. Кюизенера возможно в сочетании с другими 

пособиями, дидактическими материалами. 

Палочки Киюзенера  можно широко применить: 

-на логопедических занятиях  (формирование мелкой моторики, решение речевых 

задач, автоматизацию звуков речи, навыков звукопроизношения, обозначение ударных и 

безударных звуков) 

- по развитию речи, художественной литературе, по ознакомлению с окружающей 

среды 

- по конструированию 

-изобразительная деятельность 

- на математических занятиях как средство математического развития 

Игры – занятия с палочками позволяют каждому ребёнку овладеть способами 

действий, помогают накопить чувственный опыт, решить образовательные, 

воспитательные, развивающие задачи. Организовать развитие и обучение с 

использованием палочек Кюизенера можно вне занятий. О палочках Кюизенерая узнала 

на курсах повышения квалификации, заинтересовалась этой методикой и решила внедрить 

ее во второй младшей группе. Родители помогли мне в работе над этой методикой. Они 

приобрели пособие «Цветные счетные палочки» и  дополнительно к нему «Веселые 

цветные числа». В этих пособиях предоставлены игровые развивающие ситуации с 

разноцветными полосками, разделенными на квадраты «единицы», что является плоским 

вариантом цветных счетных палочек. Разработала план работы во второй младшей группе 

поставила перед собой цели, задачи, которые помогут мне в работе. Приготовила 

дидактический раздаточный материал для занятий. Занятия разделила на блоки: 

-I блок «Цвета»,где с помощью дидактических упражнений дети различают цвета, 

используя приемы примеривания, сопоставление путем приложения при определении 

цвета. 

- II блок «Величины» - ознакомление во второй младшей группе с величиной 

предполагает кроме усвоения отношений величин, развитие глазомера, игры и 

упражнения на восприятие величины следует проводить параллельно с играми на 

восприятие формы. В этом  неоценимую помощь играют  «Блоки Дьнеша» 

III- блок «Счет»,но до овладения счетом ребенка следует научить объединять, 

разделять группы предметов- производить операцию  анализа и синтеза. Приведу пример: 



163 

 

Так группа кукол (синтез) разделена на группы по размеру, наличию головных уборов, 

цвету одежды (анализ). Если дети умеют производить такой анализ, их можно учить 

сравнению: каких кукол много – маленьких или больших, каких мало или поровну. Для 

ответа не нужен счет с помощью числительных. Такое сравнение много- мало, больше- 

меньше, поровну вызывает у детей желание называть числа предметов сравниваемых 

совокупностей, появляется возможность обучить их счету, умению ответить на вопрос 

воспитателя: «Сколько предметов и каких?» Чтобы сформировать у детей понятие числа, 

нужно, чтобы в раннем возрасте они видели, слышали, осязали, сравнивали 

разнообразные предметы, звуки, движения. Поэтому на занятиях часто использую игры и 

упражнения на формирование слуховых, зрительных, двигательных восприятий[2,с.9]. 

Занятия провожу последовательно,систематически от простого к сложному. 

Заниматься с палочками дети могут индивидуально, подгруппами в игровой деятельности. 

Иногда возможна и фронтальная работа со всеми детьми. Фронтальная форма работы не 

должна быть ведущей, так как накопление детского опыта происходит в игре и в 

повседневной детской деятельности. Подбор игр осуществляю с учетом индивидуальных 

особенностей детей, возрастных возможностей каждого ребёнка и уровня развития детей. 

Методы и приёмы подбираю так, чтобы они могли обеспечивать мотивацию занятий. Для 

обеспечения и поддержания интереса к обучению использую игровые методы и приёмы, 

так как содержанием дошкольного обучения должно быть только то, что можно решить 

способом игры. Подача математического содержания осуществляю на сюжетной основе. 

Демонстрационный, раздаточный материал, схемы, игры всегда яркие и сенсорно 

привлекательные, что поддерживает интерес у детей. С новым материалом раньше 

знакомлю отстаюших детей, а затем детей с высоким уровнем развития, что повышает 

активность отстающих детей. Для себя завяла дневник, в котором отслеживаю над чем 

поработать индивидуально с ребенком. Все игры - занятия предполагают совместный 

поиск решения, интеллектуальное сотрудничество. При использовании в работе палочек 

Кюизенера занимаю разные позиции по отношению к ребёнку- "вместе" или "рядом". 

Приоритет чаще отдаю личностно - ориентированной модели общения, которая 

предполагает отношение сотрудничества и партнёрства. Помимо палочек Кюизенера в 

работе использую «Волшебный поясок» -  пособие, способствующее развитию 

любознательности по ознакомлению с окружающим миром, и «Математический 

планшет»- дидактическая обучающая игра для развития у детей сенсорных, логико- 

математических, речевых и творческих способностей. Отличная  игра для мелкой 

моторики рук. 

В своей работе тесно сотрудничаю с родителями. Они помогают мне в подготовке 

дидактического, раздаточного материала. Родители завели тетради, в которых пишу 

домашние задания на закрепление пройденного материала. Провожу консультации с 

родителями, в которых даю  рекомендации по работе с палочками Кюизенера. 

В дальнейшем планирую продолжать  работу по данной теме. Задача моей работы в 

том, чтобы формировать математическое мышление, развивать творческое воображение, 

воспитывать настойчивость, усидчивость, целеустремленность, чтобы полученные знания 

они смогли применить в своей жизни. 

Предлагаю примерный план по второй младшей группе и технологическую карту. 

                        План работы с детьми II младшей группы. 

 
Месяц Темы, задачи Д/ игры, упражнения Игровой материал 

 

Сентябрь «Волшебные палочки» 

Знакомство с палочками 

Кюизенера. 

Рассматривание 

Формирование 

способности различать 

Выкладывание палочек в 

определенной 

последовательности. 

«Покажи такую же». 

(игры на положение 

предметов пространстве: 

Палочки Кюизинера. 

Пособие «Веселые цветные 

числа» 

Игра «Петрушка» 

( д/ игра) 

«Кто там?» 



164 

 

группы где много 

предметов и один. 

на, под, за, рядом, высоко, 

низко) 

- игра на развитие 

слухового восприятия 

Октябрь «Зайкина избушка» 

 

Цвет. Учить детей 

понимать  слова 

обозначающие основные 

цвета, оперировать ими 

в игровой деятельности, 

развивать внимание, 

восприятие; учить 

находить сходство и 

различие; закрепить 

названия цветов. 

« Покажи палочку 

определенного цвета». 

«Назови цвета палочек».  

«Выбери палочки 

одногоцвета». 

 Игры на объединение и 

разделение группы 

предметов 

Игры на развитие слухового 

слухового восприятия 

Палочки Кюизенера 

«Сколько предметов и 

каких?» 

«На чем играл зайка?» 

Ноябрь  «Три медведя» 

Величина. Учить 

понимать слова длинный 

– короткий, высокий – 

низкий. 

Классифицировать 

палочки по длине, 

оперировать ими в 

игровой деятельности.  

Сравнение численностей 

множеств: много, мало, 

столько же 

« Длинный – короткий»  

«Высокий – низкий». 

« Гусеничка». 

(игры на массу предметов: 

Тяжелый, легкий ) 

Игры на развитие 

тактильно- двигательного 

восприятия 

Палочки Кюизенера. 

«Веселые цветные числа» 

«Три медведя» 

Блоки Дьнеша 

«Кто за дверью?» 

Декабрь. 

«В лесу родилась елочка» 

Закрепить понятия  

« цвет», «величина» 

Использование первых 

числительных: один, два 

«Составь поезд». «Найди 

длинную – короткую 

палочку». 

«Сделаем кукле бусы»  

Игры на развитие 

тактильно- двигательного 

восприятия 

Палочки Кюизенера. 

«Веселые цветные числа» 

Блоки Дьнеша 

«Чудесный мешочек» 

 

Январь. 

«Кошкин дом» 

Цвет, величина. 

Упражнять в сравнении 

и упорядочивании 

палочек по цвету и 

величине. Учить 

находить предмет по 

сходству. Развивать 

смекалку, умение видеть 

характерные признаки 

предметов. 

« Составь фигуру». 

« Покажи такую же». 

« На что похоже?» 

Игры на мелкую моторику 

Игры на развитие слухового 

восприятия 

«Шагаем и танцуем» 

Палочки Кюизинера 

«Веселые цветные числа» 

Пособие «Волшебный 

поясок» 

«Математический планшет» 

 

 

Февраль. 

«Волшебный самолет» 

Цвет. Закрепить 

представления о 

цвете.Учить выделять 

части самолета( корпус, 

крылья, хвост). 

Фигуры . Учить детей 

сравнивать форму 

изображенного предмета 

с геометрической 

фигурой. 

«Подбери по цвету». 

Конструирование 

« Самолет» 

Игры на развитие 

тактильно- двигательного 

восприятия 

«Холодно- тепло- горячо» 

Палочки Кюизинера. 

«Веселые цветные палочки» 

Пособие «Волшебный 

поясок» 

 «Геометрическое лото» 

 

Март. 

«Веселая лесенка» 

Учить детей располагать 

предметы в порядке 

убывания величины. 

Учить детей 

Матем.игра «Лесенка». 

Конструирование 

« Машина». 

«Ну какая форма?» 

Игры на мелкую моторику 

Палочки Кюизенера. 

 «Веселые счетные числа» 

«Математичесский планшет» 
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группировать 

геометрические фигуры 

по форме, отвлекаясь от 

цвета и величины 

Апрель. 

Учить детей  сравнивать 

объекты с учетом трех 

свойств: цвет, величина, 

форма. 

Усвоение счета с 

помощью палочек. В 

пределах пяти. 

«Волшебные дорожки» 

Игры на развитие 

логического мышления 

Палочки 

Кюизенера. 

Дид/пособие 

«Волшебный поясок» 

«Орнамент» 

 

Блоки Дьнеша 

Технологическая карта организационной учебной деятельности 

(II- вторая младшая группа) 

Білім беру  саласы/ Образовательная область: Познание 

Бөлімдері/ Разделы: ФЭМП 

Тақырыбы/Тема:  Домик для кошки и котенка 

Мақсаты/Цель: упражнять детей в использовании математических знаний в игровых 

ситуациях: учить  подбирать полоски нужного цвета и длины, освоение понятий 

«больше», «меньше» 

Білімділік / Образовательные:Учить детей подбирать полоски нужного цвета и длины, 

учить составлять квадратный коврик из полосок определенного цвета, учитывая размер 

кошки, учить сравнивать коврики по размеру 

Дамытушылық/ Развивающие: Развить речь, внимание, память, слуховое восприятие, 

развивать умение  подбирать полоски нужного цвета и длины 

Тәрбиелік/ Воспитательные: Воспитывать усидчивость и доводить начатое дело до 

конца,сострадание к персонажам. 

Қостілділік компонент:  полоски- жолақтар, разноцветные- әр түсті, красная- қызыл, 

желтая -сары, коврик- кілемше, квадратный- шаршы тәріздес 

Көрнекіліктер/Материал: кошка, цветные полоски Кюизенера красного и голубого цветов,  

пособие «Веселые цветные числа», картинки № 11, № 11-а, 

Р\М: у каждого ребенка разноцветные полоски: 4 красного  и 5 желтых, игрушечная кошка, 

картинки № 11 и № 11-а 

 
Іс- әрекет 

кезеңдері/Этапы 

деятельности 

Тәрбиеші  іс- әрекеті/Действия воспитателя Балалардың  іс- 

әрекеті/ 

Деятельность   

детей 

Мотивациялық-

қозғаушылық/ 

Мотивационно - 

побудительный 

Круг приветствия: 

Я люблю свой детский сад 

В нем полным - полно ребят. 

1,2,3,4,5 

Жаль, что всех не сосчитать 

Может 100 их, может 200 

Хорошо когда мы вместе! 

-Ребята, вы слышите кто-то под дверью мурлычет. 

Давайте посмотрим. 

(показывает  игрушечного котенка ) 

Вот кто это! 

-здороваются 

прислушиваются 

-внимательно 

смотрят 

-радуются 

 

Ұйымдастыру –

іздестіру/ 

Организационно - 

поисковый 

(читает стихотворение ) 

Для котенка и для мамы 

Коврики составим сами. 

Они будут разные: 

Голубые и красные. 

Но одной из мисок, 

Коврик маловат. 

Ей составим мы другой, 

Киска улыбнется нам с тобой. 

(показывает картинку ) 

-внимательно с 

интересом 

слушают 
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- Внимательно посмотрите на эту картинку. 

Скажите, у всех ли кошек и  котят есть коврики? 

- Ребята, я предлагаю составить коврик для кошки. 

( показывает игрушечную кошку) 

- Кошечке  неудобно без коврика: холодно и жестко. 

- Я предлагаю составить квадратный коврик 

желтого цвета. 

Но сначала  сделаем гимнастику для наших 

пальчиков. 

Физминутка: Пальчиковая гимнастика 

- Молодцы! 

Я беру полоски желтого цвета, фиксирует внимание 

детей на  на то, что все полоски одинакового цвета 

и длины. 

Затем раскладываю полоски одну под другой, 

уравнивая их слева, по краю стола. 

-Посмотрите как я буду это делать. 

( показывает ) 

-А теперь попробуйте вы. 

( помогает, исправляет) 

-Жибек, покажи как ты будешь раскладывать 

полоски одну под другую. 

- Айбек, покажи как ты будешь уравнивать срезы. 

-Вот посмотрите у меня получился квадратный 

коврик. 

(просит наклеить коврик на лист 11 а ) 

Рассматривая получившиеся у детей коврики, 

спрашивает у детей. 

- Как ты думаешь понравился Кошечке коврик, 

который вы составили? 

- Какого цвета коврик она  «просила»? (красного 

или желтого ) 

- Какой формы ? ( квадратный) 

- Ребята, здесь живет Кошечка. Но посмотрите для 

Котенка не осталось места! Котенок тоже хочет 

квадратный коврик только голубого цвета. Давайте 

поможем Котенку! 

- Воспитатель обращает внимание, что полоски 

одинакового цвета и длины. 

(выполняют аналогичные действия). 

Наклеивает коврик  над ковриком Кошечки, чтобы 

было видно как они различаются по размеру. 

Вниз кладем Кошкин  коврик, а на него коврик 

Котенка. 

- Дети, посмотрите чей коврик больше? А чей 

меньше? 

- Правильно. Коврик Кошечки больше, а коврик 

Котенка меньше. 

- Аделя какого цвета коврик у Кошечки? 

- Акния, какого цвета коврик у Котенка? 

- Самир, а чей коврик больше? 

- Меруерт, а чей коврик меньше? 

- Ребята, молодцы. А теперь пришло время 

поиграть. 

Игра:  Спрячь мышку 

 

- внимательно 

смотрят 

- отвечают 

 

 

- слушают 

 

 

 

 

- выполняют 

- радуются 

- внимательно 

слушают 

 

- смотрят, 

наблюдают 

- начинают 

выполнять 

 

-  показывает 

 

- показывает 

- выполняют 

 

 

 

- отвечают 

 

- желтого 

 

- квадратный 

 

 

-  играют 

- отбирают три 

полоски голубого 

цвета 

 

- выполняют 

 

 

 

- отвечают 

 

 

 

 

- с интересом 

играют 

Рефлексивті-

түзетушілік/ 

Рефлексивно - 

корригирующий 

Воспитатель подводит итог занятия: 

-Ребята, вам понравилось занятие? 

-Что вам было интересно? 

- Что было трудно делать? 

Хотите на следующем занятии  построить  

пирамидку? 

Дети деляться 

впечатлениями о 

занятии. 
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Воспитатель оценивает активность детей на занятии, 

хвалит детей. 

 

Күтілетін нәтиже/Ожидаемый результат: 

Нені біледі/Знать: основные цвета, группировать полоски по цветам, ориентироваться в 

пространстве, 

Қандай түсініктерді игерді/Иметь:  иметь навыки работы с палочками Кюизенера, 

разноцветными  палочками, конструктивные способности 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері/Уметь: Уметь использовать математические 

знания в различных ситуациях,  раскладывать полоски по длине и цвету,уметьвыравнивать 

срезы, уметь сравнивать коврики по размеру, используя в речи слова «больше», «меньше», 

отвечать на вопросы воспитателя 

 

Литература: 

1.«Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера»  В.П. Новикова,Л.И.Тихонова 

2. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного  

возраста».Венгер Л.А. , Дьяченко О.М.  

3.«Волшебные дорожки (для самых маленьких 2-х,3-х лет) альбом-игра. Автор 

Б.Б.Финкельштейн 

4. «Посудная лавка» (игры с цветными палочками Кюизенерадля детей 5-7лет).Автор Б.Б.  

Финкельштейн 

 

 

 

БАЛАНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

 

Джангильдинова К.Х., Сеилова А.Т., Тусупбаева С.Ж. 

«Қуаныш» балабақшасы КМҚК 

 

 

        Жаңа қоғамға жаңа ұрпақ тәрбиелеу мақсатында жастарға білім беру жүйесі 

реформаланды. Солардың бірі – адамзат қоғамы тарихында қарым-қатынас құралы 

міндетін өтеп келе жатқан, ғылым-білімді үйрену негізі – тілдерді меңгерту, мемлекеттік 

мәртебе алған қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту. Өйткені кешегі мен бүгінді танып, 

білу құралы – тіл.  

        Бүгінгі бала – ертеңгі еңбек етуші, тұтынушы, инновациялық технологиялар 

мен менеджменттік басқарудың алып барушысы. Балабақшадағы оқу-тәрбие 

жұмыстарының басты мақсаттарының бірі – баланың тілін ұстартып, жақсы сөйлей білуге 

үйрете отырып, оның ой-өрісін дамыту. Бала тілді ертерек меңгере бастаса, оның келешегі 

жеңілрек болатыны мәлім. Балабақшадағы қазақ балаларымен қатар өзге ұлттың балалары 

да мемлекеттік тілде сөйлеп, қазақ тілінің қыр-сырын танып білуде. 

       Басқа ұлтты мектепке дейінгі балаларды 2-ші тілге оқытуы – тілдік орта 

жоқтығы бар күрделі үрдіс. Біздің мақсатымыз – балаларға мемлекеттік тіл –осы елдің 

өзіндік белгісі болып табылатындығын ұғындыру, қазақ тіліне деген өзіндік 

қызығушылығын ояту.  

     Қазіргі заманғы қоғам өсіп келе жатқан ұрпақтың алдына биік талаптарды 

көздейді: мектеп қабырғасынан шыққан түлектер 3 тілде еркін түрде сөйлеу керек: қазақ 

/мемлекеттік/, орыс /ұлтаралық/, ағылшын /халықаралық/. Сөзсіз жаңа кезеңде қызмет 

атқаратын ұстаз да қазақ пен орыс тілдерінде еркін түрде сөйлеу қажеттілігі мәлім. Осы 

себебтен, балабақша қабырғасында қызмет атқаратын қазақ тілі мұғалімі бүлдіршіннің 

қасында жүретін тіл әлеміне өзіндік жолсерігі рөлін орындайды. Мұғалім мектепке дейінгі 

балаға қазақ тілдің әсемдігі мен поэзиясын сезініп көруге көмектесуі керек. 
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       Мектепке дейінгі балалар мектеп табалдырығын берік, мықты білімдерімен 

аттауы үшін уақыт керек. Бірақ, ол уақыттың жетпейтіні де белгілі. Қазіргі заманғы 

мұғалімнің басты маңызды мүмкіндігі бар – бағдарлама, әдіс-тәсілдерді таңдап, өзіңе 

қажетті дұрыс бағыт табуы. Ол барлық альтернативтік бағдарламалар мен жаңа 

технологияларды мұқият зерттеп, қазақ тілін оқытуында алға басу /озық, тереңдете/ 

модульдік технологиясында тоқтау керек. Яғни, озық, тереңдете оқыту технологиясы – 

балабақшада қазақ тілін оқыту бойынша қолданатын бағдарламалық материалды ең 

саналы оқитын шарасы. Тек ғана озық, тереңдете оқыту әдісінде уақыттың қажетті 

резервін табуға болады. Алға басу технологиясы бойынша оқыту жүйрік, тез қарқында 

және қызықты өту керек. Өйткені ой-өрістік іс-әрекеттің дамуына жаратымды әсер 

көрсетеді.  

        Қазақ тілін оқыту үрдісінде дифференциалдық шығармашылық тапсырмаларға 

үлкен назар аударылады. Олар балалардың белсенді дербестік ойлау қабілетін дамуына 

қажетті. Мектепке дейінгі балалардың балалық шағы ерекшеліктерін алдын-ала ескеріп – 

олардың тез шаршағандығын, жалықпауын, қозғалыс және эмоционалдық 

тиянақсыздығын – сабақ барысында іс-әрекеттің түрлерін жиі айырбастап, сабақтың 

белгіленген мөлшерден аспауын қадағалап отыруы жөн. Ол үшін әртүрлі тапсырмаларды  

орындау қажет: ребус, сөзжұмбақтарды шешу; «Танысу», «Дүкенде», т.б. тақырыптарға 

қарай сұқбаттарға үйрету; сабақ соңында сурет салу;   буындардан сөз құру, дауысты 

дыбыстарды танып, оларды дауыссыз дыбыстардан айыру, әріп пен дыбыстың 

айырмашылығын білу, геометриялық пішіндер мен түстерді танып айту; реттік, кері, тұра 

санауларды білу; тақпақ, өлеңдер, жаңылтпаштарды таза айту дағдылары. 

       Ойын – мектепке дейінгі баланың іс-әрекетінің негізгі түр мен маңызды әдісі. 

Ойынды сүйемелдеу факторлары – қызығушылық, әуестік, қуаныш сезімдері – оқыту 

процессін жеңілдетеді. Бұл себебке қарай, оқыту процессінде ойынды күрделіндіру 

барысында жүйелік, жеңілдік, көрнекілік принциптерін сақтауы қажет. Рөльдерді таратуы 

бар ертегілерге ойнау балаларда әрдайым табыстық табады. Балалар қанағаттанып 

ертегілік кейіпкерлерді, айуанаттар мен құстарды бейнелеп, өздерінің шағын мәтіндерін 

жаттап, ертегілер бойынша қойылған театрализацияға белсенді қатысады. «Отбасы», 

«Балабақша», «Емхана», «Шаштаразы», «Дүкен», «Қонақтар үшін дастархан жаямыз», 

«Кеме» атты сюжеттік-рольдік ойындар барысында балалар қоршаған әлемнен алған 

таныс бейнелерді көрсетіп, орындайды. Бұл мақсатта қимылды / «Күміс алу», «Тақия 

тастамақ», «Орамал», т.б./, дидактикалық / «Лото», «Лабиринт», «Домино», «Саңырау 

телефон», «Артық сан», «Оң жақта не бар, сол жақта не бар?», «Түстер», «Геометриялық 

пішіндер», «Мына заттарды бір сөзбен ата», сөздік «Ассоциациялар», «Не жүзеді, не 

батады»,  «Не артық?», «Жеке-көпше», «Ұшады-ұшпайды», «Аудармашы» т.б./ ойындары 

кең қолданады. 

        Балабақшада қазақ тілі дамуы тек ғана қазақ тілі сабақтарында өткізілмей, 

режимдік сәттердің барысында /тамақтану, жуыну, шынығу, еңбектену, серуендер/ 

үлкендер мен балалармен қарым-қатынасы процессінде, тәрбиешінің басқа сабақтарында 

бекіту жұмысы өту керек. Балалар әртүрлі ертеңгіліктерге, ойын-сауықтарға қатысып, 

өлең айтып, тақпақтарын оқиды, қазақ тілінде қысқаша сахна-бейнелерді көрсетеді, қазақ 

халқының ұлттық аспаптарымен танысып /жетіген, домбыра, қобыз, асатаяқ, дауылпаз/, 

олардың үндерін айыруға үйренеді. Қазақ тілін меңгеру процесін белсендіру мақсатында 

мұғалім мен тәрбиешінің, мұғалім мен МҰ қабырғасында қызмет атқаратын басқа 

мамандар арасында өзара әрекет болуы жөн. 

       Оқытудың гуманизация үрдісі сабақта қолданатын оқу жұмысын 

ұйымдастыруының иілмелі формаларын ізденісін, ойлау стереотиптерін меңгеруін алдын-

ала болжайды. Бұндай формалардың бірі – шағын топтарда жұмыс істеу. Шағын топта 

құрылған комфорттық жағдай балалардың белсендігін жоғарылатады, ал мұғалім ше өз 

жұмысының тиімділігі мен әр баланың және де өзіндік кемшіліктерін көрнекі көріп, 

оларды жүйелеп жояды.   



169 

 

      Әр шетел тілге оқыту барысында коммуникативтік келісім басты болып 

белгіленеді. Бұнда қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін сөйлеу іс-әрекетінің 4 түрін 

меңгеру керек – аудирование, сөйлеу, оқу, жазу. Әрине, 6 жастағы балалар үшін 

аудирование, сөйлеу, оқу жарамды. Яғни, әр оқу өлшемі, дыбыс әлде әріп, сөз әлде 

грамматикалық модель болсын, баланың құлағымен естіліп, тілмен айтылып, оқылып, 

сана сезіммен түсінулуі қажет. Қазақ тілі мұғалімінің жұмысындағы ең басты мақсаты – 

мектепке дейінгі баланы қазақ алфавитіне тән дыбыс, әріптерін дұрыс айту, әріптерді 

тану, орыс алфавитіндегі әріптерімен бірге оларды оқып білу.  Белсенді меңгеру сөздердің 

тізімінде зат есімдерімен бірге сын есімдері, сан есімдері, есімдіктер мен етістіктер болуы 

керек. Олар балаға өз ой-пікірін жеткізуге, бітіруге көмектеседі. 6-7 жастағы балалар 

грамматикалық ережелерді білмесе де, бірақ қашан оны қолданатынын біледі. Бұнда 

фабульдік мәтіндермен жұмыс істеуді апаруға болады, яғни фабульдік мәтіндерде таныс 

сөздерімен қатар бейтаныс сөздер жүреді. Олардың мағынасын балалар өз күшімен 

түсініп әлде мұғалімнің көмегімен меңгереді. 

       Мектепке дейінгі баланың психологиялық ерекшеліктері мен оның көрнекі-

бейнелік ойлау қабілетін ескеріп, педагогтар баланы халық педагогиканың қайнар көзіне 

қатыстыру керек – салт-дәстүрлерімен сахналау арқылы таныстырып, олардың 

қойылуында ауызша халық шығармашылығын кең пайдалану жөн /мақал-мәтелдер, 

жұмбақтар, ырымдар; Құрманғазы, Тәттімбет, Дина Нұрпейісова сияқты ұлы сазгерлердің 

күйлерін тыңдау. Педагог алдымен өз жұмысын дұрыс жоспарлап, бағыттаса, бұндай жан-

жақты ұйымдастыру тілдік ортаға «батудың» себебшісі болып, мектепке дейінгі 

балалардың қазақ тіліне оқыту процессінің тиімділігін жоғарылатады. Және де 6 жастағы 

бала үшін тіл меңгеруі – еңбекшілдік, жігердің байсалды сынауы болып шығады. Ал бұл 

қасиеттер балада тек ғана жаңа-жаңа салынады. Сондықтан мектепке дейінгі бала 

педагогтардың психологиялық қолдауы мен көмегінде мұқтаж болады. Бала қателік 

жасаса да, одан қорықпай, саспай, қайтадан сұрап, қайталауға үйрету және тәрбиелеу 

керек.  

  «Оқу инемен құдық қазғандай» деген мақал-мақалдың түбінде бала болмысын 

қалыптастырар өмірлік оқу да жатыр. Тәрбие берудің ауқымы білім берумен ғана шектелмей, 

оған ата-ананың да ат салысуын ауадай қажет ететінін ұққанымыз абзал.  

Тіл – ұлт мәдениетінің қайнар көзі. Сондықтан, тіл дәрежесін өзіміз көтермесек, 

басқа ұлт қайтсін. Қазақ тілі кеңістігінің кеңеюі, сөзсіз. Жыл сайын балаларын қазақ тілді 

балабақша мен мектепке беруге ниет білдіруші орыстілді отбасылар /орыс тілді 

қазақтарды қоса алғанда/ саны артуда. Ендігі түйткіл сол әлеуметтік сұранысты 

қанағаттандыратын қазақ тілді балабақшаның жетіспеуінде болып тұр.   

Бүгінгі таңдағы тағы бір өзекті мәселе – кадр мәселесі. Бұрынғы даярланған 

мамандар балабақша жүйесінің құлдырауы жылдарында басқа салаларға сіңіп кетті. 

Қайтадан қолға алына бастаған іс соншама баянды болмай тұр. Себебі балабақша 

мамандарының жалақысы да бұл салаға қызығушылық тудырмайды. Балабақша 

педагогының әлеуметтік және экономикалық мәртебесі ең болмағанда мектеп мұғалімімен 

теңелмейінше, бюджеттік сала қызметкері ретінде оның ролі арттырылмайынша 

тәрбиеші-педагог даярлығын қоғамдық сұранысқа сай ету  ету проблемалық сипатын 

сақтайды. Бұл тек қажеттілік емес, тұлға тәрбиесінің қажетті заңдылығы. 
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Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки 

предполагает доступность для каждого качественного дошкольного воспитания и 

обучения [1].Целью дошкольного воспитания и обучения в соответствии с ГОСО РК 

является формирование первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

становления личности на данном возрастном этапе.Содержание дошкольного воспитания 

и обучения направлено насоздание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья детей [2], в том числе у детей с особыми 

образовательными потребностями. В этой связи весьма актуальным становится вопрос о 

внедрении в практику здоровьесберегающих образовательных технологий, то есть такой 

организации образовательного процесса, при которой качественное обучение, развитие и 

воспитание дошкольников с особыми образовательными потребностями происходят без 

ущерба их здоровью, а наоборот способствуют его укреплению. И это особенно важно в 

работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи, так как у этой категории 

воспитанников отмечаются нарушения в организации познавательных психических 

процессов, в формировании личности и в поведении. Дошкольникам с общим 

недоразвитием речи (ОНР) свойственна эмоциональная возбудимость, двигательное 

беспокойство, неустойчивость и истощаемость нервных процессов, отсутствие 

длительных волевых усилий и т.д.[3].Соответственно возникает необходимость 

проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, 

которая, помимо коррекции речи, включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную 

гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на 

развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), 

физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 

Выделяют следующие задачи здоровьесберегающих технологий: 

1. Образовательные задачи направлены на формирование устойчивых мотивов 

воспитания и самовоспитания, обучения знаниям, методическим умениям и навыкам.   

2. Воспитательные задачи направлены на формирование нравственного сознания и 

поведения, волевых качеств, трудолюбия.   

3. Оздоровительные задачи направлены на укрепление физического здоровья и 

профилактику заболеваний.  

4. Прикладные задачи направлены на обучение умениям и навыкам сотрудничества 

со сверстниками, формирование представлений, знаний во время игр и упражнений. 

При организации коррекционной работы с дошкольниками с ОНР опираюсь на 

следующие принципы здоровьесбережения: 

- Не навреди! 

- Непрерывность и преемственность. 
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- Соответствие содержания и организации обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям ребёнка. 

В своей работе использую различные здоровьесберегающие технологии, применяю 

их на различных этапах организации коррекционной работы. Разрабатывая и организуя 

специальную коррекционную учебную деятельность (СКУД), в мотивационно-

побудительный этап деятельности включаю пальчиковую гимнастику, артикуляционные, 

голосовые и дыхательные упражнения; в организационно - поисковом этапе деятельности 

планирую психогимнастику, динамические паузы и физминутки, которые несут 

дополнительную речевую нагрузку в сочетании с движением, провожу рефлексию СКУД, 

предлагая детям оценить свое настроение, эмоциональное состояние, актуализировать 

пройденный материал. Также широко использую здоровьесберегающие технологии при 

организации индивидуальной работы с дошкольниками с ОНР. 

Наиболее продуктивными и интересными считаю следующие технологии 

здоровьесбережения: 

Технологии развития мелкой моторики: 

- Пальчиковая гимнастика, включается в специальную коррекционную учебную 

деятельность логопеда и организованную учебную деятельность воспитателя с 

дошкольниками с ОНР, может проводиться в любые режимные моменты, способствует 

стимуляции развития речи, по мнению М.М. Кольцовой является «мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга». 

- Кинезитерапия стимулирует у дошкольников с ОНР развитие двигательной 

сферы. Кинезиологические упражнения синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, память и внимание, снижают утомляемость, повышают 

способность к произвольному контролю. В своей работе использую следующие 

упражнения: 

«Колечко» - поочередно и как можно быстрее дошкольники соединяют в кольцо 

большой палец руки с остальными пальцами. Упражнение сначала выполняется каждой 

рукой отдельно, затем двумя руками одновременно. 

«Кулак – ребро - ладонь» - упражнение выполняется на столе. Дошкольники 

сжимают ладонь в кулак, размещают ладонь ребром на столе, опускают раскрытую ладонь 

на стол. Упражнение выполняется по команде логопеда (кулак-ребро-ладонь) сначала 

правой рукой, затем - левой, потом – двумя руками. 

«Снеговик» - упражнение выполняется стоя. Дети «превращаются» в снеговиков, 

тело должно быть напряженным. Логопед сообщает детям, что пришла весна, снеговик 

начал таять: сначала «повисает» голова, опускаются плечи, расслабляются руки, спина, 

ноги. Дети опускаются на пол, «превращаются» в лужицу воды. 

- Су-джок терапия. На кистях и стопах располагаются точки, соответствующие 

всем органам человеческого организма. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и 

профилактическое действие. Очень полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин 

кистей рук. Неправильная стимуляция не наносит вреда, так как просто не эффективна. В 

коррекционной работе использую приемы самомассажа массажными шариками и 

кольцами, которые сопровождаю стихотворными текстами, для поддержания интереса 

дошкольников. 

- Игровые упражнения с мелкими предметами (пуговицы, счетные палочки, 

прищепки, волчки, сухие бассейны с крупой, песочная терапия, ниткография). 

Технологии развития артикуляционной моторики: 

- Артикуляционная гимнастика способствует выработке правильных, полноценных 

движений и определённых положений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков, и объединения простых движений в сложные 

артикуляционные уклады. 

- Логопедический массаж. У дошкольников с ОНР вследствие недоразвития или 

мозгового поражения, нарушается подвижность органов артикуляционного аппарата. 
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Логопедический массаж позволяет снижать или повышать нервную возбудимость, 

снижать патологические движения мышц, увеличивать объем движений. 

Технологии развития речевого дыхания и голоса: 

- Дыхательные упражнения. Правильное дыхание очень важно для развития речи, 

так как дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. Выполнение 

дыхательной гимнастики способствует координации дыхания и артикуляции, что 

благотворно влияет на развитие речевых возможностей.В коррекционной работе 

использую такие упражнения, как «Лети, бабочка», «Остуди чай», «Листья в луже», 

«Катись карандаш», «Капитаны» и другие. 

- Фонопедические упражнения способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата и 

деятельности головного мозга. В результате соединения речи с движением создаются 

устойчивые связи трудно дифференцированных «видимых» движений (рук, ног, пальцев) 

с аналогичными «невидимыми» движениями артикуляционного аппарата (Н.А. 

Бернштейн). Наличие этой связи позволяет контролировать артикуляцию, дыхание, 

просодику по качеству выполнения движения «крупной» и «мелкой» моторики.  

Технологии развития общей моторики: 

- Физминутки и динамические паузы. Чем выше двигательная активность ребенка, 

тем интенсивнее развивается его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются 

нарушения развития общей моторики: недостаточная четкость и организованность 

движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Динамические паузы, 

физминутки, провожу в игровой форме в середине занятия. Они направлены на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции.  

- Логоритмика - это форма активной терапии, целью которой является преодоление 

речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и 

музыкой.Задаваемый музыкой темп и ритм позволяют достичь общей корректности 

движений, автоматизировать их, а затем добиваться осознанности кинестетического и 

кинетического контроля. В процессе проведения специальной коррекционной учебной 

деятельности с элементами логоритмики, использую схемы фигур и букв. Дети 

выполняют задания микрогруппами, располагаясь на ковре, моделируют ту или иную 

букву, отрабатывают пластические образы объектов окружающего мира, закрепляя 

произношение звуков.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий  в коррекционной 

работе с дошкольниками стимулирует процесс коррекции речи и способствует 

оздоровлению всего организма ребенка в целом. 
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ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚШАНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

 

Садыкова Б.А., Акатаева Г.Б. 

«Қуаныш» балабақшасы КМҚК, Қарағанды қаласы 

 

 

  «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей, ата-ананың күн сайын 

атқарып жүрген жұмысы- балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер айтса, соны 

айтатынын, не істесе соны істегісі келетінін бәріміз де білеміз.  

 Баланың үйден көргені, ертене жақындарынан естігені-ол үшін адамгершілік 

тәрбиесінің ең үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды істермен айналысатын 

адамның айналасындағыларға көрсетер мен берер тәлімі мол болмақ. Жас өспірім тәлім-

тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді үлкендерден, тәрбиешілерден насихат жолымен емес, 

тек шынайы көру, сезім қатынасында ғана алады. Жеке тұлғаның бойындағы жалпы 

адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы осы бағытта жүзеге асады, сөйтіп оның өзі-өзі 

тануына, өзіндік бағдарын анықтауына мүмкіндік туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі 

керек. 

Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі отбасында қалыптасатыны белгілі. 

Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. Әсіресе еңбекке деген тұрақты ықыласы 

бар және еңбектене білуде өзін көрсететін балаларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу басты 

міндет болып табылады. 

Өз халқының мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі 

мен мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат 

қалыптасады. 

Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге 

айналған. Отбасында, балабақшада,  қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау 

және оны қастерлеу әрбір адамнан талап етіледі. Халқымыздың тәлім- тәрбиелік мұрасына 

үңілсек, ол адамгершілікті, қайрымдылықты, мейірбандықты дәріптейді.[2,с 3] 

 Қоғам  үшін  әр кезеңде, әр отбасында өсіп  келе жатқан өрімдей ұл - қыздардың 

дені сау, рухани бай,еңбекке, білімге құштар болып өсуі - 

ең  жоғарғы  тілек,  ең  биік мақсат.  Оның  қуат  алатын  қайнар  бастауы  отбасы. 

Отбасының  аса  құнды  ықпалы  мен  әсерін  өмірдегі  ешнәрсенің  күшімен  салыстыруға 

болмайды.  Балаға  ата - ана  тәрбиесінің   орнын  ешнәрсе  алмастыра  алмайды. 

Отбасы  өмірге  сәби   әкеліп,  оны  тәрбиелеп,  қалыптастыруда   және  ұрпақ   жалғастыр

уда  теңдесі жоқ  орын. Отбасының  балаға  тәрбие  берушілік  қызметтінің  мақсаты  -

балаланың  жасын,жеке  ерекшелігін,  психологиялық процестерін  ескере  отырып,  жарас

ымды  жетілген  ұрпақты  тәрбиелеу. Көздеген 

мақсатқа  жету  үшін  отбасындағытәрбие   төмендегі  міндеттерді  шешеді: 

- Отбасында   баланың   өсуіне,   денсаулығына   қамқорлық   жасау,   тазалықты   қ

алыптастыру. 

- Еңбексүйгіштікке   баулу,   тұрмыстағы,   үй   шаруасындағы   еңбекке   құлшыны

сын    арттыру,  өзіне  -  өзі   қызмет   етуге   үйрету. 

- Отбасы   мүшелерімен   тіл   табысып,   дұрыс  қарым  -

  қатынас   жасауға,   үлкенге   құрмет,   кішіге   ізет   көрсетуге   үйрету . 

- Әдебиетке,   мәдениетке,   өнерге   тәрбиелеу.   Бұл  міндеттер   жүзеге   асу  үшін 

  бала   дүниеге   келген   күннен   бастап   отбасында,   қоғамдық   орындарда,   мектепте  т

әлім  -  тәрбие  беріледі. 
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- «Баланы жастан»,  «Ұяда  не   көрсең,   ұшқанда   соны  ілесің»   деген   даналық   

сөздердің   мағынасы   өте   терең.   Себебі,   есейіп   кеткен   соң   баланың   теріс   мінезін

,   қалыптасқан   қате   көзқарасын  өзгерту   өте   қиын.  Осы   кезде  «Балаңыздың    

тәрбиесін   бастамас   бұрын,   өзіңіздің   мінез  -

құлқыңызды,  өмірге  көзқарасыңызды   ой   елегінен   өткізіп,   бақыладыңыз 

ба?»   деген   сауал   туады. 

Ұлы  педагог А. С.Макаренко:«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   санас

ы   жетілгенде   өздігінен   жойылады»  деген.[1,с 2] Отбасы  - барлығының басы,  жан 

жақты  даумуының  негізі  болатын   тәрбие   институты.  Отбасындағы   ата -

ана мен баланың қарым қатынас нәтижесінде,адамгершілік, эстетикалық,  дене 

тәрбиесінің  алғашқы үлгілері қалыптасады. Ал  әке  мен  шеше  -баланың  алғашқы 

тәрбиешілері. Ата - аналар   бала бақытының шынайы  бағбаны   болуы   тиіс. 

Бала  бақыты  білімде. «Білім   бір  құрал.  Білімі  көп   адам  құралы   сай  ұста   сықылды, 

  не   жасаса да   келістіріп   жасайды », -дейді  А.Байтұрсынов.[2,с31] 

Бүгінгі  таңда  болып  жатқан  өміріміздегі  өзгерістерге  байланысты ұстаздар  мен 

ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі  арта 

түсуде.Балаларды оқыту  мен  тәрбиелеуде  отбасының  басым  ролін  мойындай отырып  

бірлесе жұмыс  жасау  керек. Әрбір ұстаз ата-аналармен қарым-қатынас жасауда түрлі 

тәсілдерді, қазіргі жаңа  технологияларды  пайдалана  отырып, ата -

ананың   қызығушылығын   арттыру   мақсатында   жұмыс   жасаса,   ата -

ананың   балабақшаға,   тәрбиешіге   деген   көзқарасы   өзгерер   еді. [3,с12] 

Ата -  аналармен   жұмысты   ұйымдастырудың  негізгі   мақсаты: 

- Ата -  ананың   өмірге   деген  көзқарасын  өзгерту; 

- Баланың  бүгінгі  жасаған   қадамы   ертеңгі   тұлға   қалыптасуына  үлкен   әсер  е

тетінін   атап  өту; 

- Ата  аналармен   жұмыс  жасаған   кезде   бірізділік   қағидасын  басшылыққа   алу

. 

Ал  міндеттері: 

- Бала  өміріне  қолдау  жасау,  келешекте  өз  жемісін   береді. 

- Қоғам  тарапынан  көрсетілген  қолдау,  ата -

  ананың  өміріндегі  тұрақтылық  пен   болашаққа  деген  сенімін  нығайтады. 

Қазіргі уақытта  жұртшылықтың   балаларды   тәрбиелеуге  қатысы  кеңейе   түсіп,  

тәрбие жұмысы еңбек  ұжымының 

күнделікті   ісіне   айналуда  тәрбиешілердің  практикасында ата - 

аналармен  және   көпшілікпен   бірігіп   жұмыс   істеудің   әр  түрлі   формалары 

қалыптасып,  жемісті   түрде   қолданылуда. Олар   ата - 

аналармен   жекелеп   және  ұжымдық  жұмыстар   жүргізді. 

Отбасы   тәрбиесіндегі   кездесетін  сәтсіздіктер   ата -

аналардың   пеадгогикалық   сауатсыздығынан   және   оларда   тәрбие  жұмысын  жүргізуг

е  қажетті  тәржірибенің   жоқтығынан   болады.   Балаларды   тәрбиелеудің   дұрыс   жолы

н табу  үшін   ата -  аналарға   көмектесу  тәрбиешілердің    міндеті.  

Ата -аналармен жүргізілетін жұмыс түрлерін қалай ұйымдастыруға болады? Ол 

үшін біз ата -аналармен жақынырақ  танысып,отбасының   әлеуметтік жағдайын, 

отбасы   мүшелерініңбала тәрбиелеудегі  ролін анықтау үшін, ата - аналардың  ұсыныс  - 

пікірлерін,   ойын   бөлісу   мақсатында   сауалнамалар,   анкеталық   сұрақтар   алуымызға 

болады. [4,с21]  Сонымен   бірге   жыл  бойғы   жүргізілетін   жұмыс   түрлерін   ата -

аналармен бірлесе отырып   жасаған тиімді. Себебі,  ата - аналар   заман   талабына   сай 

өзекті мәселелерді, отбасы тәрбиесіне   байланысты тақырыптарды өздері ұсына алады. 
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Сонымен қатар ата - аналардың ұсыныс -пікірлермен санаса отырып ата -аналарға 

арналған әңгімелер  мен лекциялар, консультациялар,   сұрақ - жауап кештері, тәрбие 

жұмысын алмасу жөніндегі конференциялар, ата -аналарды педагогикалық әдебиеттермен 

таныстыру әдіс -тәсілдері қарастырылады.  М. Әуезов «Қай істің болсын өнуіне үш  түрлі 

шарт  бар.Ең алдымен әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек» 

өмірлік тәжірибе ұлы жазушымыздың сөзіні құдіреттілігін   байқатады. 

Ұрпақ тәрбиесінде ең шешуші орын отбасындағы психологиялық ақуал,оның 

ішіндегі ата-ананың балаға деген махабаты екені анық. Төрт жасар баладан адамға неге екі 

қол берілген деп  сұрағанда бала «Бір қол маманы, екінші қол папаны ұстап жүру үшін»- 

деп жауап берген.Міне, үлкендер ойлап таба алмайтын сөзді балалар тауып, дәл жауап 

беріп отыр.Бала психологиясының  жақсы дамуына әке мен ананың екеуінің де 

болуы  қаншалықты маңызды екенін осы мысалдан айқын көруге болады.Отбасы- бала 

дамуы мен қалыпты өмір сүруіне тиімді жалғыз мүмкін орын.Бала үшін туған отбасы-

алтын діңгек.Отбасындағы жылылық пен мейірімді ешнәрсемен-басқа жерлерде жүз есе 

артық материалдық жағдай жасалса да алмастыру мүмкін емес.Отбасының бірлігі ұрпақ 

тәрбиесінде  өте қажет. Бұл- өте қымбат ұлттық құндылық. «Балаға білім беру үшін ең 

алдымен оны тәрбиелеген жөн,тәрбиесіз берілген білім,ол ертен бір апатқа әкеп соғады»- 

деген, данұшпан  ойшыл ғалым Әбу Насыр әл-Фараби.Сондықтан да, қазіргі кезде болып 

жатқан тарихи- әлеуметтік өзгерістер, ғылымдағы жаңалықтар бүгінгі ұрпақ 

тәрбиесіне,соның ішінде мектепке дейінгі жастағы сәбилердің дамуына,тәрбиелеуіне 

жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала 

тәрбиелеудегі  осындай міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекеме мен 

отбасы.Осы екі арада жүргізілетін тәлім-тәрбие сабақтаса,ұштаса өткізілгенде ғана 

көзделген мақсат нәтижелі болары сөзсіз. Отбасы  мен балабақша арасындағы 

байланысты күшейтіп, бағытты жұмыс   жүргізу. 

 Отбасы - адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрып қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Біз 

XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз.Жаңа ғасырда өркенетті елдер қатарынан орын аламыз 

десек, жас ұрпағымызды дұрыс тәрбиелеуге, дұрыс білім беруге міндеттіміз. 
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3. «Отбасы және балабақша»  №2 (2009ж.) 

4.  «Отбасы және балабақша»  №3 (2013ж.) 

5. Роберт Т. Байярд. Ваш беспокойный ребенок, Москва, 1991. 

 

 

“ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ” ПӘНІМЕН БОЛАШАҚҚА 

 

Ахметжанова С.И., Бакирова А.Ж. 

«Қуаныш» балабақшасы КМҚК, Қарағанды қаласы 

 

 

Қай ғасырда болмасын бала тәрбиесі үлкен мәселе болып саналады. Әрбір 

қоғамның дамуына байланысты бұл мәселе әрқалай шешіліп отырған. Қазіргі жаңару 

кезеңінде біздің қоғамымыздың ілгерілеу процесінде адам факторы және оны 

жандандыру, ел өмірінің барлық жақтарын жаңарту бала тәрбиесінің мәні мен оның 

проблемаларын күрделендіріп отыр. Осыған байланысты тәрбие берудің тиімділігі мен 

сапасын арттырудың негізгі бағыты – барлық тәрбиелік істе әрбір баланы жеке тұлға деп 

танып біліп, жан-жақты қалыптастыру. Осы себептен, “Өзін - өзі тану” пәні “Бөбек” 

қорының төрайымы Назарбаева Сара Алпысқызының бастамасымен өмірге келіп, 
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тәжірибе нысаны ретінде республикамыздың көптеген білім беретін мекемелерінде 

жүргізіліп келеді.  

Адамгершілік – рухани тәрбиесіндегі басты нысана баланы құрметтеу. Баланың 

қуат қоры мол болғандықтан, оның өмірді танып білуге ұмтылысы зор екенін мойындап, 

соған орай баланың сезімін тәрбиелеуге, сұлулықты сезінуге, көңіл – күйін реттей білуге 

көмектесетін “Өзін-өзі тану” пәні болып отыр. [1]  

Бұл пән болашақ ұрпақтың бойына рухани адамгершілік қайнарын сіңіріп, мінез-

құлқын тәрбиелеуге, жалпы адамзаттық құндылықтарды, адамгершілік принциптер мен 

мұраттарды ғұмыр бойы басшылыққа алатын тұлға қалыптастыруға негізделген. Жас 

ұрпақтың қабілеті мен мүмкіншілігін жан-жақты ашып, адамгершіліктің биігіне көтеретін 

Қазақстандық білім беру үлгісі. Ізгілік пен сулулықтың шын мағынасын түсінуге, шынайы 

мейірімділік пен ақиқатқа ұмтылуға, өз өмірін жоғары мәнмен өткізуге жетелейді.  

 “Өзін-өзі тану” эксперементтік курсы бойынша– рухани білім беру жобасының 

эксперементтік алаңы боп аталады. “Өзін-өзі тану” курсы қойған міндеттерді жүйелі түрде 

шешу үшін, “Бөбек” ұлттық ғылыми – тәжірибелік, білім беру және сауықтыру орталығы 

мамандарының дайындаған оқу-әдістемелік кешенін қолданудамыз. Эксперемент 

мемлекеттік тілде өтіп, оған ересек топ балалары қатыстырылды, “Өзін-өзі тану” пәнін 

жүргізу барысында бүлдіршіндердің өзін биік ұстауы, аса ілтипатылықпен қарауы, біздер 

үшін, ата-аналар үшін қуаныш сыйлауда. Жұмыс барысында арнайы дайындалған 

әдістемелік құрал-жабдықтарға жаңаша көзқараспен қарап, саралап, өз жетістігімізді 

қосып жұмыс жүргізудеміз.  

 Жоғары ізгілік мұраттардың ең құндысы – руханилық. Өзін-өзі жетілдіретін тұлға 

үнемі ізгілік ұстанымдарын өз бойында шындап, жетілдіруге ұмтылады. Сондықтан біз өз 

балаларымызға оқу-тәрбие жұмысы барысында алдымызға қойған ұстанымдар мен 

әдістердің жан-жақты айқындалған, бір-бірін аша түсетін жаңашыл интерактив әдісін 

меңгердік. Интерактив әдісін пайдалану оқытудың дәстүрлі түрімен ерекшеленуде. 

Анықтап айтқанда амандасу сәті, армандайық, жүректен-жүрекке, тындайық-ойланайық, 

ойнайық бұл шығармашылық тапсырмалар өз мазмұнында дәстүрлі оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттарына жеткізуде. [2] 

“Өзін-өзі тану” пәнінің ерекшелігі балалардың бойындағы ерекшеліктері мен 

қасиеттерін ажырата алуына және өз іс-әрекеттеріне баға бере алуға үйретуді міндет етіп 

қояды. Бұл міндеттің негізгі шешімі – сабақтар. Сабақтар тақырыптық жоспар бойынша 

өтіп, әрбір сабақ  талқыланылып отырады. Әрбір сабақта балалар “Махаббат”, 

“Мейірімділік”, “Сүйіспеншілік” және т.б. ұғымдармен танысса, сабақтан тыс кезде, 

жағдаяттарды шешу, мақал – мәтел жаттау, әңгіме оқу барысында алған білімдерін 

тиянақтап отырады. Балалар өз ойларын жеткізу үшін, “Сен не істер едің?”, “Сен қалай 

ойлайсың?” – деген сұрақтар ой-түрткі болды. 

“Өзін - өзі тану” курсының оқу-әдістемесінің ішінде берілген сабақ құрылымының 

бөліктері, басқа сабақтарда да қолданылып тығыз байланыс жасалды. Балалар, әсіресе 

шығармашылық жұмыстарға ынталылық білдіріп, белсене қатысатыны сөзсіз. Әңгіме 

бойынша сурет салу, тақырыптық суреттерді бояу, “шаттық шеңберінде” және “сергіту 

сәтінде” зор ықылас танытады. Оқыту пәнінің соңғы бөлімі “жүректен жүрекке” балалар 

үшін ерекше орын алады.Балалар ойды ізгілік күйге бейімдеуге, өзіне және жақындарына 

іштей игі тілек білдіруге, өз ойларын ашық, жасқанбай айтуға үйренеді. 

        Баланың өзін - өзі тануы, бағалауы, “мен” деген болмысының қалыптасуын 

зерттегенде бала өзін өзгелермен салыстырғанда ғана, өзін - өзі танитыны байқалады. 

Мұндай тоқтамаға балалардың өзіндік  сана – сезімнің дамуын бақылағанда нақтылауға 

көз жеткіздік. Баланың заттарды өзгерту ойын үстіндегі құрастыру, бұзу, біріктіру, 

өзгерту әрекеттері кезінде өзіндік сана – сезімнің жетілуі дамиды. Оның үлкен мәні бар. 

 Ал баланың жеке тұлға ретінде өзіндік сана – сезімнің қалыптасуына оның 

құрдастарымен үнемі араласуы және бірге болуы шешуші рөл атқарады. Өйткені бала 

басқа балалар: қалай жазады, қалай санайды, қалай сөйлеседі, сұраққа қалай жауап береді, 
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жіптен қалай секіреді, суретті қалай салады, бір – бірімен қалай сөйлеседі және ересектер 

мен құрбы – құрдастары, үлкендер мен кішілер қалай тіл қатады деген әрекеттердің бәріне 

өте қырағылықпен үңіледі. Сондайда өз басының жеке қасиеттерін, өз табыстарын, 

жетістіктері мен сәтсіздіктерін, өзге балалардың да іс  әрекетімен үнемі еріксіз 

салыстырады да өзін - өзі бағалап, тани бастайды. Бірақ баланың өзін бағалауы жеткілікті 

деуге келмейді, өз бағасы оған тәрбиешінің қатынасының әсерімен пайда болады. Өзіне 

деген қатынастар баланың жеке бастың талаптану деңгейіне байланысты деп жүрген 

тұрғыда көрінеді. 

 Әдетте баланың өзіне мұндай қатынас, яғни көтермеленген, адекватты немесе 

төмендетілген өзіне деген бағасы мектепке дейінгі жаста – ақ қалыптаса бастайды. Демек, 

өзіндік баға балаға ата – аналар мен тәрбиешілер тарапынан болатын, әрі - өзі көріп 

жүрген қатынастардың нәтижесі ретінде қалыптасады. 

Баланың өзін көрсетуге барынша ұмытылуы, оның “мені” өз қасиеттеріне зор ынта 

қоюы жиі байқалады.  балалардың өзіндік санасы мен өзін - өзі бағалауы, әдетте, ата – 

аналардың және басқа да беделді үлкендерден алған бағаны қайталайды. Бірақ бала 

неғұрлым есейген сайын оның мінез – құлқы дайын бағалардан көрі өзін - өзі бағалауға 

соғұрлым бағдар ала түседі. 

Өз “менінің” бейнелері күрделі, әрі бір тектес болмайтыны белгілі. Мұнда нақты 

“мен” де, қиялдағы “мен” де, динамикалық “мен ” де, көз алдына елестететін басқа да 

толып жатқан “мендер” бар. 

  Өзін - өзі бағалаудың екі тәсілі бар. Біреуі, өз талаптарының деңгейін өзнің жеке 

мүмкіндігмен өлшемдестіру. Бірақ баланың өмірлік тәжрибесінің аздығы мұндай өлшемді 

қиындатады. Ересектердің көзқарасы тұрғысымен қарағанда баланың қыйсынсыз 

көптеген қылықтары қауіпті сотқарлығы, даңғойлығы, - көзге түсіп, айналасына 

танылғысы келгеннен көрі өзінің батылдығын, өжеттігін тағы да басқа ерекшеліктерін 

көрсеткісі келеді. 

  Өзін - өзі бағалаудың екінші жолы - әлеуметтік жарыс, өзі туралы 

төңірегіндегілердің пікірлерін салыстыру. Төңірегіндегілердің өзі туралы пікіріне сезімтал 

қарайтын баланың өзі – ақ әркімнің бағалары ғана емес, бағалайтын өлшемдерінің өзі әр 

қыйлы болатынына көзі жетеді. 

 Өзін - өзі талдау жасаудың өзін - өзі мақсатсыз байқаумен шатастыруға болмайды. 

 Қайталанбас дара адам ретінде өзін өзі ашу  адам өмір сүруге байланысты. Өзін - 

өзі талдаудың қажетсінудің өзі дамыған адамның  қажетті белгісі және нысаналы түрде 

өзін - өзі тәрбиелеудің алғы шарты. 

 Баланың “мен өзім” деген бейнесіндегі жағымды  жағдайларды сезініп, өз - өзіне 

ризашылықпен және сын көбен қарауға тәрбиелеу қажет екені айтпас да белгілі. 

Балалардың рухани және тәндік психологиялық дамуы кеңейтіп, өз құқылары мен 

міндеттері туралы түсініктерін кеңейтіп отыруымыз қажет. 

Мектепке дейінгі алты – жеті жастағы балалар өзінің ақыл – ойын, күш – жігерін 

жинақтайды. Бұл жастағы балалардың ұжыммен жұмыс жасауды, бірге болуды, өзнің 

және жолдастырның пікірлерімен санаса білуге мүмкіндіктері болады. Кейбір 

жағдайларда бұл жастағы балаларға ата – ана оның өз ойын білдіруге тырысқаны үшін іс  

әрекетіне қажетті  баға беріп отыруы қажет. 

Осы пән арқылы  балалар өз ойы мен сезімдерін еркін білдіруге, өзін-өзі бағалауға 

ұмтыла бастады. Өзін қоршаған ортаға, табиғат аясындағы жанды-жансыз заттарға көңіл 

бөліп, қамқорлық жасауға, айналасындағы балалармен достық қарым-қатынас орнатуға 

тырысатын болды. Мінез - құлық пен іс-әрекеттегі жағымды және жағымсыз әдеттерді 

ажыратып, өз қателіктерін дер кезінде мойындауға дағдыланды. 

Балабақшада әрбір өткізілетін ата-аналар жиналыстарында, педагогикалық 

кеңестерде, ертеңгіліктерде, ата-аналарға берілген сауалнамаларда “Өзін-өзі тану” пәнінің 

қаншалықты адам өміріндегі ролін айқындай түскенін ата-аналар, әріптестер, балалар 

ойларынан байқадық.  



178 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың бір-біріне деген алақан жылуын беру арқылы 

бір-біріне ақ жүрекпен айтқан тіліктері, арман тілегін айта отырып, өзіндік “менін” табу, 

бойындағы күш-қуатын жақсылыққа бағыттау, өзін тұлға ретінде сезінуі - өзін-өзі 

танудағы игі нәтижелер. 

Бала дүниеге келген күннен бастап, ата-анасы және айналасындағы адамдармен 

тығыз байланыста өмір сүреді. [4] 

Ата – ана – баланың бірінші тәрбиешісі болғандықтан бағдарлама міндетін шешуде 

алғашқы қадамымызды ата-аналармен жүздесуден бастадық. Оларға осы пәннің қазіргі 

таңдағы маңыздылығын, қажеттілігін түсіндірдік. “Өзін-өзі тану” пәнін меңгертуде 

жүйелі, әрі тұрақты еңбек нәтижесіне жету үшін, әр балаға шығармашылық портфолиосын 

құрдық. Портфолионың міндеті - баланы өз тәжірибесін қорытындылауға, білім 

жинақтауға, “өзін-өзі көрсете білуге” үйрету. Портфолионың педагогикалық міндеттері: 

баланың белсенділігі мен оның дербестігін мадақтау мен өзін-өзі бағалау әрекеттерін 

дамыту. Біз осы мектепке дейінгі баланың шығармашылық портфолиосын құру 

барысында отбасы мүшелерінің қатысуын жөн көрдік. Ата-аналарға мектепке дейінгі 

баланың шығармашылық портфолиосы “Өзін-өзі тану” пәні отбасында жалғасын тауып 

отыратының және қазіргі таңда маңыздылығын, қажеттілігін түсіндірдік. Мектепке дейінгі 

баланың шығармашылық портфолиосы балалардың шығармашылық жұмыстарынан, 

отбасы фотосуреттерінен, жағдаяттарды шешуден тұрады. Ата-аналар осы портфолио 

арқылы “Өзін-өзі тану” пәнінің балаға әкелетін септігін,  сабақтан алған әсерін және өз 

тәжірибесін қорытындылауға, білім жинақтауға, “өзін-өзі көрсете білуге” үйретудің тиімді 

жолы екендігіне көз жеткізді. Сонымен қатар шығармашылық портфолио арқылы отбасы 

мүшелерінің арасында өзара байланыс нығайып, балаға деген ата-ананың жылуы мен 

жауапкершілігі артты, ата-аналар бала тәрбиесі мәселелерімен кеңінен танысып, 

балабақша мен отбасы арасында ынтымақтастық, байланыс нығая түсті. Шығармашылық 

портфолио эксперемент жұмыстарын жүйелі, толыққанды жүргізуде өз тиімділігін 

көрсетті. 

 Жыл аяғында эксперементке қатысқан балалардың тіл байлығы дамып, өз пікірі 

мен ойын еркін білдіре алатынын, өзара қарым-қатынастары үйлесімді болып келгенін 

байқадық. Рухани азықты тауып, дәмін татып, мейірін қандырған адам ғана бұл дүниенің 

ақ пен қарасына, баянсызымен бақыттарына жүрек бойламай, алаңсыз, толық жетілген 

адам болып, өмірден өзінің нақты, орнын табады. Сонда ғана ол өзінің адам деген атына 

заты сай көзі ашық, көкірегі ояу кемелдеген дәрежесіне жетеді. 

 Қорыта айтқанда, “Өзін-өзі тану” бағдарламасының мазмұнында ескеріліп, 

көзделген эмоционалдық тұрғыдағы ауқымды жүргізілген алуан түрлі іс-әрекеттер 

баланың адамгершілік рухани дамуының негізін қалауға және өмірлік дағдыларын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл білімдік кеңестік мектеп жасына дейінгі балалардың 

бойында ең басты қажеттілік өзін-өзі дамытушылық қажеттілігін қалыптастыруы тиіс. 

“Өзін-өзі тану” бұл тек баланың өзін ғана танып, білуімен ғана шектеліп қоймайды, оның 

мазмұны тереңде. Баланың өзін тануы әлемді тануымен, ортаны тануымен, адамды 

тануымен ұштасып жатыр. Сол себепті де “Өзін-өзі тану” курсының бүгінгі таңда барлық 

адамзат үшін маңыздылығы өте зор. 

Біз болашақта Қазақстан Республикасын өркениетті, бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына қосамыз деп үміт етіп отырған халықпыз. Президентіміз  Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев Қазақстанның әлемдеге бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясында: - “Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық 

және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі 

қажет”. Сондықтан сол елдердегі бар жетістіктер бізде де болуы керек, өйткені жаңа ХХІ 

ғасыр – бәсеке ғасыры. [3] 

Еліміз жыл сайын білімді, ақылды жасөспірімдермен толығып келеді. Ендеше, 

болашаққа деген сенімділік те бізде мол. 
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ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 
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Қарағанды қаласы, «№64 негізгі орта мектебі» КММ 

 

 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану 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. 

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 жоғарлатуды 

көздейді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. 

Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, 

интерактивті тақта қолдану айтарлықтай нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық 

байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, On-line 

сабақтар арқылы іске асырылуда. Мұғалім компьютер желісі арқылы әрбір оқушымен 

тығыз байланыста болғандықтан, оқытуға тиянақты түрде көңіл бөлініп, әрбір баланың 

жеке деңгейін анықтап, оларға жеке шаралар қолдануға мүмкіндік береді. 

Интерактивті технологиялар өмірімізге терең еніп, оқуда және жұмыста табысты 

жетістіктерге жетуге үлкен мүмкіндік беруде. Интерактивті құралдар көмегімен 

мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашып отыр. Интерактивті 

құралдар оқыту формасын ұйымдастырудың түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа 

элементтер енгізуге мүмкіндіктер жасайды. Бұл оқушының пәнге қызығушылығын 

арттырады. Қарапайым құралдар мен көрнекіліктерден бастап интернет желісіне дейінгі 

сабаққа қажетті барлық материалдардың шоғырланған жері- интерактивті тақта және ол 

уақыт өткен сайын жетілдірілуде. Сондықтан да интерактивті тақтаның дидактикалық 

мүмкіндіктері шексіз. 

Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында тұрып, бір мезетте мәтіндік, 

аудио, бейне құжаттарды және интернет ресурстарын қолдана алады.  Мысалы, 5 сыныпта 

өткен «Су – тіршілік көзі» атты сабағым туралы айта кетейін. Сабақ басынан аяғына дейін 

интерактивті тақта көмегімен өтті. Сабақ ұйымдастыру кезеңі мен үй тапсырмасын сұрап 

болғаннан кейін өткен тақырыпты бекітуге арналған жалпақ және жіңішке сұрақтардан 

басталды.  

І. Жаңа сөздердің аудармасын табу 

ІІ. «Сұрақтар жаңбыры» стратегиясы. 

Бейнежазбаны мұқият көру. Бейнежазбада көрген ақпараттары туралы екі топ бір-

біріне сұрақтар жазып лақтырады да жауап жазып оқиды. 

ІІІ. «Миға шабуыл» стратегиясы. Жұптық жұмыс. 

jl:30488158.0%20
jl:30488158.0%20
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IV. «Үш тұғыр» стратегиясы  

овад- вода – су – water  

розео – озеро – көл – lake  

зжинь – жизнь – өмір - a life  

лпоьза – польза – пайда – benefit  

мзеля – земля – жер – еarth  

арке– река – өзен – river  

V. Семантикалық карта.  

С

өздер  

Е

септік 

сан 

есім 

Жи

нақтық 

сан есім 

Р

еттік сан 

есім   

А

лтау 

   

Е

лу 

   

Ү

шінші 

   

М

ың  

   

О

ныншы  

   

Ү

шеу  

   

Т

оқсан 

бір 

   

Ж

үз  

   

Б

есеу 

   

Е

кі мың  

   

VI. «Орындықтағы сан» 

 Әр оқушы өзі отырған орындықтың артындағы санды алып, оны реттік немесе 

жинақтық сан есімге айналдырып сөз тіркесін немесе сөйлем құрастырады.  

VII. Синквейн  «Су». Бес жолды өлең құрастыру 

Рефлексия  

Әр оқушы тақтадағы ақ, сұр, қара бұлтқа өз стикерлерін (су тамшыларын) іледі. 

Ақ бұлт – ақпаратты түсіндім, сабақ ұнады 

Көк бұлт – ақпараттың кейбір жерлері түсініксіз 

Қара бұлт – ақпаратты мүлдем түсінбедім 

 Тәжірибеде интерактивті тақтамен жұмыс жүргізуді жиі қолдану қажет. Егер 

интерактивті тақта интернет жүйесіне қосылса, жаңа сабақты бекітуде және сабақ үстінде 

тақырып бойынша көптеген жаңа ақпараттар алуға да болады. Әрбір оқушының білім 

деңгейін талапқа сай көтеру үшін озық әдістемелік технологиялар қажет. Сол жаңа озық 

әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман талабына сай оқытудың жаңа әдістерін, 

яғни ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды толық меңгерген педагог қана білім 

алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жасайды. 

Әрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін озық әдістемелік 

технологиялар қажет. Сол жаңа озық әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман 
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талабына сай оқытудың жаңа әдістерін,яғни ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды толық меңгерген педагог қана білім алушының 

сапалы білім алуына мүмкіндік жасайды.  

XXI ғасыр - бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуіріне, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениетіне, мұқият қарайтын дәуір. 

Бүгінгі білім мазмұны оқытушы мен оқушының арасындағы негізгі бастамалардың 

барлығы оқытушы арқылы жүзеге асырылады. 

Оқушыға белгілі бір дәрежеде білім беру мен қатар оқуға, үйренуге деген ынтасын 

арттыру әр ұстаздың міндеті. Сабақ барысында шәкірттің білімге құштарлығын арттыру, 

еңбек етуге баулу, жалпы оқушы бойында жауапкершілік сезімін қалыптастыру 

оқытушыға қойылатын басты талап. Осы талапты шешуде электронды оқытудың пайдасы 

зор.  

Оқытудың озық технологиясын меңгеру оқытушының кәсіптік шеберлігіне 

байланысты. Бұл әрбір ұстазды ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге, жаңа ізденістерге 

жетелейді. Сабақ барысында интерактивті технологияларды қолдану оқытушы жұмысын 

өнімді, нәтижелі, ал оқушылардың білім алу әрекетін мәнді, қызықты, пайдалы етеді. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Қазақ тілі. Бәйшешек. Мұғалім кітабы  Ф.Ш. Оразбаева, Ж.Т. Дәулетбекова, 

А.Қ. Рауандина, Р.С. Рахметова, А.Н. Юсуп. Алматы.: Көкжиек – Горизонт баспасы, 

2017ж 

2. Білім технологиялары -2010.-№ 2 

3. Қазақстан мектебі -2009. -№7 

 

 

БІЛІМ - ӨРКЕНИЕТ ЖОЛЫНА АПАРАДЫ 

 

Қонарбай А.А 

Қарағанды қаласы, «№64 негізгі орта мектебі» КММ 

 

 

Ел экономикасы өркендеп келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы 

Жолдауында жарқын болашаққа, өркениетті елдің қатарына қосылуға шақырады. 

Президенттің «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» тақырыбындағы биылғы Жолдауында он бағытқа басымдық берілген. 

Әрқайсысы да маңызды. Жолдау «Қазақстан – 2050» Стратегиясымен, «100 нақты қадам» 

ұлт жоспарында көрсетілген ұзақ мерзімді мақсаттарымызбен үндестік тапқан.  Биылғы 

Жолдауындағы 10 бағыт бізді озық отыз елдің қатарына қосылуға ұмтылдырады. Ол үшін 

Жолдаудың әр бағытында қамтылған ортақ міндеттерді жүзеге асыруға жұмыла кірісу 

керек.  

 Өзім ұстаз болған соң «Адами капитал – жаңғыру негізі» деп аталатын Жолдаудың 

жетінші бағытына тоқталғым келеді. Онда білім берудің жаңа сапасы өзек болады. 

Жолдауда бүгінгі қоғамның жауапкершілігі мен ертеңгі ұрпақтың тағдыры бар. 

Сондықтан білім саласы басты назарда екені байқалады.  Елбасы Жолдауында 

"...оқытудың жаңаша мазмұнын меңгерген ұстаздардың жалақысын 30%- ға көтеру" 

көзделген. Мұнда оқытушылардың біліктілігін қажет етеді. Әсіресе, мұғалімдердің жала-

қысы біліктілігінің расталуына байланысты 30 пайыздан 50 пайызға дейін өсетіні туралы 

хабарды халық ерекше ықыласпен қабылдады. Президент осы мақсатта биыл қосымша 67 

миллиард теңге бөлу керектігін айтты.  

Жолдауда білім саласының барлық сатылары бойынша нақты міндеттер 

айқындалған. Мысалы, Президент орта мектеп, колледж, ЖОО үздік оқытушыларының 

бейнесабақтары мен бейнелекцияларын ғаламторға орналастыру керек екенін атап өтті. 
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Бұл еліміздің түкпір-түкпіріндегі ұстаздарға қолжетімді болатын еді әрі біз сияқты жас 

мамандарға тәжірибе жинауға көмектесетін еді.  

          Ұстаз еңбегі жеңіл емес. Еңбегіне қарай жалақысының да жарытымды 

болғанын кез – келген ұстаз құптар еді. Жалақының көтерілуі мұғалімдердің жұмысқа 

деген құлшынысының артуына себепші және жауапкершілік жүктейді. Сондықтан  

мектептегі ұстаздар еңбекақыны көтеру туралы шешімді жылы қабылдады. 1 қаңтардан 

бастап мазмұны жаңарған оқу материалдарына көшетін мұғалімдердің лауазымдық 

еңбекақысы 30 пайызға ұлғаяды. Бұл шара кәсіби біліктілігін одан әрі жетілдіруге 

ынталандырады.  

Елбасы сонымен қатар, білім берудің жаңа сапасына тоқталды. Білім беру 

бағдарламаларының негізгі басымдығы – өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту екенін жасырмады. 

   Білім беру саласын өзгерістер мен жаңашылдықтар күтіп тұр. Соның бесеуіне 

тоқталсам: оқушыларға берілетін тапсырма азаяды. Елбасы оқушылардың жүктемесін 

төмендетуді тапсырды. Өңірлердегі Оқушылар сарайларының базасында компьютерлер, 

лабораториялар және 3D-принтерлер секілді барлық қажетті инфрақұрылымы бар балалар 

технопарктері мен бизнес-инкубаторларының желісі құрылады. 

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың 

ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын 

бағдарламалардың бірыңғай стандарттары енгізіледі. 

2019 жылдан 10-11 сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндері 

ағылшын тілінде оқытылады. 

2021 жылы орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға (мүлде жаңа 

бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадрлар) көшу аяқталады. 

2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің нақты 

кестесі әзірленеді. 

Болашақтағы жаңалықтардың бәрін тек білімді адам жасай алады. Елбасының 

Жолдауында: «Еліміздің университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен 

факультеттерді дамыту қажет», – дейді. Бұл жас ұрпақты жаңа талаптарға сай оқытатын 

педагогтарды дайындауға мән беру керектігін білдіреді. Бүгінгі таңда да облысымызда, 

қаламызда білікті ұстаздар жетерлік. Сондықтан Елбасының міндеттерін жүзеге асыруға 

мүмкіндік бар деп ойлаймын. Біз – жас маманбыз. Келешекте бізде білімімізді жетілдіріп, 

жан-жақты тәжірибе жинақтап, білім саласына теңізге құяр тамшыдай болса да өз 

үлесімізді қосамыз деген сенімдеміз. 

           Жолдау - ел өміріндегі аса маңызды тарихи құжат. Оның әр түйінінде 

халықтың тағдыры ғана емес, келешек жас ұрпақтың тағдыры, елдік мұраты бар. 

Қолданылған әдебиеттер: 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар. http://www.akorda.kz/ сілтемесінен. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Қазақ тілі. Бәйшешек. Мұғалім кітабы  Ф.Ш. Оразбаева, Ж.Т. Дәулетбекова, А.Қ. 

Рауандина, Р.С. Рахметова, А.Н. Юсуп. Алматы.: Көкжиек – Горизонт баспасы, 2017ж 

2.Білім технологиялары -2010.-№ 2 

3.Қазақстан мектебі -2009. -№7 

 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Ахмедиева А.М. 

КММ «№66 мектеп-лицейі» 
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Зерттеудің мақсаты: білім беру жүйесіндегі жаңа технологияның оның 

ішінде  ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың алатын орны; мультимедиялық 

технологиялардың  әдістемелік, ұйымдастырушылық, педагогикалық ерекшеліктері; 

мектепте интерактивті тақтаны қолдану тиімділігі; интерактивті тақтамен оқушылардың 

тілге деген қызығушылығын арттыру тәсілдері 

«...Адaмзaт үшін ХХІ ғaсыp жaңa тeхнологиялapдың ғaсыpы болмaқ, aл осы жaңa 

тeхнологиялapды жүзeгe aсыpып, өміpгe eнгізу, игepу жәнe жeтілдіpу -  бүгінгі мeктeп 

мұғaлімдepінің сіздepдің eншілepіңіз», – деп елбасымыз Н.Нaзapбaeв ұстаздар қауымына 

сенім артады.  

Бүгінгі күнде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім беру 

саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялар саласындағы алдыңғы қатарлы жетістіктерді пайдаланып, білімнің жаңа 

деңгейі мен сапасына қол жеткізуге ұмтылу алға қойған мақсаттардың бірі. Қазақстан 

Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы 

оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық - коммуникативтік 

технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін 

жетілдіруіне ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады. Қазіргі заманда ғылымсыз жан - 

жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына қосылу мүмкін емес. Ал мектеп 

мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берген білімдері осы мәселелерді шешуші күш болып 

отыр. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің 

технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары 

сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тәжірибесі мектеп өміріне енуде. Бүгінгі таңда 

жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі –жаңа ақпараттық – коммуникациялық 

технология негіздері болып табылады. Ал біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасырда 

ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

компьютерлік техниканы, интернетті, компьютерлік желі, электрондық оқулықтарды 

тиімді пайдалану арқылы оқушылардың білімділігін арттыру және білім сапасын көтеру 

керек болып отыр.  

Соған орай білім жүйесі де дайын білімді игеруге ғана емес, интеллектуалдылықты 

қалыптастыруға, жеке танымдық әрекетті қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Адам 

әрекетінің әр түрлі саласында озық ақпараттық технологияларды пайдалану өзекті болып 

барады. 

Тіл үйрену барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, педагогикалық 

қалыптасқан жазу, тыңдау, түсіну, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға әбден болады.  Ал 

енді психологиялық жағына келетін болсақ, қазіргі уақыт ағымындағы оқушылардың 

әрқайсысының үйлерінде әдетте көптеген ойындары бар компьютерлер, 

ноутбуктар,  видеолар мен телевизорлары бар болғандықтан, олар қоршаған ортаны 

осындай тәсілмен қабылдауға үйренген. Жаңа технологиялардың мүмкіндіктері 

оқушыларға оқу бағдарламаларын оқып тіл үйренуде де сәтті қолданылатынын 

түсіндіруге мүмкіндік беріп, шығармашылық белсенділікті дамытуға, пәнге деген 

қызығушылықты арттыруға, тыңдау мен сөйлеу дағдыларын үйренуге ең жақсы 

жағдайларды жасауға әсер етіп, нәтижесінде сапалы білім алуын  қамтамасыз етеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әдістемелік, дидактикалық, 

педагогикалық және психологиялық принциптердің тұтас комплексін жүзеге асыруға 

көмектеседі, таным процесін қызықты және шығармашыл етеді, әрбір оқушы үшін жеке 

дара жұмыс қабілетін ескеруге мүмкіндік береді. Жаңа технологияларды практикада 

қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың жаңа түрін ашады, 

нәтижесінде оқушылардың танымдық белсенділігі дамиды, білімді өз беттерінше 

толықтырады, ақпараттар ағымында іздеу және бағдарлауға үйренеді. Жаңа 

технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану тәжірибесін талдай отырып, 

мынандай қорытынды жасауға болады: оқыту сапасы артады, тұлғаның үйлесімді дамуын 
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қамтамасыз етеді, ақпараттық кеңістікте адаспайтын, ақпарат мәдениетін жетік білетін 

тұлға болып қалыптасуына көмектеседі, тіл тосқауылының  кедергілері азаяды. 

Мектептегі компьютерлер интернет жүйесіне қосылғандықтан сабақтарымда АКТ 

кеңінен қолданамын. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ағылшын тілі 

сабақтарында қолданудың негізгі мақсаттары: тілді үйренуге деген мотивацияларының 

артуы, тілдік компетенцияны дамыту, өзге тілдегі мәтіндерді түсіне білу, сондай-ақ 

ақпаратты байланысқан және дәйектелген күйінде бере білу,  лингвистикалық білім 

көлемінің артуы,  тілін үйреніп жатқан елдің әлеуметтік мәдени құрылымы туралы 

білімнің   толығуы, ағылшын тілін өз бетімен үйренуге даярлық пен қабілеттілікті дамыту. 

Электрондық оқулықтар мен компьютерлік оқу әдістемелік құралдарды өз дәрежесінде 

қолдана білу   оқушылардың  үйренген  білімдерін өз беттерінше қолдана білуге, дүниені 

аз уақытта танып білуге мүмкіндік береді. 

Жекелеген пәндерді оқытуға білім технологияларын интеграциялау мұғалімнің 

қарқынды дамуына, оқудың барлық үш аспектісін өзара байланыста белсенді қолдануына 

дайын болуын қажет ететіндігін және бұл оқу мен оқыту үдерістерін білікті түсіну 

көрсеткіші болып табылатындығын баса айту керек. АКТ-ні қалай қолдану керек 

технологиялық білім сыныпта АКТ-ні қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды. Мектептегі 

технологияларға мыналар жатады:  теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, 

интернет/ WWW, ұялы телефон, ұтқыр қондырғылар, компьютер/ноутбук. Сандық 

бейнені (видео) қолдану Бағдарламалық жасақтама (БЖ) Windows-тың көшірмелерінің 

көбісінде бейнені редакциялауға мүмкіндік беретін тегін және қолданыста өте жеңіл 

Windows MovieMaker бағдарламалық жасақтамасы бірге жүреді. 

Сабақтың қызықты да тартымды болуына сабақтың мақсатына жету үшін жоғары 

дәрежеде пайдалана білген ақпараттық-техникалық  құралдардың мүмкіндіктері де оң 

әсерін береді. Ақпараттық –техникалық құралды қолданып өткізген әр сабақ 

оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын арттыруда орны бөлек. Жаңа тақырыпқа 

қатысты материалдарды аудио-визуалды қабылдау мен көрсетілім оқушылардың алған 

ақпаратты сақтауының 20-30% -на ғана әсер етсе де, оқушылар өздеріне берілген 

тапсырмаларды талқылау, тәжірибе барысында бір-біріне үйрету, білім беру және үйрену 

барысында жақсы нәтижеге жете алды. Оқушылардың дүниетанымын, ой-өрісін кеңейту, 

өмірге деген көзқарасын жан-жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашуда 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану - заман талабы. 

Cабақтарымызда оқушылардың қызығушылығын ояту, ынтасын арттыруда бұл 

құралдарды пайдаланып жүрміз. Өз сабақтарымда электрондық оқулықпен жұмыс, 

бейнефильмдер көрсету, грамматикалық жаттығулар орындату, А, В, С деңгейіндегі 

тапсырмаларды орындату кезінде, мәтіннің дұрыс оқылуы  арқылы  оқушылардың 

естерінде ұзақ сақтау дағдыларын жетілдірумен қатар, үйге тапсырма берген уақытта 

көбіне интернет беттерінен іздеуді ұсынып, кейде нақты интернет сайттарына сілтеме 

беріп отырамын.  Бұл жердегі менің мақсатым оқушыларға интернет желісін өзімізді 

қызықтыратын қосымша ақпарат іздеуде дұрыс пайдалану  және google мен wiki 

мүмкіншіліктерін қолдана білу. 

 Әрине қазіргі оқушылар кітапханаға барғаннан гөрі интернетпен жұмыс жасағанда 

көбірек қызығушылық танытады, заман талабына сай жеткілікті дәрежеде сандық сауаты 

бар, өмір жағдайларының барлық аспектілерінде жаңа технологиялардың бар 

мүмкіндіктерін пайдаланып, оны өмірлік қажеттіліктеріне қарай пайдаланатын ұрпақ 

тәрбиелеуде АКТ таптырмайтын тәсіл болып қала бермек. Интернетпен жұмыс жасағанда 

оқушылар белсенді болады, яғни мұғалім не айтады деп күтіп отырмай, өздері ізденеді, 

зерттейді, таңдайды, шешеді, жасайды. Оқушы өзіне қажетті ақпаратты таңдап алып, өз 

бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады. Өз бетінше ізденіп, дұрыс ақпаратты 

алып, оны өңдеуге үйренеді, компьютерлік сауаттылығы қалыптасады. Қазіргі ақпараттық 

заманда оқушыларды таңғалдыру мүмкін емес. Сондықтан, осы кезеңге дейін АКТ-ны 

қолдану дегенде  слайд, презентацияларды қолдану керекпіз деген ұғым қалыптасқан 



185 

 

болса, қазір  АКТ-ның көптеген мүмкіндіктерін сабақтарда жүзеге асыра отырып, олардың 

пәнге қызығушылықтарын және нақты білімдерін көрсетпесе де, оған жетуде мол 

мүмкіндік беретіндігіне мұғалім ретінде көзім жетті.  Бұрын оқушылардың ұялы 

телефондарын сабақта тыныштықты бұзады деп қолдануға тыйым салған болсам, ендігі 

көзқарасым басқаға өзгерді.  Оны ақпаратты іздеу құралы ретінде сабақта пайдаланып, 

оқушы пікірімен санасу арқылы бірлесіп жұмыс жасауға болатынына көзім жетті. Әр 

сабағымда ұялы телефондарын, ноутбукті  пайдаланып, берілген тапсырманы  орындауға 

кіріседі. Олар  телефонды  тек байланыс құралы емес, сабаққа да пайдалануға 

болатынына  көздері жетті.  Себебі, кітапта жоқ ақпараттарды,  электрондық құралдардың 

көмегі арқылы компьютерде өңдеу, интернет желісінен  бейне (видео) арқылы көрсету, 

оны көшіру  мұғалімнің  жұмысын да, оқушының қабылдауын да жеңілдетеді деп 

ойлаймын. Мен өз сабақтарымда АКТ-ның мүмкіндіктерін тиімді қолданып, 

Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге 

бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей 

білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде болатын, қоғам 

дамуына үлес қоса алатын, көкірегі ояу, ізденімпаз, өзіндік шығармашылық жұмыспен 

айналыса алатын жан-жақты жетілген жас ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. Әлемнің 

озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының орны ерекше болып шарықтай 

берсін. 

Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге 

бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей 

білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде болатын, қоғам 

дамуына үлес қоса алатын, көкірегі ояу, ізденімпаз, өзіндік шығармашылық жұмыспен 

айналыса алатын жан-жақты жетілген жас ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. Әлемнің 

озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының орны ерекше болып шарықтай 

берсін. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Полынкова Н.А., Нуркенова Б.Т. 

КГУ «Школа – лицей №66» 

 

 

     Данная статья является анализом одного из проведённых уроков русского языка 

в 4Г классе КГУ «Школы – лицей»№ 66. Тема урока «Однородные члены предложения». 

Целью урока являлось введение данного понятия в лексикон, понимание их значения в 

речи, вовлечение в процесс обучения всех и каждого обучающегося, создание 

коллаборативной среды, через использование новых стратегий и модулей. Тема выбрана в 

соответствии с программой обучения. Согласно конструктивистской теории программы, 

нами были изменены структура урока и подход к преподаванию и обучению.  
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   Первый этап урока – это разделение обучающихся на группы. Здесь был 

применен приём «Грецкий орех». Этот приём позволил создать коллаборативную среду и 

дать положительный морально – эмоциональный настрой на работу. Ученики не знали 

состав группы, но сформированные группы дали возможность каждому ученику 

почувствовать себя членом команды. Групповую форму работы я выбрала, так как 

согласно исследованиям учёных, наиболее эффективным методом обучения является 

диалог, он должен занимать центральное место в процессе обучения на уроках. Диалог 

способствует интеллектуальному развитию и результативности обучения [Мерсер и 

Литлтон 2007]. Беседа не является односторонним процессом обучения, как раз наоборот 

является взаимным процессом, в котором идеи приходят в двух направлениях и на этой 

основе продвигают обучение. В диалоге учитель и ученик – это равноправные партнёры. 

Целью партнёрства является получение взаимного результата обучения. В классе ребята 

хорошо общаются друг с другом, поэтому проблем по формированию и нежелание 

работать друг с другом на этом этапе урока не выявлено. Всем было комфортно с первых 

минут работы. 

   Работать над учебным материалом на уроке начали со стратегии «Вопрос – 

ответ». Эта стратегия предполагает проведение работы в парах. Учащиеся смогли 

провести взаимооценивание. Применение и использование на уроке данной стратегии, 

вызвали у учащихся интерес. Мы предполагаем, что он был вызван тем, что каждый мог 

принять участие в работе, проверить свои знания и знания одноклассников. Обучающиеся 

сами формулировали вопросы друг другу, чем показал каждый владение терминологией, 

знание теоретического материала. Данная стратегия позволяет применить такие модули, 

как «Оценивание для обучения», «Новые подходы в обучении»,  позволяет определить 

степень умения формулировать вопросы и ответы. Применив эту стратегию можно 

сделать вывод о степени мышления учащихся, их владении языком. На этом этапе урока у 

ряда учащихся возникла проблема. Часть учащихся не смогли сформулировать вопросы 

для  одноклассников по данной теме. В дальнейшем будем применять данную стратегию, 

потому что она способствует повышению саморегуляции, развитию мышления, речи, 

помогает преодолевать психологические барьеры.  

   При работе с новым материалом, на следующем этапе урока, учащимся 

предложено было составить  кластер «Члены предложения», после чего высказать свои 

«За и против». Работа предполагает групповую форму работы. Все группы распределили 

обязанности, каждый отвечал за определённый этап работы. Составив в группе кластер, 

спикер защищал его, обосновывая свою версию. Для презентации кластера  нами 

использована стратегия «Карусель». Это позволяет не только презентовать свою версию, 

но  и ознакомиться с другими подходами и взглядами по данной теме. После этого, 

вернувшись в свои группы, спикеры рассказали о том, какие замечания, дополнения 

сделали одноклассники к кластеру, какие положительные моменты есть в работе  у 

каждого.  Каждый этап урока, каждая работа оцениваются. На данном этапе урока мной 

использована стратегия «Мишень». Эта форма оценивания позволила учащимся сделать 

вывод о том, чья работа является наиболее грамотной, чёткой, точной. Данная форма 

взаимооценивания позволила каждому высказать своё мнения и ощутить себя значимым.  

   На этапе применения полученных знаний, учащимся было предложено 

самостоятельно составить предложения с однородными членами. Это задание у 

некоторых ребят вызвало определённые затруднения. Каждый имел возможность, в случае 

затруднения, попросить помощи у любого члена группы. Здесь ребята тоже активно 

использовали диалоговую форму взаимного обучения. Каждый мог получить 

консультацию. Диалоговый подход  позволяет учиться друг у друга, углублять свои 

мысли и действия, общаясь предметным языком. На этом этапе урока я обратила 

внимание на разный уровень сформированности умения применять теоретические знания 

на практике. Возможно, эта проблема была явной, потому что не все учащиеся могут 

работать как в группе, так и самостоятельно. У части детей нет быстрого переключения на 
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другой вид деятельности, а ряд из них просто привыкли к традиционной форме работы. 

Но благодаря диалоговому общению все обучающиеся справились с заданием. В качестве 

проверки использовался приём прочтения. В группе были выбраны ребятами лучшие 

работы. Выбранная работа была прочитана учеником для взаимооценивания в классе. Для 

в взаимооценивания использована стратегия «От кулака до пяти пальцев». Эта стратегия 

понравилась учащимся, так как была новой формой работы и  ранее не была применена на 

уроках.  

Один уз важных этапов урока – это рефлексия. Учащимся предложена таблица для 

заполнения. 

Рефлексия. Анкетирование. 

Ф.И. ученика_______________________________________________________ 

 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

       7.Домашнее задание мне 

кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / 

неинтересным 

Каждый мог выбрать то, что соответствует его ощущениям, эмоциям, 

самооцениванию. 

Также обучающимся предложен лист взаимооценивания.  Взаимооценивание 

осуществлялось поэтапно, оценка выставлялась за каждую выполненную  работу. 

Лист оценивания. 

Критерии итогового оценивания 

1.  «5», все задания выполнены верно. (Для итоговой «5» допустима «4» за 

одно задание) 

2. «4»,  допустимы недочёты в одном, двух заданиях. 

3. «3», низкая производительность труда, активность, ошибки при работе. 
№ п/п Фамилия, имя №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

Итог 

( балл) 

Оценка 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Здесь тоже возникла проблема: обучающиеся завышали оценки товарищам по 

группе. Критерии были сформулированы, но объективность выставления оценок 

прослеживалась только в трёх группах.  Мне было важно, чтобы оценивание было 

объективным, пришлось вмешаться в процесс. Ученики пытались обосновать свои оценки, 

но не все доказательства были убедительными. Критериальное оценивание повышает 

мотивацию, саморегуляцию, самореализацию. Исходя из иерархии потребностей по 

Маслоу, наивысшей точкой развития является самовыражение.  Опираясь на теорию 

Шульмана, мы знаем, что главная ценность учителя – это ученик. 

Планируя уроки дальше будем работать над тем, чтобы каждый ученик мог 

приблизиться к этой ступени, а в идеале, и находить средства и возможность  для 

самореализации.  
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Обучение фортепианной игре - сложный и многогранный процесс. Он включает в 

себя не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие учащихся. Его 

необходимым элементом является также широкая воспитательная работа. При всем ее 

многообразии она может быть сведена к нескольким основным направлениям: 

воспитание мировоззрения и моральных качеств, воли и характера эстетических вкусов и 

любви к музыке, интереса к труду и умения работать, наконец, забота о здоровье и 

физическом развитии обучающихся. Один из важнейших принципов современной 

методики - процесс обучения - воспитывающий процесс. 

Воспитательная работа должна быть ненавязчивой, во многих случаях ее 

желательно сделать даже неприметной для обучающегося. Замечания или беседы, 

имеющие воспитательное предназначение, должны быть доступными, яркими и 

запоминающимися по форме. Основная часть воспитательной работы проводится на 

уроке. Опытный, образованный педагог, глубоко вникающий в художественное 

содержание музыкальных произведений, будет касаться их образов, воплощения в 

них многих жизненно важных тем и эстетических воззрений композитора и идеалов, 

которыми вдохновлялось его творчество. Пламенный патриотизм Шопена, неукротимый 

дух борца-освободителя Бетховена, солнечный оптимизм Моцарта, страстную любовь к 

русскому человеку Чайковского и многие другие темы должны быть затронуты в 

процессе изучения учебного репертуара. При умном и тонком подходе это может оказать 

на студента сильнейшее воспитывающее действие. 

Педагог с широким кругозором сможет рассказать много интересного и 

поучительного об отношении к народной музыке крупнейших композиторов прошлого и 

современности, о том, что они видели в ней образец высших художественных ценностей, 

что на ее основе они создавали произведения, близкие народу. В процессе повседневной 

работы с обучающимся эти положения важно убедительно раскрывать на конкретных 

примерах. И в простенькой обработки песни, и в пьесах Чайковского, Рахманинова, 

Бартока, Прокофьева и многих др. композиторов нужно обращать внимание 

студента на проявление в них народности. В одном нужно отметить характерный 

интонационный оборот, в другом - отметить подголосочный склад ткани, в третьем - 

выявить ладовое своеобразие. Пусть ученик вникнет в суть дела и насладится 

художественным результатом, достигнутым композитором.[1] 

Очень важная форма воспитательной работы, получающая все большее 

распространение в настоящее время - проведение студентами музыкальных вечеров или 

концертов просветительского характера. Это приносит большую пользу самим 

студентам и имеет большое значение для пропаганды искусства. 

Особая разновидность просветительско-воспитательной работы — проведение 

вечеров, посвященных различным темам искусства, совместными силами студентов и 

учащихся общеобразовательных школ. Помимо воспитательных задач и приобщения к 

искусству детей, не обучающихся музыке, такие вечера сближают детей этих двух 

учебных заведений. Педагогу спецкласса благодаря этим мероприятиям, становится 
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легче найти общий язык с учителями школы, что крайне важно, так как часто 

недооценивают важность занятий в музыкальном учебном заведении. 

Хорошей формой воспитательной работы справедливо считаются посещения 

концертов, театров, музеев, экскурсии в памятные культурно-исторические места, 

прогулки за город. Их стоит проводить не только всем классом, но и с отдельными 

обучающимися. Нужно ли планировать воспитательную работу? Заранее должны быть 

намечены собрания класса, конкурсы, посещения концертов, музеев; они требуют и 

соответствующей подготовки педагога. Но как быть с воспитательной работой, 

проводимой непосредственно в процессе обучения, а также импровизированными 

беседами, которые не могут быть предусмотрены заранее. Необходимо ясно представлять 

себе основные линии воспитательной работы, какую следует проводить с каждым 

студентом, важно быть внутренне подготовленным к ним. Остановимся более подробно 

на некоторых вопросах воспитательной работы в классе специнструмента. 

Весьма важно воспитать нужное отношение к искусству и к занятию им; это уже 

может благотворно сказаться на формировании мировоззрения обучающегося. Для 

некоторых исполнителей главный стимул развития -честолюбие. Это, конечно, не тот 

путь, каким должен следовать человек. Не о личном успехе надо думать ученику, не эту 

струнку надо стремиться в нем затронуть педагогу, чтобы добиться успеха. Честолюбие - 

плохой советчик, толкающий на ложный путь. Сосредотачивая все помыслы на 

собственном «я», художник сам себя ограничивает, отходя все дальше от творческих 

задач, духовный мир его мельчает. Обучающемуся надо указать истинные цели, к каким он 

должен стремиться. Важно, чтобы он научился искусство за то прекрасное, что оно дает 

людям. Сделать так, чтобы студент полюбил больше автора, чем себя, произведение, чем 

свою трактовку, исполнение, чем последующий успех. Важно, чтобы обучающийся, как 

можно больше получал ярких художественных впечатлений. Надо слушать хорошие 

произведения в возможно лучшем исполнении. Нельзя переоценить благотворность 

воздействия концертов больших артистов. Приходилось замечать, что некоторые 

педагоги проявляют эмоциональную скованность, когда речь заходит о раскрытии 

красоты музыки, исполняемых произведений. Они как будто стыдятся или считают 

ненужным просто, от души сказать: «Как это прекрасно! Как чудесно звучит эта 

модуляция, это новая тональная окраска! Вслушайся в нее и сыграй так, чтоб и другие 

могли насладиться!». 

Живая, непосредственная реакция педагога на красоту музыки способна 

оказывать сильнейшее воздействие на пробуждение эстетического чувства учащегося. 

Ставя перед собой задачу формирования художественного вкуса ученика, хороший 

педагог не только эмоционально реагирует на прекрасное в искусстве, но и стремится 

объяснить, почему это прекрасно. Эстетическое воспитание тем успешнее, чем 

разносторонне оно ведется. Не надо упускать случая обратить внимание ученика на 

красоту образа литературного произведения, картины или скульптуры. При этом 

желательно проводить параллели, которые помогли бы глубже понять и прекрасное в 

музыке. Недаром Лист говорил, что Рафаэль и Микеланджело помогли понять глубже 

Моцарта и Бетховена.[2] 

Эстетическое воспитание неразрывно связано с развитием любви к музыке. 

Насколько важно вовлечь ученика в сферу подлинного искусства, настолько же важно 

воспитывать у него отрицательное отношение к сочинениям плохим. Одна из самых 

важных задач педагога - пробуждать глубокий длительный интерес к музыке. Уже этим 

одним можно резко повысить работоспособность ученика, добиться большей 

сосредоточенности, усиления слухового контроля. Известно, что некоторые педагоги 

очень успешно развивают любовь к музыке, это достигается тем, что прежде всего, сами 

они горячо ее любят, что соприкосновение с искусством заставляет их «загораться». Это 

создает в классе подлинно художественную атмосферу и увлекает учащихся. Необходимо 

с первых уроков приучать ученика к тому, что искусство требует постоянного и упорного 
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труда: Не всегда труд заинтересовывает, но стремиться к тому, чтобы он увлек, очень 

важно. Можно, разумеется, успешно выполнить и работу, к которой нет 

расположения, только потому, что это необходимо. Но насколько же лучше дело спорится, 

когда к нему чувствуешь влечение! Ведь в жизни на каждом шагу можно встретить людей, 

любящих свой, нередко кажущийся другим скучным, труд, и находящих в нем 

удовлетворение. «Само воспитание, -писал Ушинский, - если оно желает счастья для 

человека, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни». 

Для современной эпохи характерно отношение к труду, как к творчеству. 

Одна из насущнейших проблем педагога-пианиста - воспитать в учениках любовь к работе 

за инструментом, интерес к самому процессу «упражнения», к «ремеслу» исполнителя. 

Как это осуществить практически? У педагога для этого есть много средств - развитие 

интереса к музыке вообще, умению убедительно показать, к каким результатам 

приводит хорошо проделанная работа дома, поощрение за ее хорошее выполнение. 

Очень важно живыми примерами на уроке показать студенту, что значит работать по-

настоящему над преодолением какой-либо трудности. Труд должен быть не только 

радостным, но и умным.[3] Этим определением хочется подчеркнуть необходимость его 

продуктивности, целесообразности и организованности. Страстность должна 

сочетаться с крепкой волей, рождающей выдержку, постоянный накал энергии труда. 

Успех педагога во многом зависит от его умения индивидуально подойти к 

каждому студенту. Для этого необходимо систематически изучать личность студента, 

знать, чем он живет и интересуется, какова окружающая его среда. Человек, особенно в 

молодости, постоянно меняется, на протяжении даже небольшого промежутка 

времени его личные качества могут стать иными. В каждой индивидуальности есть 

всегда положительные и отрицательные черты, более или менее ценные элементы. Иногда 

педагоги концентрируют свое внимание на недостатках студента, и, стремясь к 

гармоничному развитию его личности, прилагают свои усилия к «подтягиванию» 

отстающих элементов, при этом, уделяя мало внимания тому наиболее ценному и 

гармоничному, самобытному, что есть в индивидуальности обучающего. К концу 

обучения у него, м.б., не обнаруживаются те недостатки, которые прежде бросались в 

глаза, но, увы! он не выделяется более и теми ценными чертами, которые ранее в нем 

привлекали. Конечно, важно знать недостатки студента и систематически работать над их 

устранением, но достигать этого часто лучше обходными путями, на основе развития 

сильных его сторон. Предположим, что на первом курсе колледжа студент начал отставать 

в отношении беглости. Казалось бы, естественным в таком случае дать ему несколько 

этюдов на мелкую технику, типа ор.740 Черни. Однако это не всегда приводит к 

устранению недостатка. Вдумчивые учителя в таких случаях нередко ищут иного 

пути. Они стремятся выяснить, прежде всего, причину. Ею может оказаться отвлечение 

внимания студента новой, недавно открывшейся областью техники — октавами и 

аккордами, тогда полезно дать произведение, включающее в себя и крупную и мелкую 

технику, и которое по-настоящему может увлечь студента. В связи с различием 

индивидуальности обучающихся, приходится использовать различные пути воспитания. 

Встречаются студенты неорганизованные. Они небрежны в работе, неаккуратны в 

выполнении своих обязанностей. Систематической и настойчивой работой их 

иногда удается дисциплинировать. Неорганизованность нередко объясняется 

отсутствием стойкого интереса к делу и слабостью воли. Утешая себя тем, что в 

дальнейшем «все как-нибудь образуется» студент откладывает выполнение задания, в 

результате плохо его выполняет, а иногда, боясь «проборки» педагога, вообще не является 

на урок. 

Иногда успешному развитию вредит чрезмерная скромность, застенчивость, 

вызывающие эмоциональную скованность во время исполнения. Имея дело с 

обучающимися этого рода надо с особой заботой отнестись к тому, чтобы занятия 

музыкой приносили им побольше удовлетворения и поменьше разочарования, 
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чтобы они ощущали естественный рост, чтобы успехи окрыляли их. Важно 

поощрять его к смелым творческим поискам, соблюдая в то же время предельную 

осторожность во избежание срывов. Преодолению застенчивости способствует 

общение с коллективом - не только игра на концертах, но и внеклассная работа: 

выступление на классных собраниях, участие в общественной работе. 

Некоторым студентам особенно не достает инициативы. Они просят, чтобы им все 

показали, объяснили. Первое их желание при разборе произведение, - услышать, как 

«его надо исполнять». Таких студентов особенно важно поставить в условия, при которых 

они должны были бы систематически и всемерно проявлять свою самостоятельность. 

Необходимо, кроме того, быть очень чуткими ко всем проблескам самостоятельности. 

Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно лишь в том случае, 

если студент понимает, какую художественную цель преследуют указания педагога: 

рекомендуемая аппликатура, динамический план, оттенки звука. Важно 

систематически использовать широкие обобщения, позволяющие в частном раскрыть 

закономерности художеств, явлений.[4] Обобщения эти должны касаться и методов 

работы, и основных принципов искусства музыканта интерпретатора, и стилистических 

особенностей сочинения. Обобщения педагога значительно лучше усваиваются, если 

студенту на этой основе предлагается решать различные исполнительские задачи. Они 

могут быть весьма разнообразные. Например, впервые предложив где-нибудь в 

полифоническом произведении прием связи звука путем скольжения пальцев с клавиши 

на клавишу, педагог предлагает найти в том же сочинении аналогичные места; или 

другой пример: объяснив принцип расшифровки украшения, педагог задает студенту к 

следующему уроку самостоятельно расшифровать еще несколько мелизмов. Такие здания 

не только способствуют лучшему усвоению обобщений и принципов, изложенных 

педагогом, но и приучает использовать их' на практике. Этот метод работы, как 

показывает опыт, дает отличные результаты. Очень часто студент проделывает 

лишнюю, даже вредную работу. Невнимательно разбирая и заучивая ошибки, он 

потом тратит много времени на их исправление; механически проигрывая пассаж, на 

изучение которого было потрачено много упорного труда, студент в течение минуты 

«заигрывает» его, и пассаж перестает выходить. Таких примеров можно было бы 

привести много, все они свидетельствуют о том, как непродуктивно расходуется 

драгоценное время занятий, и как важно приложить максимум усилий, чтобы студент не 

сводил на «нет» достигнутое ранее. Многое в этом отношении зависит от педагога. 

Приучая студента рационально работать над устранением какого-либо недостатка, он 

должен быть подобен врачу, лечащему болезнь и вместе с тем следящему, чтобы 

лекарство не оказывало вредного действия. Успеху самостоятельной работы во многом 

способствует самоконтроль. Этот метод состоит в том, что педагог постепенно приучает 

студента не только слушать свое исполнение, но и контролировать себя в процессе работы 

там, где, скорее всего, могут возникнуть ошибки и погрешности исполнения. Надо 

знакомить обучающегося с типичными проявлениями тех или иных ошибок. 

Например, при разборе пьесы вкралась ошибка, фальшивая нота. Если эта ошибка 

принадлежит к числу распространенных, надо сказать об этом студенту, и 

рекомендовать ему быть особенно внимательным в аналогичных местах. В течение 

времени следует познакомить и с другими случаями проявления фальшивых звуков. Речь 

идет не о том, чтобы педагог время от времени обращал внимание на те или иные 

ошибки и недочеты, важно добиться их осознания и установления в домашней 

работе повседневного контроля над их устранением. Для этого нужно сообщать о них 

студенту постепенно, сообразуясь с его способностями, степенью восприимчивости. 

Словом, это должен быть планомерно осуществляемый метод музыкального воспитания, 

а не попутные замечания от случая к случаю. 

Для воспитания у студентов самостоятельности полезно, чтобы они сами, время 

от времени, без помощи педагога, выучивали небольшие произведения. Разученные таким 
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путем пьесы целесообразно прослушивать на классных собраниях. Обсуждение их всем 

классом с последующим выявлением достоинств и недостатков, а желательно и с 

вынесением оценки, будут способствовать улучшению качества самостоятельной 

работы обучающихся.  
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Мир информационно-коммуникативных технологий проникает практически во все 

сферы человеческой деятельности. Постепенно он завоевывает и сферу музыкального 

образования. ИКТ позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают ранее 

недоступные возможности, как для преподавателя, так и для студентов. Применение ИКТ 

на уроках и в профессиональной деятельности учителя музыки давно уже стало 

общепринятой практикой. Каждый день музыканты-профессионалы сталкиваются с 

работой музыкальных компьютерных программ, записи нотных текстов не только при 

помощи нотной бумаги и карандаша, но и при помощи компьютерной техники. В 

связи с чем, в рамках музыкального образования студентам необходимо познавать мир 

музыки с применением новейших компьютерных технологий и специальных программ, 

дающим возможность вступить в мир большого искусства, имея уже азы данного вида 

знаний.  

Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве средств 

художественного выражения и обучения, эстетического развития и художественного 

образования детей и подростков. Доступность и разнообразие всех компьютерных 

технологий (трехмерность, анимация, видео, звук, имитация традиционных 

изобразительных техник, интерактивность, гипертекстуальность) позволяют 

рассматривать компьютер как открытую учебно-развивающую среду для творчества и 

самообразования и студентов, и преподавателей.[1] Но, следует заметить, что 

компьютер не должен быть использован только в качестве электронной доски для 

написания темы и тезисов урока с необходимыми графиками -иллюстрациями, 

нотного материала, а как инструмент для интерактивного образовательного действа, 

задача которого — не информирование, а освоение и присвоение знаний студентами, а 

цель - самостоятельность мышления и творчество обучающихся. 

Выполнение этого требования предусматривает, прежде всего, знание 

преподавателем хотя бы простейших компьютерных программ. Разумеется, это требует 

постоянного обучения и самообучения преподавателя, непрерывного труда и поиска 

новых возможностей разнообразия учебного процесса.  

Немаловажным фактором успешной работы в этом направлении является  

комплексное оснащение кабинета и бесперебойное рабочее состояние техники. [2] 
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По степени освоения преподавателем компьютера и, исходя из опыта применения 

информационных технологий, можно выделить три уровня (этапа) использования 

информационных технологий на уроке музыки: 

первому из этих уровней (знание компьютера на уровне пользователя) 

соответствует установка на последовательное изучение элементов музыкальной 

традиции - использование отдельных элементов учебных программ в ходе урока; 

второму (знание и владение широким кругом программ) - установка на синтез этих 

элементов и дальнейшее их развитие - создание собственных уроков-презентаций; 

третьему (умение работать в локальных сетях) - выход синтезирующей тенденции 

за пределы музыкальной педагогики в собственном смысле слова и перерастание этой 

последней в междисциплинарную - проведение интегрированных уроков в компьютерных 

классах.[3] 

Мировая практика показывает, что эффективно использовать компьютерные 

программы на занятиях музыкально-теоретических дисциплин возможно на всех 

курсах, подбирая учебные программы с учетом возрастного интереса студентов, их 

подготовленности к восприятию излагаемого материала и уровня освоения ими 

компьютера. Так для студентов 1 и 2 курсов в основном подходят фонотека, 

фонограммы; образовательно-игровые программы, при использовании их 

отдельных элементов. Обучающимися 3-х и 4-х курсов хорошо воспринимаются 

тематические - обучающе-развивающие; образовательно-игровые программы; фонотека 

и фонограммы в полном объеме, и информационные частично. При этом можно 

включать в урок, как отдельные элементы программ, так и проводить урок-

презентацию. Здесь уже задействуются все группы программ в полном объеме и 

занятия проводятся с применением, как отдельных элементов программы, так и в форме 

урока-презентации и интегрированного урока. 

Чтобы сделать занятия интересными и привлекательными для студентов, 

необходимо учитывать межпредметные и внутрипредметные связи, логику учебного 

процесса, культурный уровень студентов, используя при этом, современные принципы 

педагогической техники и информационные технологии. 

На   данный   момент   времени   существует   большое   количество 

компьютерных программ, способных разнообразить занятия и вызвать интерес 

студентов к таким предметам, как «Сольфеджио» и «Музыкальная литература», 

«Гармония», «Постановка голоса». Условно их можно разделить на несколько групп:  

 Музыкальные проигрыватели.[4] 

Данная группа программ знакома любому пользователю ПК - это Windows Media 

Player, WinAmp и т.д. Возможности этих программ достаточно широки: воспроизведение 

музыкальных файлов, построение списка мелодий, запись в различных форматах.  

• Программы для пения караоке.[5] 

При   выучивании   какой-либо песни, романса  и  т.п. возможно использование   

такой   программы,   например,   как   VocalJam   или   при творческом задании сочинения 

своей собственной композиции с помощью KarMaker. Эти программы построены по 

одному принципу – проигрывается "минус", а на экране выводятся слова песни. 

 Музыкальные конструкторы, кроссворды.[6] 

 Музыкальные энциклопедии.[7] 

На   уроках   музыкальной   литературы   можно   использовать   такую программу, 

как «Шедевры музыки», в ней содержатся обзорные лекции по разным направлениям 

музыки, начиная от эпохи барокко и заканчивая современной музыкой, 

представлены биографии композиторов, история созданий известных   

произведений,   комментарии   к   ним,   аудио   и видеофрагменты. Также есть 

словарь различных терминов и музыкальных инструментов,  что  облегчает работу  в  

классе. Студентам  нравится самостоятельно получать знания, искать информацию в этой 

программе. Она проста и интересна в обращении. Для проверки знаний студентов 
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можно использовать раздел Викторина. В этом разделе обучающиеся должны не только 

определить музыкальное произведение, но и указать композитора и его портрет.  

Огромную помощь в проведении занятий дают музыкальные 

энциклопедии. Очень интересна "Энциклопедия музыки Кирилла и Мефодия", где 

представлены сведения практически обо всех современных группах и исполнителях, 

музыкальных альбомах. Вы сможете проследить историю развития той или иной группы, 

узнаете о развитии рока, джаза, поп-музыки в России и за рубежом, прослушать запись 

или просмотреть видеоклип. Для проверки знаний зайдите в раздел Викторина, где 

вам предложат различные вопросы и музыкальные фрагменты. 

Существуют программы для написания нотного текста, для его 

редактирования, например, Final, Sibelius. Эти программы можно использовать для 

сочинения мелодии, для аранжировки, для инструментовки музыкального произведения. 

• Программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки. [8] 

С помощью компьютерных программ возможно интересное проведение 

контрольных заданий, в виде кроссвордов, тестов, викторин, различных проверочных 

заданий на проверку музыкального слуха, ритма, знания особенностей стилей 

композиторов, жанров, средств музыкального развития и выразительности. Благодаря 

применению    компьютерных    программ    становится возможным яркое и 

захватывающее применение таких форм проведения  занятий как урок-экскурсия, урок-

концерт, урок-игра, урок-эксперимент и др. 

  С использованием компьютеров и предоставлением доступа в Интернет 

преподаватели фортепиано получили возможность искать и применять в работе 

необходимую информацию. В работе преподавателей такой информацией могут быть: 

 сведения о композиторах; 

 сведения об исполняемых произведениях; 

 поиск в Интернете нотных источников, аудио- и видеоматериалов; 

 составление визуального ряда из произведений изобразительного искусства и 

другого материала, помогающего в работе над раскрытием образа в музыкальном 

произведении; 

 поиск методической литературы и обращение к специализированным сайтам.[9] 

Появилась возможность послушать одно произведение в интерпретации различных 

исполнителей, найти записи известных пианистов, «посетить» концерты знаменитых 

музыкантов, просмотрев их в видеозаписи и т.д. Это позволяет обогатить урок, так как 

появляется наглядная информация, способствующая созданию более интересного и 

разнообразного содержания обыкновенного рядового урока. Свободный доступ к лучшим 

образцам исполнительского искусства позволяет одаренным студентам расти в 

профессиональном плане. На уроках фортепиано хорошо себя зарекомендовал такой 

способ, как запись игры обучающегося на видеокамеру. Таким образом, студент слышит 

себя со стороны, анализирует свою игру, делает сам себе замечания. После такой формы 

работы его игра становится заметно лучше.  

Интересный  синтез  представляет  собой  использование  на  уроках синтезатора и 

компьютера. Студентам интересно попробовать исполнить   произведение разными 

тембрами или просто поиграть понравившимся тембром. Особенно актуально это на 

уроках аккомпанемента.  

При всей объемности и разносторонности знаний, усваиваемых студентом 

исполнительского класса в ходе занятий на инструменте, одних лишь этих моментов 

недостаточно для успешного развития музыкального интеллекта. Можно предвидеть 

скептические возражения: «От применения всех этих ИКТ ученики лучше не заиграют!». 

Конечно, не заиграют! Но использование и применение информационных технологий 

помогает повысить эффективность занятий, несет в себе заряд положительных эмоций, 

погружает современного студента в атмосферу музыки, расширяет его представления о 

мире искусства. При использовании информационных технологий значительно возрастает 
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интерес обучающихся к образовательной деятельности, повышается уровень 

познавательных возможностей.  

Таким образом, применение и использование компьютера и компьютерных 

технологий возможны и необходимы на уроках музыкально-теоретических дисциплин и 

фортепиано. Студенты с удовольствием будут посещать занятия, повысится 

результативность и, главное, интерес студентов к данным предметам. 

Конечно, рассматривать использование компьютерных технологий на уроках как 

панацею для решения всех проблем нельзя. Информационные технологии призваны 

содействовать достижению образовательных целей, не превращаясь при этом в самоцель. 

Это только средство для расширения методов и форм работы учебного процесса. 

Умение поставить цель, заинтересовать ею своих студентов, найти нужные формы, 

методы, средства для ее достижения, это не сделает ни один компьютер. Главенствующая 

роль в учебно-воспитательном процессе всегда останется за преподавателем. Вполне 

естественно, что даже самые совершенные технологии не смогут заменить собой 

«роскошь человеческого общения» (А. де Сент-Экзюпери), непосредственного общения 

ученика и учителя. Информационные технологии являются всего лишь инструментом, 

который поможет педагогам изменить методы своей работы, развивать индивидуальные 

способности студентов, укрепить межпредметные связи в обучении для создания 

целостной картины развития музыкального искусства, осуществить обновление процесса 

обучения. Задача же педагога состоит в том, чтобы помочь посредством искусства и 

музыки в условиях новых технологий подготовить студента к профессиональной 

деятельности, воспитать яркую и успешную личность. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что применение компьютера 

и других технических средств на уроках специальных дисциплин – это не самоцель, но 

современный преподаватель должен уметь использовать компьютер в своей деятельности. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные 

технологии во всех сферах жизни, а значит и музыкально-педагогическая - не должна 

отставать от требований времени.  
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Овладение сценическим мастерством требует от аккордеониста серьезной, 

вдумчивой работы над множеством компонентов, составляющих в своем неразрывном 

единстве сущность музыканта. Разного рода проблемы стоят перед исполнителем и его 

воспитателем. Одна из них носит особый характер. Это излишнее волнение, 

вынуждающее иных, поистине талантливых музыкантов, отказаться от концертных 

выступлений. На эстраде остается лишь тот, кто силой своего таланта преодолел страх 

перед слушателями. 

Этот род сценического волнения с давних пор был предметом исследований 

педагогов и самих исполнителей. Еще в 1896 году на третьем международном конгрессе 

психолог в Мюнхене несколько из заслушанных докладов, посвященных проблеме 

музыкальной памяти, затрагивали также и вопросы сценического волнения. С тех пор 

появилось большое число работ о различных аспектах исполнительства. 

На современном уровне развития исполнительства не могут не привлекать 

музыканта-педагога знания, накопленные смежными науками и достижения прикладной 

психологии. 

В начале прошлого столетия немецкий психиатр Шульц разработал систему 

приемов, использование которых помогало его пациентам с повышенной нервной 

возбудимостью подавить в себе отрицательные эмоции, слабость, напряженность, 

успокоиться. 

Американский психолог Якобсон обратил внимание на взаимосвязь 

эмоционального состояния и напряжения мышечной системы человека, но тот факт, что 

изменение одного вызывает изменение другого. Довольно полно и детально, но уже 

применительно к непосредственной деятельности музыканта, рассматривает эти вопросы 

Бочкарев. На основе исследований, проведенных им на Четвертом Международном 

конкурсе им. Чайковского в музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, были 

получены интереснейшие данные о возможностях использования достижений 

современной психологии в целях оптимизации состояния психики музыканта на эстраде. 

Установлено, какое важное значение приобретает тренировка эмоционального состояния, 

регулируемая самим исполнителем.  Она включает ряд приемов, основанных на 

выполнении физических, дыхательных и других упражнений, на использование слова в 

качестве стимулятора функций организма, фиксации внимания на положительных 

эмоциях и отвлечении от влияния отрицательных, а также приемов, основанных на 

закреплении успешных результатов тренировок, превращении их в привычки, в обычное 

состояние музыканта-исполнителя на сцене. 

Отсутствие теоретического анализа своих практических действий или недооценка 

их со стороны других музыкантов нередко оборачивается плохими результатами именно в 

плане исполнительства. Этот упрек относится и к работе некоторых педагогов – 

музыкантов, порою забывающих о том, что в детстве наиболее плодотворно формируются 

все качества, составляющие впоследствии личность музыканта. Ведь известно, что 

исполнитель – ребенок во время публичного выступления волнуется гораздо меньше, чем 

участник концерта постарше. 

Первая мелодия, подобранная по слуху на аккордеоне – это событие в жизни 

ребенка. Оно не должно остаться незамеченным ни родителями, ни педагогом. Ответь на 

радость радостью, иметь успех, пусть самый незначительный, закрепи и развей чувство 

удовлетворенности. 

Основой нормального процесса формирования исполнителя является наличие у 

него музыкальных особенностей. Об этом приходится говорить, потому что в 

музыкальных школах обучаются дети с различными музыкальными данными, 

недостаточными в ряде случаев для профессионального обучения. К сожалению, иные 

педагоги  не учитывают этого обстоятельства и сталкиваются в работе с неразрешимыми 



197 

 

проблемами. Нельзя забывать, что основная задача ДМШ – общее музыкальное 

образование. 

Профессиональное обучение – лишь вторая задача и она может быть поставлена 

только перед частью учеников. Творческими особенностями наделены все без исключения 

люди. Но «доза» одаренности у разных людей различна. Известно, что способности 

человека развиваются при обучении, воспитании, в процессе самостоятельной творческой 

деятельности. Но развитие это у каждого имеет свой предел. Исследование педагогом 

ДМШ природных музыкальных задатков в начальной стадии обучения и развитие 

творческих способностей впоследствии - одна из наиболее актуальных задач, стоящих  

перед ним. В результате – не просто отбор из своих учеников способных к 

профессионально – исполнительской деятельности, но и возможность управлять 

развитием характера и способностей.  «К какой деятельности я готовлю ученика», - этот 

вопрос незримо должен присутствовать на каждом занятии, определять направление в 

работе педагога. Профессиональное или общее музыкальное развитие педагог должен 

разрешить, возможно, на начальной стадии обучения в ДМШ, как только специфические 

особенности учащегося под влиянием обучения музыке подскажут ответ. Конечно, жизнь 

и сам процесс формирования воспитанника вносят поправки в видение педагогом 

конечной цели обучения, но все равно такое видение необходимо в самом начале. 

Факты привития навыков сценического самочувствия аккордеониста условно 

можно подразделить на три группы: 

1. Равномерное развитие профессиональных навыков, образующих «комплекс 

полноценности аккордеониста» 

2. Формирование положительного состояния психики исполнителя перед 

публичным выступлением. 

3. Развитие реакции аккордеониста на внешние и внутренние раздражители во 

время концерта. 

Недостаточное владение, каким – либо профессиональным навыком приводит 

исполнителя к неуверенности, излишнему волнению, а отсюда к потере самообладания и 

качества исполнения. Большинство педагогов сознают это, уделяя много сил и времени 

работе в данном направлении, но некоторые стремятся лишь к техническому 

совершенству в узком понимании: добиваются беглости пальцев, свободного исполнения 

различных фактур, обращая меньше внимания на развитие слухового контроля, 

музыкальной памяти, умение самостоятельно разбираться, в содержании, форме, стиле 

произведения, на развитие навыков полифонического мышления. А ведь эти 

профессиональные навыки имеют непосредственное отношение к исполнительству и 

существенно влияют на сценическое самочувствие аккордеониста. В период подготовки 

аккордеониста к публичному выступлению важно подчеркнуть значение объективной 

оценки степени готовности. Здесь опасна как недооценка собственных возможностей, так 

и переоценка. Первое обстоятельство становиться причиной неуверенности, порождая 

излишнее волнение на эстраде. Неуверенность может отразиться как на технике 

исполнения, так и на идейно-художественном замысле. Недооценка приводит к потере 

исполнительского самообладания, как правило, задолго до концертного выступления. 

Поэтому педагог и сам исполнитель еще имеют время и возможность проанализировать 

причины появившейся неуверенности и устранить их. Переоценка своих возможностей 

исполнителем опасна тем, что она проявляется непосредственно в процессе публичного 

выступления. Несмотря на это переоценке нельзя отнести к факторам, возникающим лишь 

в момент исполнения. Так как она складывается в период подготовки к концерту. На 

практике завышенное представление о собственных возможностях приводит исполнителя, 

прежде всего к выбору недоступного ему на данном этапе репертуара. «Завышенная 

программа» обречена на неудачу. Это очень яркая (в отрицательном смысле) иллюстрация 

нарушения иными педагогами дидактического принципа доступности. Большое значение 

имеет также оценка педагогом выступление ученика, так как она формирует будущую 
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исполнительскую оценку. Особенно важна оценка в период первоначального обучения, в 

первых публичных выступлениях учащихся.  Ребенок пришел в большой и сложный мир 

музыки. Первое выступление перед слушателями производит на него сильное 

впечатление. Чувство радости от сознания удачного выступления, или огорчение от 

неудачного, надолго запомнятся ему, и во многом определит его отношение к будущей 

музыкальной деятельности. Та или иная неудача во время исполнения неизбежно 

приводит к появлению излишнего волнения на сцене. Повторные неудачи закрепляют 

связь «исполнение-волнение», превратят его в устойчивый рефлекс. Излишнее волнение 

на эстраде может быть вызвано редкими выступлениями или большими перерывами в 

концертной деятельности. Если аккордеонист редко играет перед публикой, то он теряет, 

забывает ощущение собственного состояния, которые раньше испытывал во время 

выступлений. Здесь дело в том, чтобы восстановить и укрепить эти ощущения. Каждый 

музыкант на практике по-своему решает проблему адаптации. Чаще всего исполнитель 

после долгого перерыва, в особенности, когда ему предстоит играть новую программу, 

вначале исполнит ее перед знакомой аудиторией и «обыграет» в условиях, сходных с 

концертными, чтобы возродить прежнее сценическое самочувствие. Если 

подготовительная работа проводилась верно, и произведения выучены, то уверенность во 

время публичного выступления быстро возвратится. 

Индивидуальные особенности и даже привычки музыканта играют важную роль в 

«настройке»  эмоционального состояния в период подготовки к концерту. Известный 

педагог Зверев, например, за день до концерта ходил со своими учениками (среди которых 

были Скрябин, Рахманинов) в лес на прогулку. Крепкий сон быстро снимает усталость 

предконцертной подготовки. Нейгауз в день концерта играл меньше, чем обычно. 

Падеревский совсем не ел в день концерта. Коган, как правило, не играл вовсе в день 

концерта, полагая совершенным вздором, утвержденье некоторых исполнителей, что если 

день не поиграешь, то вечером и «руки не пойдут», а пьеса частично выпадает из памяти. 

Одни придают большое значение разыгрыванию перед концертом, другие никогда не 

разыгрываются. 

Педагог должен знать характер, склад психики своих воспитанников, их привычки 

и наклонности, чтобы быть наиболее точным в рекомендациях, как правильнее готовиться 

к выступлению. Но отдых и снижение интенсивности занятий на инструменте за день до 

концерта, как правило, полезны большинству. Экспериментальные данные советских и 

зарубежных музыкантов позволяют с достаточным основанием обнаружить влияние 

различных раздражителей на творческий процесс музыканта исполнителя. Температура и 

освещенность зала, эстрады, цвет и форма окружающих предметов, сопутствующие звуки. 

Все это раздражители. Каждый из них может оказать на исполнителя стимулирующее или 

расслабляющее действие. Из всего комплекса «мобилизационного» состояния артиста на 

сцене хотелось бы обратить внимание лишь на два компонента: 

1. Психологическая готовность музыканта во время выступления должна: 

служить тому, чтобы в момент наивысшего эмоционального 

напряжения сохранить полный контроль над своими действиями, 

сознательно управлять приобретенными навыками, с максимальной 

полнотой, воссоздавая на сцене музыкальное произведение. 

2. Эмоция страха – внезапно обнаружившийся недостаток средств 

защиты. Полная отдача воплощению музыкального образа, 

непрекращающийся диалектический процесс открытия прекрасного в 

исполняемом произведении, бережливость к каждой его малейшей 

детали, жажда выявит это все в реальном звучании – вот путь 

сценического страха. 

Сами по себе самообладание, эстрадная тренировка, техническая безупречность не 

восполняет творческой пустоты исполнения. 
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В этой связи мы неизбежно приходим к осознанию активной роли слуха 

исполнителя во время игры. Сейчас, пожалуй, не встретишь музыканта, будь то педагог 

или исполнитель, отрицающего значение слухового контроля непосредственно в процессе 

исполнения. «На эстраде надо слушать только себя и следить за логикой». 

Второй фактор в процессе исполнения - это взаимоотношение исполнителя и 

слушателя. Существует точка зрения, согласно которой исполнителю надо «уйти в себя», 

в музыку, забыть о слушателе. Нельзя не отметить противоречивость в этом. Добиваясь от 

учащегося, чтобы он забыл о слушателе, педагог, в сущности, требует от исполнителя 

забыть о том, что он исполнитель для слушателя. Способность же общаться со 

слушателем – артистизм, предполагающий взаимный контакт. Музыкант не только 

действует на аудиторию средствами музыкального искусства, но и испытывает на себе ее 

влияние. 

Во-первых, для того, чтобы музыкант своей художественной информацией смог 

воздействовать на слушателя, у него должна быть полная ясность о сообщаемом 

аудитории и о наилучших средствах достижения цели. 

Во-вторых, исполнителю надо видеть не только средства достижения цели, но и 

мастерски владеть ими, чтобы слушатель был в состоянии воспринять эту информацию 

так, как она задумана музыкантом. 

В-третьих, художественную информацию необходимо ставить в зависимость от 

степени подготовленности воспринимающего, от уровня его общей музыкальной 

культуры. Последнее не во власти исполнителя. Поэтому публичное выступление 

музыканта следует рассматривать как обмен информацией. «Цель» аплодисментов в 

театре состоит в том, чтобы напомнить исполнителю о наличии двухсторонней связи. 

Если же нет такой связи, то нет и борьбы, взаимодействия, что и является причиной 

сложного положения исполнителя на сцене. 

Современный концертный аккордеон–инструмент сложный. Владение средствами 

выражения делает талантливого человека художником, творцом. И процесс этот среди 

аккордеонистов происходит. Уровень исполнительского мастерства повышается 

буквально на наших глазах, и то, что раньше было уделом таланта и вдохновения, сейчас 

находит отражение в обыкновенных экзаменационных требованиях музыкальных училищ 

и ВУЗов. 

Аккордеонистам, как деятелям новой в профессиональном отношении отрасли 

музыкального искусства, необходимо многому учиться. Старейшие представители 

инструмента аккордеон, обладают огромным опытом концертной и педагогической 

практики. Их задача – сделать свой опыт достоянием широкого круга будущих 

концертантов. 
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В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть общей 

мировой культуры, оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса 

познания мира, обобщенно выражающее в звуковых образах существенные процессы 

жизни, и в то же время является специфической формой эстетической деятельности. 

Музыкальное образование часто определяется как «музыкально- эстетическое», чем 

подчеркивается его связь с эстетическим воспитанием и образованием.   Определение 

«музыкально- эстетическое» воспитание и образование находит отражение и в 

формулировке традиционных принципов музыкального воспитания – принципа единства 

эмоционального и сознательного (рационального) и принципа единства художественного 

и технического ; и в направленности многочисленных исследований на выявление 

возможностей музыки в эстетическом воспитании и развитии личности школьника; и в 

определении деятельности как «музыкально-эстетической»; и в наименовании школьных 

программ по музыке; и в проблематике и тематике различного уровня научно-

практических конференций, симпозиумов и семинаров по вопросам музыкально-

эстетического образования. 

В последние годы развивающий характер музыкального образования связывается 

не только с его направленностью на развитие традиционных базовых музыкальных 

способностей, представляющих комплекс музыкальности, но, в значительной степени, с 

развитием всех структурных компонентов личности учащегося, его созидательных 

качеств, музыкально-творческих, общехудожественных, эстетических способностей, 

таких как: 

  образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; музыкальное 

восприятие и творческие способности; способности к сопереживанию; художественный 

вкус, интеллектуальная и эмоциональная сфера, творческий потенциал;  

 целостное художественное, образное, ассоциативное восприятие; художественно-

образное и творческое мышление, эстетическое сопереживание, сотворческое восприятие 

искусства, фантазия, воображение, артистичность; 

 эмоциональное переживание и ценностное отношение;  

 художественное воображение, фантазия в процессе художественной игры;  

способность к эмоциональному восприятию, суждению и оценке;  

 эмоционально-чувственная сфера, художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазия, творчество;  

 интуиция как способ художественного обобщения и познания музыки, 

музыкальное и ассоциативное мышление, «внутренний слух» и «внутреннее зрение» 

детей. 

Актуализация эстетической составляющей общего музыкального образования 

обусловливает ряд требований:  

во-первых, к профессиональной компетентности учителя, проявляющейся через 

комплекс базовых знаний в области эстетики и теории эстетического воспитания, а также 

умений реализовывать их в собственной музыкально-педагогической деятельности;  

во-вторых, к личностным профессионально значимым качествам учителя музыки, 

уровню его общей, эстетической и художественно- эстетической культуры; 

 в-третьих, к профессиональной подготовке будущего специалиста, которая должна 

обеспечить необходимый уровень его готовности к профессиональной деятельности с 

учетом современных условий. 

Практика учебно-воспитательной работы в школе свидетельствует, что успехи 

эстетического воспитания подрастающего поколения во многом зависят от эстетической 

культуры самого учителя музыки  и его методической подготовки в этой области. 

Поэтому учитель должен быть вооружен системой знаний и навыков, которые давали бы 
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ему возможность самостоятельно готовиться к урокам в школе, на надлежащем уровне их 

проводить и научить грамотному восприятию музыки своих воспитанников.   

Полноценное овладение профессией учителя музыки общеобразовательной школы 

невозможно без освоения необходимых навыков в области комплексного 

исполнительства, каковым является пение с собственным сопровождением.  Пение под 

собственный аккомпанемент является частью общей музыкальной  культуры такого 

учителя и крайне необходимо в его повседневной практической деятельности. Ведь 

такому специалисту на каждом шагу приходится демонстрировать и разучивать школьные 

песни, аккомпанируя себе самому. Поскольку концертмейстер на уроках музыки не 

предусмотрен. 

Для формирования умения  исполнять песню под собственный аккомпанемент 

необходимы знания, умения и навыки, как и вокально-сольного исполнения, так и 

инструментально-сольного исполнения. Эти задачи для студента колледжа   решаются на 

предметах «вокал» и «основной инструмент». А комплексное  исполнительство 

осуществляется в процессе занятий по дисциплине «аккомпанемент». Для преподавателя-

инструменталиста на этих уроках при работе над песней под собственное сопровождение 

требуются знание детско-возрастной психологии, организаторских приемов начиная с 

младшего дошкольного возраста и заканчивая средним школьным. Ведь незнание 

возрастных особенностей детей может привести, например, к поверхностному  подходу в 

выборе программы для студента. 

На уроках по аккомпанементу мы работаем также, и над конкретными  

программами по педпрактике. Пробные занятия по педпрактике по специальности 

«Музыкальное образование» начинаются у студентов  на 3 курсе, а предмет 

«аккомпанемент»  начинается со 2 курса, что дает возможность преподавателю 

подготовить студента к  работе над песней с детским коллективом.  

Из опыта работы можно отметить, что именно с добавлением к предмету 

«основной инструмент»  урока «аккомпанемент» у учащихся колледжа появляется 

большая осознанность работы над качеством звучания  /звукообразованием, ведением 

меха, дикцией, дыханием, фразировкой, осмысленностью исполнения /. 

А после включения в программу предмета «аккомпанемент» произведений и песен 

из программы пробных занятий  в детском саду и в школе, учащиеся становятся более 

собранными, активными и эмоциональными. А собственная игра студента на инструменте 

становится более содержательной. 

Занятия по комплексному исполнительству состоят из трех видов работы: 

1. Ознакомление с техническими и выразительными особенностями пения с 

собственным сопровождением / соответствующие упражнения на ознакомление с 

основами и средствами  образно-эмоциональной выразительности; упражнения, 

воспитывающие умения «видеть» произведения в целом/. 

2.Практическая работа над музыкальным произведением /выучивание вокальной 

партии и аккомпанемента, их сочетание, развитие исполнительского замысла/. 

3.Руководство самостоятельной работой студентов над произведениями, 

изучаемыми ими самими /помощь в анализе песен, определение ближайших задач по 

преодолению трудностей и т.д./.  

Первоначальное ознакомление с техникой, логикой и эмоционально-образной 

выразительностью исполнительства необходимо для того, чтобы  учащиеся получили 

общее представление об этих элементах музыки, и в дальнейшем могли понимать 

замечания педагога и сознательно относится как к своему исполнению, так и к 

исполнению товарищей. Кроме этого, на уроке закладываются основы соответствующих 

навыков. 

Анализ произведения включает в себя  сведения об его авторах и собственно 

произведении; усвоение жанра, образно-эмоционального строя песни; выявление 
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построения композиции и членение ее на мотивы, фразы, предложения, периоды; 

установление главной исполнительной задачи. 

В процессе работы над образно-эмоциональной выразительностью исполнения 

рассматриваются такие вопросы, как: 

-значение вокально-инструментальной выразительности для выявления в песне 

идейно-художественного содержания произведения;  

-средства выразительности /четкость текста, сила звука, тембр, темп и их смена, 

ритмичность и музыкальность как средства передачи эмоционально-образного 

содержания и т.п./; 

- проявление в пении с собственным сопровождением замысла авторов песни и 

собственной интерпретации; кульминация произведения, агогические оттенки; формы 

общения с аудиторией.  

При работе над техникой комплексного исполнительства следует особое внимание 

обратить на: 

-дыхание в сидячем положении / ознакомление с типами дыхания: ключично-

плечевым, грудным,  реберным,  диафрагматическим /;  

-дикцию и голосовое звукообразование / артикуляция, орфоэпические нормы /; 

-качество одновременного пения с инструментальным сопровождением 

/преимущества вокальной партии над инструментальной, хороший аккомпанемент /.  

Необходимой предпосылкой комплексного исполнительства является четкое и 

правильное произношение текста песен, гибкость и звонкость голоса. Очень важно 

преодолеть школьную привычку механически произносить слова текста песни. 

Необходимо в процессе пения с собственным сопровождением научить учащихся  

передавать мысли авторов песни, а также свое «видение» художественного образа и 

отношение к исполнительскому произведению. При этом внимание исполнителя должно 

быть сосредоточено на передаче содержания произведения и выполнения конкретных 

исполнительских задач. 

Отношение и содержание произведения проявляется непринужденно и тем 

активнее, чем полнее исполнитель понимает смысл общего музыкального построения и 

ярче себе его представляет. Поскольку содержание текста песен чаще всего подкрепляется 

и соответствующим музыкальным языком, то объединенное исполнение значительно 

обогащает силу эмоционального воздействия на исполнителя, однако исполнителю 

следует постоянно работать над совершенствованием выявления художественного образа, 

а не  следовать за  текстом.  

Несколько практических советов. Занятия по развитию навыков исполнения песен 

под собственный аккомпанемент следует начинать с упражнений на распределение 

внимания и дыхание, чтобы на последующих занятиях у учащегося закреплялись 

правильные навыки целостного восприятия и фразировки. Вопросам правильного 

дыхания и звукообразования следует придавать первостепенное значение. Студент 

должен с первого и на всех последующих занятиях закреплять два решающих навыка в 

пении с собственным сопровождением: а) слуховое внимание к своему голосу /качество 

звука, точность интонирования, артикуляция /; б) умение тихо и правильно 

аккомпанировать собственному пению. 

Вполне понятно, что  урок «аккомпанемента» может дать только первоначальные 

основы комплексного исполнительства. В процессе дальнейшей работы студент должен 

совершенствоваться в этом виде деятельности, чтобы он смог, став учителем,  обучать и 

школьников. А для этого все преподаватели отделения «Музыкальное образование» 

гуманитарного колледжа участвуют в воспитании такого пения и наблюдают за культурой 

пения под собственный аккомпанемент.  Так студенты  показывают пение под 

аккомпанемент баяна или фортепьяно на уроке «дирижирование», на уроке по постановке 

голоса (вокал), на уроках методики в детском саду и методики в школе;  пение в 

сопровождении домбры на уроке «дополнительный инструмент». Такое широкое 
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внедрение пения под собственный аккомпанемент на отделении «Музыкальное 

образование» ведет к дальнейшему совершенствованию подготовки будущего учителя 

музыки. 

Для стимулирования работы по комплексному исполнительству необходимо 

предоставлять тем, кто удачно исполняет песни под собственный аккомпанемент 

возможность выступить перед широкой аудиторией на вечере или концерте. Наши 

студенты с пением под собственный аккомпанемент выступают  на праздничных 

концертах в колледже, на концертах в общеобразовательных школах и ДМШ, на 

конкурсах баянистов /детская песня/, на конкурсах домбристов /народная песня /. 

Подводя итог вышеизложенного материала, можно определить следующие выводы: 

- занятия комплексным исполнительством  - путь к обучению всестороннему 

анализу музыкального произведения; 

- сочетание вокальных и инструментальных начал – важный метод развития 

музыкальных способностей студентов; 

- сочетание игры с пением – это надежный способ повышения музыкально-

педагогической подготовки будущего учителя музыки. 

Список используемой литературы: 

1. Арчижникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. М.; Просвещение, 1984г. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.; ВЛАДОС. 

2009г. 

3. Кабалевский Д.Б. Музыкальное образование в школе. М.; 2001г. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

«ПАЛОЧКИ Х. КЮИЗЕНЕРА» В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Родичева Т. Ю., Брехова Е. Г. 

ТОО «ДМЦ «Растём вместе» 

 

 

Основными задачами дошкольного воспитания и обучения, определенных в 

Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2016-2019 

годы, являются:  

- обновление содержания дошкольного воспитания и обучения; 

- внедрение инновационных методов и технологий, ориентированных на 

качественную подготовку детей к школе. 

Государственный стандарт дошкольного воспитания и обучения направлен на 

развитие личности дошкольника, владеющего элементарными навыками 

познавательной деятельности, необходимыми для взаимодействия с окружающим 

миром, и подразумевает создание благоприятных условий для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии их возрастных и индивидуальных особенностей,  

развития творчества и способностей каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, детьми, взрослыми при реализации «Типовой учебной программы дошкольного 

воспитания и обучения». 

Важной задачей воспитания детей дошкольного возраста развитие умственных 

способностей маленьких детей, формирование таких мыслительных умений и навыков, 

которые способствуют легко осваивать новый материал.  

На решение этой задачи должны быть направлены содержание и методы 

подготовки мышления дошкольников к школьному обучению, в частности на развитие 

интеллектуальных способностей детей. Задача, стоящая перед педагогом состоит, и в 
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приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не 

только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Задача педагога - 

дать ребёнку почувствовать, что он сможет понять, усвоить не только частные понятия, 

но и общие закономерности. А главное познать радость при преодолении трудностей. 

В дошкольной дидактике имеется огромное количество разнообразных 

дидактических материалов. Однако возможность формировать в комплексе все важные 

для умственного, в частности математического, развития мыслительные умения дают 

немногие. Мы уверенны в том, что на успешность обучения математике влияет не 

только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая способна 

(или не способна) вызвать заинтересованность и познавательную активность детей.  

Наиболее эффективным пособием являются палочки Х. Кюизенера, 

разработанные бельгийским математиком для подготовки детей к усвоению 

элементарных математических представлений, а также развивают творческие 

способности, воображение, фантазию, способность к моделированию и 

конструированию, развивают логическое мышление, внимание, память, воспитывают 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. Эффективное 

применение палочек Х. Кюизенера возможно в сочетании с другими пособиями, 

дидактическими материалами, а также и самостоятельно. Палочки, как и другие 

дидактические средства развития математических представлений у детей, являются 

одновременно орудиями профессионального труда педагога и инструментами учебно-

познавательной деятельности ребенка. 

Мы считаем, что палочки Кюизенера – чрезвычайно многофункциональный 

дидактический материал, ориентированный на индивидуальный подход. Основные 

особенности этого дидактического материала – абстрактность, универсальность, высокая 

эффективность. Палочки Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому 

методу обучения числу и счету,  развитию детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного. Эффективное применение палочек Х. Кюизенера 

возможно в сочетании с другими пособиями, дидактическими материалами, а также и 

самостоятельно. Считаем, что палочки, как и другие дидактические средства развития 

математических представлений у детей, являются одновременно орудиями 

профессионального труда педагога и инструментами учебно-познавательной деятельности 

ребенка. 

В мышлении ребенка отражается прежде всего то, что вначале совершается в 

практических действиях с конкретными предметами. Работа с палочками позволяет 

перевести практические, внешние действия во внутренний план, создать полное, 

отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представление о понятии. 

Возникновение представлений как результат практических действий 

детей с предметами, выполнение разнообразных практических операций, 

служащих основой для умственных действий, выработка навыков счета, измерения, 

вычислений создают предпосылки для общего умственного и математического развития 

детей. Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у дошкольников представление 

о числе на основе счета и измерения. Например, начиная с групп младшего возраста мы 

используем такие игры, как: «Найди такую же», «Коврик для кошечки», «Строим 

дорожки», целью которых является: знакомство и закрепление знаний о цвете и длине, 

умение группировать предметы по цвету и длине. Целью таких игр, как  «Лесенка для 

зайки», «Поезд», «Построим забор» является: закрепление умения выделять цвета и 

сравнивать по длине. 

К выводу, что число появляется в результате счета и измерения, дети приходят на 

базе практической деятельности. Как известно, именно такое представление о числе 

является наиболее полноценным.  

Так, для детей среднего возраста мы используем в своей работе такие игры, как 

«Змейка», «Разноцветные вагончики», «Сушим полотенца», «Бусы», «Елка», «Новоселье». 
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Для детей старшего возраста: «Слоненок», «Мастерим стул», «Выставка собак», «Стулья 

для семьи».Целью этих игр является, обучение детей умению составлять группу из 

отдельных предметов. Учить работать по алгоритму; сравнивать предметы по длине, 

ширине и высоте, обозначать словами результат сравнения, по количеству входящих в них 

элементов, соотносить величину предмета с ограниченным пространством. 

С помощью игр «У кого больше», «Рамка для картины», «Разноцветные флажки», 

«Сделай фигуру» мы закрепляем  названия геометрических фигур. Учим составлять 

фигуры из палочек, сравнивать фигуры по величине. Формируем знания о 

пространственных отношениях. 

Игры «Столбики», «Строительство домов», «Дачный поселок», «Дорога к дому», 

учат детей моделировать предмет из палочек сравнивать предметы по высоте, длине и 

ширине.  Учат детей сравнивать и измерять предметы с помощью условной мерки, 

ориентироваться в пространстве на ограниченной площади. 

В старшем возрасте игры «Печенье» «Изменение конструкции дома» «Телевизор» 

«Кораблик»  учат определять, что больше – часть или целое; показать одну шестую и 

целое. 

Игры «Числа 1 (2,4,5)»,  «Скворечник» знакомят детей  с образованием чисел  и 

соответствующими  цифрами; учат называть числительные по порядку. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что многообразие использованных 

игр в работе позволяют занимать разнообразные позиции между взрослыми и детьми, 

отношения сотрудничества и партнерства. Значима роль игр с палочками Х. Кюизенера в 

реализации принципа наглядности, представлении сложных абстрактных математических 

понятий в доступной малышам форме, в овладении способами действий, необходимых 

для возникновения у детей элементарных математических представлений. 

Важны они для накопления чувственного опыта, постепенного перехода от 

материального к материализованному, от конкретного к абстрактному, для развития 

желания овладеть числом, счетом, измерением, простейшими вычислениями, решения 

образовательных, воспитательных, развивающих задач и т. д. 

Использованная литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ 

 

Володина Н.Н. и Воронцова С.А. 

ТОО «ДМЦ «Растём вместе» 

 

 

Преемственность в учебно - воспитательной работе с младшими дошкольниками, 

младшими школьниками и учащимися основного звена рассматривается как целостный 

процесс, обеспечивающий полноценное личностное развитие ребенка, его 

физиологическое и психологическое благополучие  в переходный период от дошкольного 

воспитания к воспитанию и обучению в начальной школе, направленный на 

перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 
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В связи с этим в период дошкольного воспитания выделяется важная задача 

развития у детей интереса к учению, выработка положительных мотивов учения, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению. 

Обучение грамоте в детском саду преследует две цели: 

 Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 

 Научить детей чтению и письму. 

Основной целью курса «Обучение грамоте» является формирование правильной 

связной речи и фонематического слуха. 

Малыши учатся выделять отдельные звуки в звуковой последовательности; строить 

звуковые модели слов и высказываний; задавать друг другу вопросы и давать на них 

полные ответы. Навыки чтения повышают уровень готовности ребенка к школе только 

при условии, если вы научили ребенка слышать звуки слова, если он осознает его 

звуковой состав, а само чтение является слитным или послоговым (побуквенное чтение 

затруднит работу учителя, так как ребенка придется переучивать). Обучение грамоте 

должно проводиться звуковым аналитиком- синтетическим методом. Звуковым, этот 

метод, называется по тому, что в его основе лежит пристальное внимание к звукам речи, 

развитие фонематического слуха у детей т.е. умение правильно слышать, распознавать и 

выделять в основах звуки, анализировать звуко- слоговой состав слова. Дети вместо 

плавного слогового чтения часто пользуется побуквенным угадывающим чтением. При 

этом они делают много самых разнообразных ошибок. К числу наиболее специфических 

ошибок можно отнести замену одних буков другими. В основном заменяются буквы, 

соответствующие звуки которых либо совсем не произносятся детьми, либо произносятся 

не правильно. 

Затруднение и ошибки в первую очередь связанны с недостаточным овладением 

звуковым составом слова, смещением акустических сходных звуков, неполноценностью 

звукового анализа и синтеза. Это влечет за собой не умение воссоздать правильную и 

точную звуковую форму слова в условиях зрительно воспринимаемых графических 

знаков. 

Если у ребенка нет четких представлений о том, из каких звуко - буквенных 

элементов состоит слово, то у него с трудом формируются обобщенные звуко-слоговые 

образцы. В следствии этого он не может объединять звуки в слоги по анологии в уже 

усвоенными более легкими слогами и узнать их. 

Чем более бедны представления детей о звуковом составе слова, тем сильнее 

обнаруживается недостатки чтения, так как проявляется зависимость между узнаванием 

слога или слова и различение звуков, входящих в их состав. Отсутствие четкого звукового 

образа слова затрудняет формирование четкого зрительного образа этого слова в процессе 

чтения. 

Для правильного зрительного восприятия и узнавания слога или слова при чтении 

необходимо, чтобы звуковой состав их был достаточно четок и чтобы ребенок умел их 

правильно произносить. По этому, развитие навыков звукового анализа и синтеза должно 

быть одним из важных направлений в работе.  

Практический опыт нашей работы в Мини-центре показывает, что обучение в игре 

идет значительно быстрее и прочнее, нежели при использовании только дидактических 

приемов. Использование игры на занятиях по обучению грамоте помогает снять у детей 

напряжение, вести изучение и закрепление трудового (теоретического) материала на 

уровне эмоционального осознания что эффективнее воспринимается материал данный в 

игровой форме и с использованием различных дидактических игр. Основные требования к 

играм используемым на занятиях по обучению грамоте: 

При выборе правил игры учитывать особенности детей данной группы 

(подгруппы). 

Игра должна соответствовать целям занятия и содействовать их реализации 

(обучающая цель занятия). 
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Игра, кроме познавательных задач должна иметь игровые задачи. 

По окончании игры обязательно подводятся результаты и выявляются победители 

в лице одного ребенка или группы. 

С учетом этих требований разрабатывались игры, и было замечено, что  

наибольшей эффективностью обладают игры с включением детей, необходимых для 

развития навыка чтения, когда чтение становится не самоцелью, а средством достижения 

игровой цели. Большое значение в подготовке и обучении грамоте мы отводим словарным 

упражнениям, по тому, что они не только учат дошкольника понимать и употреблять 

речевые термины, но формируют осознанное отношение ребенка к слову, активизируют 

его речь.  

На первом этапе мы должна научить ребенка слышать звуки нашей речи (из каких 

звуков состоят слова). Здесь нам на помощь приходит игра. Играем в игру «Жуки». Вот 

жуки расправили крылья, полетели Ж-Ж-Ж. Дети машут крыльями и жжужат .  «Какую 

песенку поет жук?»  - спрашивает воспитатель. «Ж-Ж-Ж» - отвечают дети.  Дети охотно 

повторяют слова жу-жат, вслушиваются в песенку жука. Такая работа проводится и с 

другими звуками. 

Когда мы строим звуковую модель слова, мы не только вычленяем отдельные 

звуки, но и делим слова на слоги и ставим ударение. Ударение проставляем при помощи 

троекторного повтора: рыба- рыба- ры-ы-ыба. 

Только после того, как дети будут хорошо ориентироваться в звуковой стороне 

речи, мы начинаем знакомиться с их буквами. 

Предлагаются разнообразные формы построения занятий: путешествие, игры 

соревнования, викторины. Такая форма проведения занятий позволяет добиться 

устойчивого внимания и поддержание интереса на протяжении всего занятия.  

Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие учебного материала 

способствует спонтанному развитию связной речи, познавательных процессов и 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально реализуется 

потенциальные возможности детей. Занятия направлены на включение в работу всех 

анализаторных систем. 

Использование этих игр и игровых приемов приводят к повышению 

результативности на занятиях по обучению грамоте. Положительные результаты говорят 

о том что, используемые игры и упражнения заслуживает внимание и могут быть 

использованы в работе с детьми. Это позволяет детям успешно адаптироваться в процессе 

школьного обучения. 

Использованная литература: 

1. Государственный общеобязательный стандарт РК – 2016. 

2. Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения РК-2016г. 

3. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет. 

       Методическое пособие Селихова Л.Г. , Давидчук А.Н. 

 

 

ГЕНДЕРНО- ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Каратаева А. И. 

ТОО «ДМЦ «Растём вместе» 

 

 

Понятия «гендер», «гендерное воспитание», «гендерное неравенство» появились в 

нашем лексиконе сравнительно недавно. Существует биологический пол, который 

заложен в человеке от момента зачатия. А есть, так сказать, социальный пол. Как коротко 
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можно определить гендер? Это комплекс общественных ролей, которые выполняют 

мужчины и женщины, их поведенческий статус.  

На сегодняшний день проблема под названием «гендерное воспитание 

дошкольников» достигла пика актуальности. В чем заключается эта актуальность? В 

современном обществе важность гендерного воспитания стала заметно больше, поскольку 

его направление согласуется с общественной тенденцией, выступающей против того, 

чтобы у женщин и мужчин были лишь те преимущества, которыми их снабдил половой 

признак. 

Во-первых, в том, что биологические полы активно унифицируются: мальчишки 

растут изнеженными, редко способными на мужские поступки, т.е., как выражаются 

социологи, феминизируются. Девочки же, наоборот, берут на себя социальную роль 

мужчин – маскулинизируются. В 2-3 года ребёнок начинает осознавать, что он мальчик 

или девочка и соответствующим образом себя обозначать. С 4 до 7 лет постепенно 

формируется гендерная устойчивость: малыши усваивают, что гендер нельзя поменять – 

мальчики неизбежно превращаются в мужчин, а девочки – в женщин, и данная половая 

принадлежность не может быть изменена ни ситуацией, ни личной волей ребёнка. 

Во-вторых, в ребятах притупляются чувства принадлежности к социальному полу. 

Из-за этого, в-третьих, среди молодежи растут неадекватные формы поведения. В-

четвертых, унификация полов ведет в будущем к проблемам одиночества, неустройства в 

личной и семейной жизни. Очень часто традиционные семьи или не создаются вообще, 

или быстро распадаются. 

Важность процесса, именуемого гендерное воспитание дошкольников, заключается 

именно в том, что в данном возрасте состоится определение ребятишками и принятие на 

себя гендерной роли. У детей до трех лет происходит осознание своего пола и 

идентификация себя как мальчика или девочки.  Позже, в старшем дошкольном возрасте, 

они окончательно понимают, что мальчики, вырастая, становятся мужчинами, а девочки – 

женщинами.  Гендерное воспитание в детском саду происходит буквально в любом 

процессе – образовательном, игровом, музыкальном и т.д. В организации этих процессов 

для воспитателя главное – учитывать психологические и физические особенности 

развития мальчиков и девочек. Так, в образовательном процессе следует помнить, что 

мальчишки и девчонки способны воспринимать получаемую информацию по-разному. 

Девочки чаще всего воспринимают все на слух, мальчики – визуально; мальчики склонны 

к шумным, подвижным играм, девочки – предпочитают домашне-семейную тематику. 

Перед воспитателем стоит задача так организовать игровой процесс, чтобы и тем, и 

другим было интересно и полезно, с точки зрения гендерных ролей.  Гендерное 

воспитание детей дошкольного возраста можно реализовать и во время музыкальных 

занятий, и в театрализованной деятельности, и, конечно же, в физкультурных занятиях. 

Гендерное воспитание в дошкольных организациях направлено на то, чего так хотят 

большинство родителей. Чтобы мальчики не только могли продемонстрировать мускулы и 

несгибаемую волю, но чтобы они, в зависимости от ситуации, могли быть и чуткими, 

мягкими, проявлять доброту и заботу к окружающим людям, уважать близких и 

родственников. Женщины, в свою очередь, не теряя женственности, должны уметь 

выстроить карьеру и проявить себя. 

В детском саду разнополое воспитание больше опирается на индивидуальные 

особенности каждого малыша, зависит от тех примеров мужского и женского поведения, 

которые ребёнок чаще всего наблюдает в семье. Зная об этом воспитательном моменте, 

многие родители полагают, что этого вполне достаточно, что ребёнок автоматически 

скопирует свою гендерную роль. Но трудность современных детей в том, что им сложнее 

самих себя воспитать. Хотя бы потому, что папа дома бывает редко, поэтому мама 

начинает ассоциироваться с обоими полами сразу. Бывает, что образца в виде папы и 

вовсе нет, случаются и прочие негативные примеры. 

Когда вопрос гендерного воспитания становится актуальным? 
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 Мы считаем, что лучше всего начинать гендерное воспитание ребёнка на 

четвёртом году его жизни.  

Игра это ведущая деятельность детей особенно в дошкольном возрасте.  

В сюжетно-ролевых играх они усваивают основы гендерного поведения, малыш 

принимает на себя определённую роль и далее действует в соответствии с нею. По игре 

можно заметить существенное различие между мальчиками и девочками. Мальчики любят 

наполненные движением, шумные игры, в то время как девочки стремятся к играм на 

семейно-бытовые темы. В группе  мы создаем создать условия для таких мальчишеских 

игр, как «рыцари», «военные», «матросы», «пожарные», а для девочек нужно устраивать 

игры в «кукольный уголок», «салон красоты» со всеми соответствующими аксессуарами. 

 Очень значимой педагогической задачей при совместном воспитании детей обоих 

полов является преодоление между ними разобщённости, организация совместных игр, 

где дети учились бы действовать сообща, но руководствуясь своими гендерными 

особенностями: девочки избирали бы для себя женские роли, а мальчики – мужские. 

При работе с детьми, касающейся их гендерного воспитания, мы обращали 

внимание на следующие моменты: 

 ролевая атрибутика и игровой материал должны быть привлекательными, чтобы в 

игре детей отражались правильные образы мужского и женского поведения; 

 игровой материал должен быть полным и достаточным. 

Гендерный подход в воспитании детей — такая тактика в воспитании ребёнка, при 

которой непременно учитываются особенности и характеристики его или её пола, 

вследствие чего у ребёнка создаются гармоничные представления о качествах мужчин и 

женщин. При этом нужно учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного 

ребёнка, не подстраивая педагогический процесс под обобщённые представления о 

девочках и мальчиках. 

Как подготовить занятие по гендерному воспитанию. Прежде чем проводить 

занятие по гендерному воспитанию с дошкольниками, нужно:  

 Выбрать тему.  

 Определить цель и методы, а также задачи.  

 Составить конспект, где излагается краткое содержание занятия 

Педагог должен поддерживать отношения с родителями своих воспитанников. 

Работу с ними нужно проводить обязательно и делать это нужно по составленному 

воспитателем плану 

Воспитатели могут провести для родителей следующие консультации: 

 «Поло-ролевая социализация в дошкольном возрасте»; 

 «Психологические отличия мальчиков и девочек»; 

 «Ответы на острые вопросы»; 

 «Как вести себя родителям, осуществляя половое воспитание ребёнка»; 

 «Игры мальчиков и девочек»; 

 «Почему нельзя быть сразу мальчиком и девочкой»; 

 «Физическое воспитание мальчиков и девочек»;  

«С кем играют мальчики и девочки». 

Гендерные детские типы. 

Половое различие включает в себя следующие составляющие: когнитивное 

самосознание, эмоциональную идентичность, специфику поведения. На основе этих 

компонентов рождаются гендерные типы, которые подвергаются классификации. К 

какому из них будет ближе чадо, зависит от родителей. Рассмотрим характеристику детей 

по гендерным типам: 

Маскуллинный ребенок. Он стремится к независимости поведения, с уважением 

относится к авторитету. Чаще нуждается в общении со значимым мужчиной. В основном 

такие дети ориентированы на достижение высоких результатов в определенных областях, 
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стремятся к лидерству, любят соревнования. При общении со сверстниками склонны к 

авторитаризму, не терпят возражений. 

Феминный ребенок. Мальчики этого типа имеют проблемы в общении со своим 

полом. Они не проявляют самостоятельности, инициативу, осторожны и отличаются 

зависимым поведением. Ребенка необходимо поддерживать, проявлять веру в его 

возможности. Часто не хочет общаться с маскулинным типом. 

Андрогинный ребенок. Тип проявляет высокую активность в общении с детьми 

любого пола. Он самостоятелен, нередко достигает высоких результатов. Старается 

преодолевать трудности без помощи посторонних. Маскулинные качества проявляются в 

оказании помощи слабым, и их защите. 

Недифференцированный тип. Ребенок пассивен, избегает контактов, не стремится к 

достижениям. Нет ярко выраженного стиля поведения. Мамы и папы оказывают основное 

влияние на формирование гендерного типа. Неправильное восприятие особенностей 

своего пола часто возникает в неполных или неблагополучных семьях.  

В детском саду можно использовать: 

 —этические беседы (подбираются такие сюжеты для бесед, где рассматриваются 

вопросы, касающиеся особенностей мальчиков и девочек, мужчин и женщин, различие и 

сходство между ними, функции и обязанности членов семьи, мужские и женские роли в 

семье и обществе); 

— художественные произведения (формирование представления о мужчине и 

женщине с помощью фольклорного материала: загадок, пословиц, поговорок, сказок и т.д., 

формирование представлений о взаимоотношения мальчиков и девочек на основе детской 

литературы); 

— объединение мальчиков и девочек в совместную деятельность (8 Марта, 

подготовка к празднику 7 мая, поздравление мальчиков и девочек, другие мероприятия, 

проводимые в ДОУ); 

— сюжетные картинки, где показаны различные отношения мальчиков и девочек, 

воспитатель побуждает выразить своё отношение к происходящему, оценить поведение 

персонажей; 

— решение проблемных моральных ситуаций с детьми (поступки мальчиков в 

отношении девочек и наоборот), это способствует тому, что правило, регулирующие 

отношение между детьми, действие самого ребёнка становятся объектом 

непосредственного внимания. 

В ДОУ детям дается уникальная возможность приобрести гендерно - 

ориентированные знания через ознакомление их с ролью мальчиков и девочек в обществе, 

привитие нравственных качеств, присущих мужскому и женскому полу. Через знакомство 

с названиями профессий родителей, мужскими и женскими именами, названиями 

предметов мужской и женской одежды, инструментов, необходимых людям разных 

профессий, знакомство с названиями родственных связей, чтение художественных 

произведений, ориентированных на девочек и мальчиков, у детей формируется связная 

речь, обогащается и развивается словарь. Эти знания помогают ребенку осознать свою 

половую принадлежность, определить свое место в современном обществе. С 

соблюдением всех принципов построения предметно–развивающего пространства в ДОУ 

необходимо создавать игровую и обучающе-развивающую среду с учетом гендерно–

ориентированного подхода. Правильно подобранный мир ближайшего детского 

окружения – игрушки, игровые зоны, дидактические и настольные игры - дают 

возможность для развития чувственного восприятия, воображения и фантазии, развития 

речи детей, обеспечивая их индивидуальное развитие.   Необходимым условием успешной 

поло-ролевой социализации дошкольников является взаимодействие с семьей, так как 

только единство дошкольного образовательного учреждения и семьи позволит 

эффективно решать задачи гендерного воспитания. Подводя итог, можно с уверенностью 

сказать, что влияние гендерного подхода на воспитание, развитие и обучение 
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дошкольников очень велико. При этом у детей формируются: гендерно-ориентированное 

поведение; нравственные качества, принятые в обществе; развиваются коммуникативно-

речевые навыки; развиваются мышление, память, воображение. 

Литература: 

1. Курбатова С. Книга – для мальчиков, книга – для девочек. «Дошкольное 
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Красико-Принт, 2011.  

3. Л.В.Градусова «Гендерная педагогика», Учебное пособие, ФЛИНТА, 

Москва, 2011г.  
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Лебольд Р.Б. 

ТОО «ДМЦ «Растем вместе» 

 

 

В условиях современной социально-экономической и культурной жизни 

Казахстана одним из приоритетных направлений совершенствования общества является 

духовное  возрождение национальных традиций. Интеграционные тенденции в рамках 

мирового сообщества  и возросшее этнокультурное  самосознание все более  акцентируют 

внимание на развитие  национальных культур. Именно многообразие культур  дает 

основание говорить о поликультурном самообразовании, органически связывающее все 

виды культур в едином ведении. 

   Однако разграничивать проблемы воспитания на этнические  компоненты 

представляется не целесообразным, поскольку воспитание - процесс интегрированный, 

направленный на формирование всесторонней развитой, социально значимой личности. 

Важно, чтобы национальное воспитание выступало не как результат процесса обучения, а 

как первоочередное  средство приобщения к мировой  культуре.  Этнопедагогическое  

обоснование воспитания – сложнейший процесс, и одним из его механизмов является 

внедрением в систему воспитания накопленных народом приемов и методом воспитания  

достойного члена общества. Чтобы они передавались из поколения в поколение  и 

усваивались в конкретной жизненной действительности. Это не что иное, как передача 

социального опыта, норм индивидуального и общественного поведения, традиционного 

образа жизни и этнической идеологии.  

   В Казахстане проживают и активно взаимодействуют казахи, русские, татары, 

корейцы, украинцы и другие этнические общности.  Сосуществование и развитие всех 

народов нашей страны требует поиска путем достижения устойчивого баланса их 

интересов. Одним из эффективных средств  решением данной проблемы является  

образовательно - воспитательный потенциал национальных культур, несущих в себе 

ценности, традиции и ориентации, способны углублять контакты, объединить все народы. 

Только через национальные культуры, могут постигаться общечеловеческие ценности, не 

противостоящие друг другу, о подчеркивающие своеобразие, оригинальность и 

самобытность каждого народа, создающиеся условиями всех народов. Неотъемлемой 
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частью мировой культуры является национальная, представляющая собой культуру рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Задачу приобщения детей к истокам национальной 

общемировой культуры призваны решать, в первую очередь, педагоги. 

    Сущность воспитания в рамках национальных культур сводится к 

формированию целостного. В  национальной культуры как источника и не только 

содержания обучения, но и духовных, нравственных ценностей человека, к становлению 

личности носителя культуры, своего народа с формирования этнической идентичности. 

     К.Ж. Кожахметова считает, что национальное самосознание, или этническая 

идентичность, как сознание принадлежности к определенному этносу, формируется у 

человека в первые годы жизни.  Именно этот период является определяющим  в 

становлении характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального 

окружения. Уже в дошкольном возрасте человек должен полюбить свой народ, свою 

этническую и национальную культуру, испытывать чувство национальной гордости. Во 

все времена у всех народов основной целью воспитания является  сохранение, укрепление 

и развитие  добрых народных традиций и обычаев, передача подрастающему  поколению 

житейского, духовного, производственного опыта.  

   В «Концепции этнокультурного образования в РК» подчеркивается, что 

национальная идентичность складывается в результате знания событий своей истории, 

культуры, верности сложившимся духовным ценностям, почитанием национальных 

героев. Основным средством решения задачи достижения этнокультурной идентичности, 

является содержание обучения и воспитания в семье, дошкольных учреждениях, 

национально-культурных центрах, что находит отражение в нормативных документах. 

Анализ «Типовой программы», по которой работают дошкольные учреждениях позволяет 

говорить об ее ориентации на коренное обновление содержания воспитания и обучения 

дошкольников, что обусловлено новой  образовательной политикой суверенной 

Республики Казахстан, направленной на возрождение духовной, культурно-созидающей 

роли системы образования в обществе. 

   Одной из основных задач реализации программы, является привитие культурных 

и нравственных ценностей на основе патриотических, культурно- исторических традиций 

РК. Задачей педагога в этом направлении является знакомство детей  культурой, 

обычаями и традициями народа через яркие и интересные формы работы. Мы уверенны в 

том, что, прежде всего, педагог сам должен осознавать сущность педагогического 

процесса и использовать средства этнопедагогики в формировании личности ребенка, 

импровизации. Дошкольное детство - яркий период  жизни человека. Что вынесет из него 

ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного очага, памятные места своего 

детства. Самый благодатный путь - возрождение забытых национальных ценностей. К 

счастью, детство - это время, когда возможно подлинное и искреннее погружение в 

истоки национальной культуры. Каждая из пяти образовательных областей программы 

включает в себя этнокультурное воспитание дошкольников, что позволяет комплексно 

знакомить их с культурой и традициями казахского народа. Кроме того, ежедневно в 

организованную учебную  деятельность всего педагогами нашего детского сада  

включается билингвальный компонент, где идет закрепление уже ранее изученных слов и 

знакомство с новыми. 

    В  условиях сосуществования различных народов в пределах Республики 

Казахстан актуальным является проблема  формирование доброжелательных  

межнациональных отношений, воспитание в детях чувства интернационализма и 

патриотизма, нравственных проявлений высшего порядка. В программе определены 

основные направления воспитательной работы  по формированию чувства дружбы, 

уважения к людям различных национальностей. 

    Мы считаем, что средствами поликультурного воспитания детей дошкольного 

возраста являются игрушки, художественная литература, народное творчество, 
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национальные праздники, предметы быта. Так, играя с куклами, дети узнают 

национальные имена (Айсулу, Айша, Султан и д.р) 

    Уже со второй младшей группы проводятся беседы по картинкам: «В гостях у 

аже», «Проможем ата». Детей знакомят с предметами быта казахов (сандык, бесик, 

тумак).  

Также детей знакомят с произведениями художественной литературы (Е. 

Утетлеуова «Топ-Топ», Ж. Жабаева «Колыбельная»), с русскими народными потешками 

(«Ладушки-ладушки», «Еду, еду к бабе, к деду»…) и д.р. 

   Детей приучают слушать музыкальные произведения и петь спокойные и веселые 

песни: «Ана элдш», (колыбельная), А. Менженовой «Тэта бала», Г. Сопиева; «Камажай» в 

обработке К. Кунабаева ; «Тусау кесу»(«Обрезание пут») Е. Хасангалиева;  «Ладушки»  

(русская народна прибаутка). Детей побуждают выполнять различные ритмические 

движения под музыку «Пружинка», (музыкальная обработка  В.Агафонникова). 

    Во второй младшей группе мы пополняем словарный запас  детей через беседы, 

рассматривание иллюстраций. Дети учатся составлять небольшие рассказы по картинкам: 

Национальная посуда, кукла Айсулу,  через сюжетно-ролевые игры детей знакомят с 

традициями и обычаями: Разрезание пут, Укладывание в колыбель.     

Приобщение к художественной литературе,  осуществляется нами через творчество 

М. Алимбаева «Ковер- алаша»,  и д.р.  Детей знакомят с музыкальными произведениями: 

Д. Далденбаева «Хайлашм», А. Токсанбаева  «Ерке тайым», Д. Куатбаева « Ауылга 

сапар», русскими народными песнями, произведениями других народов. 

В средней группе работа по формированию чувств  дружелюбия продолжается  в 

процессе общения со сверстниками разных национальностей. 

    Мы проводит с детьми беседу по картинам с изображением 

достопримечательностей родного города и других городов Казахстана,                                                                                                                                     

применяя дидактические игры: «Встреча гостей», «Путешествие по городу». С помощью, 

которых обогащается словарный запас. Дети узнают что такое юрта, из чего она сделана, 

каковы ее размеры. Расширяют знания о национальной посуде, национальных блюдах: из 

чего и, где и как их готовят.  

    Знакомим детей с произведениями художественной литературы И.Алтынсарин 

«Отец и сын», Ш. Бейшеналиева «Азиз и папа чабан», Б. Данабекова «Отзывчивый 

мальчик» и д.р. 

    В старшем дошкольном возрасте наша работа направлена на расширение и 

углубление процесс знакомства с символикой, национальной культурой народов 

Казахстана. 

     В старшей группе детей знакомим с флагом, гербом, гимном - символами 

Казахстана. Воспитываем чувство дружбы, уважения к представителям разных 

национальностей, проживающих на территории Казахстана. Знакомим детей с 

национальными костюмами, с предметами народно-прикладного искусства, с песнями, 

сказками, пословицами и поговорками.  

   У детей этой возрастной группы воспитывают интерес к истории родного края, 

народа, к событиям недавнего прошлого, настоящего, к родной природе, формируют 

желание узнать больше о своем крае и беречь его. 

    На всех возрастных этапах развития детей важно уметь правильно приобщать к 

художественной литературе, вызывать интерес к чтению рассказов, сказок, стихотворений 

с национальным колоритом. Драматизация, организация сюжетно-ролевых игр развивает в 

детях творческие способности, побуждают интерес к народным традициям, 

существующих в пределах нашей Республики.  

      В результате работы нами был собран дидактический и наглядный материал по 

данному направлению, а именно: 

- приобретена серия картинок по ознакомлению дошкольников с культурой и 

бытом казахского народа; 
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- изготовлены дидактические пособия по воспитанию дошкольников; 

- имеется аудио и видеотека по ознакомлению дошкольников с культурой и бытом 

казахского народа; 

- во всех возрастных группах имеется картотека дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с культурой и традициями казахов. 

   Таким образом, значимость использования средств поликультурного воспитания 

в учебно-воспитательном процессе несомненна. Они являются основой содержания 

нравственно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста на основе идей 

народной педагогики. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИКА ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ 
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ТОО «Дошкольный мини центр «Растем вместе» 

 

 

    Пожалуй, у каждого из нас есть свои положительные воспоминания из детства, 

связанные с играми в песке – морском, речном или тем, что засыпают в песочницы у дома. 

Однако песок не так прост. Элементарные, казалось бы, игры могут быть очень полезны 

для психического здоровья и развития детей. Особенно если эти игры – песочная терапия. 

    Вы замечали, что песок для малышей обладает некой магической силой? В 

определенном возрасте их начинает манить к нему: детям хочется потрогать песок, 

поковыряться в нем палкой, поиграть игрушками, выкопать ямку. 

     Игра в песок — одно из их самых любимых занятий детей. Все мы родом из 

детской песочницы. Здесь воплощались наши первые творческие замыслы – рождались 

песочные замки, стряпались песочные пряники, строились целые песочные города. Чьи-то 

фантазии так и не вышли за пределы детской игровой площадки, а кого-то этот зыбкий 

сыпучий материал вдохновил на изобретение нового стиля в изобразительном искусстве. 

   Песочная анимация или рисование песком относительно новое направление в 

искусстве, которое на данный момент набирает всё большую популярность во всем мире. 

Рисование песком, как вид самостоятельного искусства зародилось в 70-х годах ХХ 

столетия и пришло к нам из Америки. Это очень увлекательный и при этом 

расслабляющий процесс, который позволяет развить фантазию, раскрыть свой внутренний 

мир. Песочная анимация — это создание картин лишь при помощи песка. Живых, 

движущихся картин, не похожих ни на что на свете! 

    Подобно восточному искусству каллиграфии — рисование на песке это нечто 

большее, чем просто рисунок. Рисуя песком — вы воплощаете те линии и характер, 

которые присущи только вам. Здесь важно, чтобы пальцы и душа заговорили на одном 

языке, поняли друг друга. У детей это получается даже лучше, чем у взрослых! Это 

занятие по силам даже совсем малышам. Игра с песком во многом содействует 

самопознанию. Но не только по этой причине дети с удовольствием возятся с песком. 

Зачастую детям нравится даже само прикасание к песку, нравится ощущать струящийся 

песок между пальцев. У ребенка, занимающегося песочной анимацией, развивается 

мелкая моторика, интерес, внимание. Простота этой техники и увлекательность процесса 

вызывают у детей желание безудержно творить, как творят настоящие художники. 
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   Песочная анимация отличается от классического рисования. Во-первых, у детей 

нет так называемого «страха белого листа», ведь лист изначально «грязный», да и даже 

если сделаешь не так, как хотел, все легко можно исправить. Во-вторых, в отличие от 

рисования на бумаге, тут не нужна резинка или запас чистой бумаги, чтоб исправить 

ошибку. Достаточно всего лишь разровнять песок — и можно начинать заново. Именно 

поэтому такие занятия идеально подойдут для стеснительных и боязливых детей. 

    Еще одно отличие от обычного рисования, песочная анимация предполагает 

работу одновременно обеими руками, поэтому работают оба полушария мозга, 

развивается координация движений, пластика. А так как процесс рисования происходит в 

затемненном помещении, с использованием подсветки снизу, создается ореол 

загадочности, который не оставит равнодушным даже самого капризного малыша. 

     Рисование песком — занятие не просто увлекательное, для ребёнка это еще и 

открытие нового мира — волшебного мира, где нельзя ничего сломать или разрушить, а 

напротив, можно создать то, о чем давно мечтал. Рисование песком для детей — это 

открытие нового волшебного мира фантазий. Песок — отличный психотерапевтический 

материал. Он пробуждает воображение, вдохновляет и успокаивает. Песок для детей 

отличный материал для выражения своих желаний, выплеска негативных эмоций, страхов, 

снятия напряжения. 

   Песочница - прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И 

если он плохо говорит  и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких 

играх с песком все становится, возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью 

маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые 

получают возможность увидеть внутренний мир ребенка в данный момент и  в ходе 

песочной терапии она обязательно «выльется» на песчаную поверхность. Но это далеко не 

единственный плюс песочной терапии: она замечательно развивает мелкую моторику 

(песок благодаря своей структуре благотворно воздействует на тактильные ощущения и 

стимулирует нервные окончания, которые находятся в подушечках пальцев), фантазию, 

творческие способности, образное мышление и многое другое. 

    Песочная анимация очень полезна гиперактивным детям. Занимаясь этим видом 

творчества, ребенок с пользой тратит лишнюю энергию и успокаивается. Особенно 

показано рисование на песке детям с задержками развития. Данный вид творчества 

стимулирует ускоренное развитие и мышления, и речи ребенка. Психологи объясняют это 

тем, что при работе с песком происходит колоссальное изменение образного и образно — 

логического мышления ребенка. 

    Песок позволяет дольше концентрировать детское внимание. Самое главное 

заключается в том, что песочное рисование дает возможность ребенку ощущать себя 

успешным, помогает развить свою индивидуальность. 

Еще один огромный плюс песочной анимации – доступность, и то, что эта техника 

не требует больших материальных затрат, как многие современные увлечения детишек. 

Не требуется больших затрат времени на поиски необходимых материалов, которые тоже 

зачастую имеют весьма высокую стоимость. Для песочной анимации потребуется ящик 

(столик), обычная лампа, стекло и песок. Песок лучше использовать морской, речной, или 

купить в зоомагазине. Можно использовать подкрашенный песок. Хотя многие 

используют вместо него любой сыпучий материал: кофе, крупу, сахар и так далее. После 

нескольких проб можно подобрать ту субстанцию, которая вам больше всего подходит. 

Рисование песком - это необычное искусство создания картин с помощью песка, 

это возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. 

Рисование песком развивает: 

 Мелкую моторику 

 Улучшает память 

 Пластику движений 

 Работу мозга 
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 Борьба со стрессом 

   Именно в таком состоянии лучше всего снимаются стрессы, внутреннее 

напряжение, уходят проблемы… 

   Рисованию песком оно особенно свойственно: манипулируя сыпучими 

материалами, человек избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит 

непосредственно пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, 

раскрепощает и гармонизирует, а так же способствует развитию двух полушарий (так как 

рисование происходит двумя руками). 

Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. Развивать 

моторику это занятие будет не хуже, чем рисование пальчиковыми красками, а беспорядка 

от него гораздо меньше. 

   Опыт работы с детьми показал, что использование песочной анимации дает 

положительные результаты: 

 Дети чувствуют себя более успешными; 

 На занятиях весело, нет скуки и монотонности; 

 В детском саду ребёнок легче адаптируются в коллективе; 

 Страх и напряжение исчезает. 

   Рисование песком – уникальный вид искусства, объединяющий и игру, и 

полезные для развития детей занятия, и воспитательные моменты. Чем раньше человек 

откроет в себе творческое начало, тем легче и интереснее будет его жизнь, ведь 

творческое начало – это всегда стремление вперед, к лучшему, к совершенству! 
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РИСОВАНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Родичева В. С., Ващанова Ю. В. 

ТОО «ДМЦ «Растём вместе» 

 

 

Доказано, что дошкольный возраст сенситивен и наиболее благоприятен для 

развития не только образного мышления, но и воображения, психических процессов, 

составляющих основу творческой деятельности. Поэтому развитие детского творчества – 

одна из главных задач дошкольного воспитания, как отмечают Е.А. Флерина, Т.С. 

Комарова, Г.Г. Григорьева и т.д.  

Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в 

изобразительной деятельности дошкольников, так как освоение изобразительной 

деятельностью ребенком означает овладение им основными ее структурными 

компонентами: мотивами, целеполаганием, действиями и основными операциями 

мышления и воображения. 

Проблема развития детского творчества становится все более и более актуальной, 

так как в современной педагогической науке еще остается недостаточно изученным этот 

вопрос.  
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В практике работы дошкольных организаций программное содержание и методика 

работы с детьми на занятиях и вне их ориентированы в основном только на формирование 

изобразительных умений и навыков, то есть носят узкодидактический характер. Потому о 

формировании творчества говорить не приходится, его развитие в основном стихийно, 

бессистемно.  

Еще Е.А. Флерина обращала внимание на то, что педагоги не развивают 

способность к замысливанию образа, а значит, не развивают воображение; не создают на 

занятиях условий для возникновения соответствующих чувств, не формируют у детей 

способность переноса знаний и умений в новые условия. Флерина Е.А. одна из первых 

дала определение детского творчества [7, c.18]. 

Детское творчество – процесс овладения ребенком под влиянием воспитания и 

обучения все более высокими изобразительными умениями. 

Проблема развития детского творчества рассматривалась в работах известного 

педагога-психолога Л.С. Выготского. Он писал: “Обучить творческому акту нельзя, но это 

вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и проявлению”. 

Выготский отмечал, что изобразительная деятельность - самый первый, самый доступный 

и привлекательный для маленьких детей вид творческого труда. Умелое и тактичное 

руководство изобразительной деятельностью помогут развить способности ребенка [8, 

c.55]. 

Так, Т.С. Комарова исследовала компонент способности к изображению, как 

овладение графическими навыками и умениями, включающими и технику рисования. Ею 

определено содержание графических умений и навыков, выделена система этих навыков и 

умений, доступная детям дошкольного возраста вообще и детям разных возрастных групп 

в частности, разработана методика их формирования. 

Особого внимания заслуживают исследования этой проблемы Н.П. Сакулиной в 

силу их полноты, конкретности, обоснованности, последовательности в раскрытии 

узловых вопросов и соотнесенности с дошкольным возрастом.  

Исследования Н.П. Сакулиной показывают, что обучение не препятствует 

развитию творчества. Оно способствует его становлению, развитию при наличии 

определенных условий [9, c.107]. 

В теории и практике наиболее полно освещены вопросы по обучению детей 

технике рисования, формированию навыков изобразительной деятельности, однако 

наименее изучены вопросы по развитию творчества, воображения, что и определило тему 

нашего исследования: Развитие детского творчества на занятиях по рисованию детей 

старшего дошкольного возраста.  

Эффективность рисования обусловлена следующими её специфическими 

особенностями: 

- вариативностью способов создания рисунка; 

- поиском выразительных средств в передаче образов изображения; 

- возможностью создания неповторимых продуктов детской деятельности 

(рисунков). 

Наиболее эффективно развитие детского творчества на занятиях по рисованию 

будет проходить через использование нетрадиционных техник рисования. 

Актуальность работы заключается в организации занятий по рисованию, 

выступающим необходимым условием для развития детского творчества. 

Гипотеза: Эффективным средством развития творчества в старшем дошкольном 

возрасте в условиях ДОУ являются различные техники рисования.  

Объект исследования: рисование как основа для развития детского творчества. 

Предмет исследования: возможности занятий по рисованию в развитии детского 

творчества в старшем дошкольном возрасте. 
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Выявление способностей у детей и правильное их развитие - одна из важнейших 

педагогических задач, и решаться она должна с учетом возраста детей, их 

психофизического развития, условий воспитания и других факторов. 

Развитие способности к изображению в первую очередь зависит от воспитания 

наблюдательности, умения видеть особенности окружающих предметов и явлений, 

сравнивать их, выделять характерное. Обучение рисованию должно осуществляться 

педагогом планомерно и систематически. Иначе развитие способностей у детей к 

изобразительному искусству пойдет случайными путями, и изобразительные способности 

ребенка могут остаться в зачаточном состоянии. 

Самостоятельно немногие дети могут овладеть всеми доступными им движениями 

и нужными формами. Воспитатель должен вести ребенка от непроизвольных движений к 

ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем к 

осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. Постепенно у ребенка 

появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный характер. Это 

свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. Дети путем ассоциаций учатся 

находить сходство в простейших формах и линиях с каким-либо предметом. Такие 

ассоциации могут возникнуть у них непроизвольно, когда ребенок замечает, что его 

штрихи напоминают знакомый предмет. 

Постепенно под влиянием обучения и общего развития у ребёнка появляется 

способность относительно правильно передавать пропорциональные соотношения между 

предметами и их частями. 

Более сложной изобразительной задачей является передача движения. Статичность 

позы изобразительного объекта вызывается ритмичным расположением частей, 

облегчающим процесс изображения. 

Но создать подлинно динамический образ трудно, так как восприятия детей ещё не 

развиты. 

Им сложно увидеть и осознать деформацию внешнего вида движущегося предмета 

и тем более зафиксировать её на бумаге. Лишь постепенно развивается способность 

видеть эти изменения, изображать их, словесные и игровые приёмы передачи движения 

заменяются изобразительными. 

Одна из наиболее сложных задач для детей в рисовании - это умение передавать 

изобразительными средствами пространственные отношения. 

В рисовании, где изображение дается на плоскости, пространство передается 

особыми приемами. Понять их условность, в результате которой создается реальное 

впечатление большого пространства, поначалу для ребенка сложно. На первых ступенях 

развития изобразительных способностей ребенок не задумывается над расположением 

предметов. Он размещает их на всем пространстве листа независимо от логической 

взаимосвязанности, причем лист для удобства рисования может быть повернут, и предмет 

изображен по отношению к другим боком или вверх ногами. 

Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда их связь 

заранее определена содержанием. Для объединения предметов появляется земля в виде 

одной линии. Такое расположение носит название “фриз”. 

Перспективные изменения при пространственных перемещениях предметов дети 

передавать не могут, так как это связано с овладением сложными изобразительными 

умениями. Иногда они самостоятельно пытаются передать эти изменения, усвоив их из 

жизни. Если ребенок осознает уменьшение предметов с удалением их и увеличение - с 

приближением, можно предложить ему располагать предметы выше и ниже на широком 

пространстве листа, изображающем землю. 

Становится очевидным, что дети 3-3,5 лет в результате систематических занятий 

овладевшие некоторыми формообразующими движениями, самостоятельно задумывают 

содержание изображения в соответствии с имеющимися у них умениями и впечатлениями 

об окружающей жизни. Как правило, дети доводят задуманное до конца; большинство 
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охотно повторяют изображения самостоятельно или по предложению воспитателя, что 

говорит об осознанности и произвольности процесса изображения. 

К 6 годам обогащается сенсорный опыт детей. Богаче, разнообразнее и точнее 

становятся представления о предметах и явлениях окружающего, усиливается работа 

воображения. Замыслы характеризуются большим разнообразием, устойчивостью. 

Дети старшего дошкольного возраста подходят к созданию изображения со 

сложившимся замыслом, который ребенок соотносит с имеющимся в его опыте способами 

изображения и средствами его выразительного решения. 

Таким образом мы делаем вывод, что задача педагога - помогать в развитии этих 

процессов на каждом этапе, найти такие методы и средства, которые позволили бы 

воспитать творческую личность. Вот почему так важно разобраться в проблеме 

взаимосвязи обучения и творчества, найти такое содержание детской изобразительной 

деятельности и такие методы и приемы обучения детей, которые позволили бы 

формировать творческие проявления уже в дошкольном возрасте у всех воспитанников 

детских учреждений. 

Исследования Н.П. Сакулиной показывают, что обучение не препятствует 

развитию творчества. Оно способствует его становлению, развитию. Не освоив на 

занятиях под руководством педагогов необходимых для изображения знаний, умений и 

навыков, не получив достаточно отчетливых представлений об изображаемом, ребенок 

чувствует себя беспомощным, вынужден рисовать не то, что задумал, а то, что 

получается. Это вызывает скованность, неудовлетворенность. Обучение и 

самостоятельная художественно-творческая деятельность детей органически 

взаимосвязаны друг с другом, влияют друг на друга и поддерживают одна другую [12, 

c.44]. 

Но не стоит забывать, что творчество не должно сводиться только к обучению 

необходимым навыкам. Е.А. Флерина в свое время дала очень точную формулировку 

соотношения обучения и творчества. Она говорила, что в каждом занятии обучающего 

характера должно быть место творчеству, а в каждом творческом занятии - элементы 

обучения. Дело заключается в умении педагога целенаправленно организовывать 

познавательную деятельность, усложнять ее характер, побуждая ребенка к 

самостоятельности и творчеству. Поэтому не следует сводить понимание обучения к 

способу решения узкого круга задач (формированию знаний и умений). 

На основе изученной литературы мы выявили, что процесс развития 

изобразительных способностей и процесс развития замысла детей проходят определенные 

этапы становления в дошкольном возрасте. Педагог должен помогать в развитии 

способностей и замысла в соответствии с необходимыми условиями развития детского 

творчества, не ограничивая деятельность воображения ребенка, то есть он должен найти 

оптимальное соотношение творчества и обучения на занятиях. Знания и умения должны 

стать средством проявления творчества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Кочеткова Т. Д. 

Карагандинский гуманитарный колледж 

 

 

Компетентность - новообразование субъекта деятельности, формирующееся в 

процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющие успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности.  

Идеологи компетентностного подхода говорят о том, что колледж не знаниями 

должен обеспечить студента – он должен подготовить его к жизни. Идеальный выпускник 

– это не эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, 

достигать их, эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, 

делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том числе 

и нестандартные, быть хозяином своей жизни. Каждое из приведённых качеств называется 

«компетентностью».  

Перед колледжем ставится задача эти компетентности формировать. 

Компетентности, являющиеся важнейшими для жизни в современном мире, называются 

«ключевыми». 

Ключевая  общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых студент 

должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и 

культурно - досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени. 

В связи с тем что на нашем ЦМК преподаватели ведут специальные дисциплины, 

поэтому речь пойдёт об определении уровня сформированности  специальных 

компетенций.  

В программе по основному инструменту СК является: «Владеть исполнительскими 

и практическими навыками игры на музыкальных инструментах».  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: Правильную посадку, 

постановку инструмента и правильное положение ремней. Правильное положение рук, 

технику владения мехом,методику разучивания произведений. особенности работы над 

звуком, ритмом, динамикой в произведениях различного стиля, жанра, формы. 

Уметь: точно координировать движение рук с движением меха. Самостоятельно 

работать над звуком, фразой. 

- оперировать музыкально слуховыми представлениями, предугадывать логику 

развития музыкальной мысли, схватывать основные направления развития музыкального 

текста. 

-раскрыть образное содержание произведения, охватить его форму, осмыслить 

произведение, сознательно и рационально преодолевать технические трудности, 

исполнять произведения полифонического склада, произведения крупной формы,  

исполнять произведения различные по стилю, содержанию и жанрам. 

Приобрести навыки: Чтения с листа, транспонирования, самостоятельного подбора 

аппликатуры, установления порядка смены меха в связи с началом новой музыкальной 

фразы.   

Самостоятельной работы, с музыкальными произведениями. 
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кантиленной игры, осмысленного интонирования мелодии, владеют разными 

видами полифонического мышления; музыкально-исполнительскими навыками, 

необходимыми в будушей практической деятельности.  

Быть компетентными: - в работе над произведениями, используемыми на практике 

в детском саду и в школе.   

В результате занятий на 1 курсе обучающийся  должен получить представление о 

конструктивных особенностях и художественно-исполнительских возможностях баяна 

(аккордеона), научится правильному обращению с инструментами, и овладеть техникой 

игры на них, достаточной для осмысленного и выразительного исполнения музыкальных 

произведений. В связи с этим на 1курсе большая роль отводится техническому 

совершенствованию обучающихся. А работа над детским репертуаром начинается со II 

курса. 

На 1курсе особое внимание должно быть уделено: 

 1.Правильной посадке обучающегося, постановке инструмента и правильному 

положению ремней. 

 2.Правильному положению рук, технике владения мехом, необходимой для 

выразительного исполнения на инструменте. 

 3.Выработке навыков чтения нотного текста, определению правильной 

аппликатуры, установлению порядка смены меха в связи с началом новой музыкальной 

фразы, сменой динамических оттенков, темпов и характера исполнения. 

 При исполнении гамм и арпеджио необходимо добиваться максимальной 

ровности звучания инструмента, плавности движения меха, полнейшей свободы движений 

кисти и пальцев рук.  

Главная задача всего педагогического процесса: художественное воспитание 

обучающихся.  

На 1 курсе студенты сдают следующие контрольные уроки, зачеты: 

1 семестр  

3-я декада октября: контрольный урок. Одно или два разных характерных 

произведения. 

2-я декада декабря: технический зачет.  

1я декада января: контрольный урок. Пьеса и обработка народной песни или танца. 

2й семестр 

3-я декада марта: контрольный урок. Две пьесы. 

2-я декада мая: технический зачет.  

1-я декада июня: контрольный урок. Обработка народной песни или танца, пьеса. 

Оценка за исполнение ставится по критериям оценки знаний, умений, навыков. 

«5» (отлично)- ставится за грамотное, выразительное и осмысленное исполнение 

музыкального произведение. Материал усвоен в полном объеме. Основные 

исполнительские навыки сформированы. Оценка не снижается, если в исполнении 

произведений имеют место одна – две несущественные неточности. 

«4» - (хорошо) – ставится за исполнение такого же уровня, но при наличии 1-2 

ошибок и недостаточной выразительности исполнения. 

«З» - (удовлетворительно) – ставится, если в усвоении материала имеются 

пробелы, отсутвует логика музыкального мышления, исполнительские навыки 

недостаточно сформированы. 

«2» - (не удовлетворительно) – ставится за незнание большей части материала 

«1» - ставится  при полном незнании материала 

 На II курсе обучающиеся продолжают совершенствовать приобретенные навыки 

игры на баяне (аккордеоне), более глубоко знакомятся с технологией  игры на 

инструменте (агогика, темпы, штрихи динамика), учатся технически безукоризненному 

осмысленно-выразительному исполнению произведений, соответствующих программе II 

курса. В работе с обучающимися на II курсе следует обратить внимание: 
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 1) на выработку точной координации движений рук с движением меха  

2) на развитие навыков владения мехом  

 3) на достижение свободы движений пальцев и кисти рук  

 4) на приобретение навыков рационального распределения аппликатуры  

 5) на достижение красивого полноценного звука правильной осмысленной 

фразировки исполняемых произведений. 

 Основная цель курса -  решение исполнительских задач путем точного прочтения 

текста и понимания сущности авторского замысла, подбор выразительных средств, 

преодоление технических трудностей. 

Особое внимание на II курсе надо обратить на развитие навыков чтения с листа, 

работая по принципу: от простого к сложному.  

На 2 курсе студенты сдают следующие контрольные уроки, зачеты: 

3-й семестр 

3-я декада октября: контрольный урок.  Два разнохарактерных произведения. 

2-я декада декабря: технический зачет.  

3-я декада декабря: контрольный урок Обработка народной песни и пьеса. 

4-й семестр 

З-я декада марта: контрольный урок. Две пьесы академического репертуара. 

1-я декада июня: контрольная работа. Обработка народной песни или танца и пьеса 

(либо полифоническое произведение).  

На III курсе обучающийся должен овладеть основными элементами 

исполнительской техники, выработать навыки самостоятельного анализа музыкальных 

произведений, усовершенствовать технику чтения нот с листа. Уметь оперировать 

музыкально слуховыми представлениями, предугадывать логику развития музыкальной 

мысли, схватывать основные направления развития музыкального текста. 

Знать специфику чтения нот с листа, особенности различных типов фактуры и 

закономерности их гармонического развития. 

На 3 курсе студенты сдают следующие контрольные уроки, экзамен: 

5-й семестр 

З-я декада октября: контрольный урок. Два разнохарактерных произведения. 

З-я декада декабря: контрольный урок. Два разнохарактерных произведения. Одно 

из них - обработка народной песни или танца. 

6-й семестр 

2-я декада марта: контрольный урок. Одна пьеса академического репертуара. 

2я декада мая: экзамен. Два произведения: обработка народной песни или танца и 

пьеса (либо полифоническое произведение).   

На IVкурсе, в результате изучения дисциплины основной музыкальный 

инструмент, (баян, аккордеон) студент должен: 

Уметь выразить стилистические закономерности в исполнении произведений 

композиторов и школ различного направления, различных эпох.  

- Уметь грамотно разучить произведение, самостоятельно работать над звуком, 

ритмом, динамикой в произведениях различного стиля, жанра, формы, преодолевать 

технические трудности. 

-Знать особенности аккомпанемента детскому вокальному, хоровому коллективу  

особенности инструментального  исполнения. 

-Знать специфику чтения нот с листа, особенности различных типов фактуры и 

закономерности их гармонического развития. 

 Главная задача в работе на 4 курсе расширение кругозора и музыкального вкуса 

обучающихся, дальнейшее совершенствование исполнительских навыков, выработка 

навыков самостоятельной профессиональной работы и подготовка к выпускным 

экзаменам. 

На 4 курсе студенты сдают следующие контрольные уроки, зачёт: 
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7семестр 

1-я декада ноября: контрольный урок – прослушивание. Полифония, пьеса, 

обработка народной песни или танца (по нотам) 

З-я декада декабря: контрольный урок – прослушивание. Пьеса, обработка 

народной песни или танца (наизусть). 

8 семестр 

1-я декада марта: контрольный урок – прослушивание. Полифония, пьеса, 

обработка народной песни или танца (наизусть) 

2-я декада мая: зачёт. Полифония, пьеса, обработка народной песни или танца, 

аккомпанемент к песне из школьного репертуара. 

Профессиональные компетенции будущего учителя музыки в значительной 

степени формируется в классе по специальному инструменту. Успеху занятий 

способствует индивидуальная система обучения, разучивание на инструменте лучших 

образцов музыкальной классики. От преподавателя по специальному инструменту, от его 

педагогического таланта и опыта зависит, складывающийся под его воздействием, 

творческий облик будущего учителя. 

Формирование профессиональных компетенций будущих учителей музыки 

невозможно без умения педагога правильно подобрать индивидуальную программу 

обучения, соответствующую требованиям 1, 2, 3,4 раздела программы. Для решения этой 

задачи все преподаватели ЦМК составляют УМК, в которых имеются лучшие 

произведения различных эпох, зарубежных, казахских, русских композиторов. 

Закрепить профессиональные навыки наших студентов помогают конкурсы 

баянистов, которые проводятся ежегодно на открытой неделе ЦМК. 

Главным инструментом определения уровня сформированности профессиональных 

компетенций студентов отделения «Музыкальное образование» является 

Государственный экзамен по основному инструменту. 

Оценка за экзамен выставляется решением экзаменационной комиссии во главе с 

председателем, являющимся независимым специалистом, приглашённым из другого 

учебного заведения. Оценка показывает фактический уровень сформированности 

специальных компетенций у студентов.  
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«Игра – это огромное светлое нежное, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток  представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».        

                                                                                                              В.А.Сухомлинский 

 

 

   Мы все когда-то были детьми и с удовольствием играли в различные игры. 

Может быть, поэтому часто светлые воспоминания о детстве связаны именно с играми. 

Слово “игра” ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. Но игра – это не только 

развлечение и времяпровождение, вызывающее массу положительных эмоций, что само 

по себе очень ценно для развития жизнерадостного, здорового ребенка. Игра – это ещё и 

умение весело и непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться 

общаться со взрослыми и детьми, учиться говорить и что-то делать, учиться мыслить и 

творить. 

Лишение ребенка игровой практики – это лишение его главного источника 

развития: импульсов творчества, признаков и примет социальной практики, богатства и 

микроклимата коллективных отношений, активизации процесса познания мира 

Игра для ребенка дошкольного возраста является ведущим и наиболее 

естественным видом деятельности, важным условием полноценного умственного, 

нравственного, эстетического, физического развития, его социализации в обществе. 

Детские игры вообще - это единственный естественный труд ребенка, за который 

он берется без принуждения и внешнего воздействия. Одновременно они являются 

прекрасным способом привития практически всех качеств характера, которые мы ценим в 

людях, но которые часто пытаемся прививать вербальными, т.е. словесными, методами 

или простым приучением, обучением или упражнением. 

Играя, ребенок учится жить. Во время игры он довольно легко овладевает, 

понимает суть и запоминает ее основные правила. В дальнейшем такие навыки ему 

пригодятся, в частности при обучении в школе. Более того, во время игры, в зависимости 

от ее хода, ребенок должен оценивать ситуацию и самостоятельно принимать решения; 

познаёт потребность сотрудничества, приучается уважать права другого участника игры, 

учится сдерживать себя и свои отрицательные эмоции; взамен выражает 

доброжелательность и искренность. 

 Любые игры, в которые дети играются до 10 лет, условно разделяются на 3 группы 

– это обучающие, подвижные и ролевые. Роль обучающих игр имеет важную роль в 

развитии ребенка, в особенности дошкольника, поскольку они знакомят с предметами и 

их свойствами, с явлениями, развивают мышление и наблюдательность, логику и память. 

К таким играм относятся настольные игры (лото, пазлы, домино), конструкторы, 

пирамиды. Так же одним из видов обучающих игр  является дидактическая игра, 

позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических 

переживаний. Дидактическая игра приобретает всё большее значение. Игра в целом, и 

познавательная дидактическая игра в особенности, обеспечивает благоприятные условия 

для решения педагогических задач с учётом возможностей детей дошкольного возраста.  

В своей работы мы используем  методы разработанные М. Монтессори. Они 

заключаются в том , чтобы стимулировать ребенка к самовоспитанию, самообучению, 

саморазвитию, заложенных в нем природой. А задача воспитателя – помочь организовать 

ему свою деятельность, пойти собственным уникальным путем, реализовать свою 

природу. В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ 
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и синтез, делает обобщения. Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость, 

сообразительность. 

Роль подвижных игр в развитии заключена в воспитании требуемого поведения в 

коллективе, в обучении ребенка способностям соблюдать определенные правила. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения у ребёнка знаний, и представлений 

об окружающем мире, развитие мышления, и ценных морально – волевых качеств. При 

проведении подвижных игр можно использовать неограниченные возможности 

комплексных, разнообразных методов, направленных на формирование личности ребёнка. 

Третья группа – ролевые игры, также немало важна для развития. Играя в них 

ребенок, подражая взрослым, учится правильно воспринимать взаимосвязь людей между 

собой и труд, начинает оценивать для себя интересные сферы деятельности, в которых 

хотелось бы ему проявиться. 

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка , посредством которой 

реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - 

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом 

деятельности детей, а так же формой организации детской деятельности. Конкретное 

содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте 

дошкольного образования.  

Тот  или  иной  вид  игры  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  

ребёнка,  но  а  так  же  соответствует  определенному  возрастному  периоду.  Условно  

дошкольный  возраст  делится  на  три  периода:  младший  дошкольный  возраст  (3–4  

года),  средний  дошкольный  возраст  (4–5  лет)  и  старший  дошкольный  возраст  (5–6  

лет)  

   Младшие  дошкольники  чаще  играют  в  предметные  и  конструкторские  игры.  

Ролевые  игры  детей  этого  возраста  воспроизводят  действия  взрослых,  за  которыми  

они  наблюдают. На первом этапе взрослый, руководя игрой, делает особый акцент на 

игровом действии, выделяет его и через него включает ребенка в совместную 

деятельность. 

В  среднем  дошкольном  периоде  ролевая  игра  значительно  развивается,  

появляется  большое  разнообразие  тематики,  ролей,  игровых  действий.  Такая  игра  

проходит  с  установленными  правилами,  но  без  сюжета.  Также  здесь  появляются  

игры-соревнования. На втором этапе главная задача состоит в передаче детям способов 

ролевого поведения. Используя ситуацию совместной игры с детьми или инсценируя 

определенный игровой сюжет, воспитатель постепенно формирует у них умение 

соотносить название роли с определенным набором действий и атрибутов, разные типы 

отношений между различными ролевыми позициями (управления, подчинения, 

равноправия). 

В  старшем  дошкольном  возрасте  ярко  проявляются  конструкторская,  и 

спортивная   игра . Конструкторская  игра  более  похожа  на  трудовую  деятельность.  В  

ходе  такой  игры  ребёнок  конструирует,  создаёт  или  строит  что-то  новое.  В  таких  

играх  дети  познают  физические  свойства  предметов,  учатся  пользоваться  многими  

инструментами,  планировать  свои  действия.  В  игровом  процессе  происходит  

совершенствование  движений,  умственных  операций,  внимания  и  воображения. 

Большую роль во всестороннем физическом воспитании детей дошкольного 

возраста играют элементы спортивных игр. Они подбираются с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальной склонности и интересов ребенка. В них 

используются лишь некоторые элементы техники спортивных игр, доступные и полезные 

детям дошкольного возраста. На основе этих, разученных детьми, элементов, могут быть 

организованы и игры, которые проводятся по упрощенным правилам. 
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Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В спортивных играх у ребенка 

повышается умственная активность, ориентировка в пространстве, развивается 

сообразительность, быстрота мышления, происходит осознание собственных действий. 

Ребенок учится согласовывать свои действия с действиями товарищей; у него 

воспитывается сдержанность, самообладание, ответственность, воля и решительность; 

обогащается его  сенсомоторный опыт, развивается творчество. 

Чрезвычайно важно учитывать развивающую роль радости, сильных переживаний, 

незатухающий интерес к результатам игры. Увлеченность ребенка игрой усиливает 

физиологическое состояние организма. 

Спортивные  упражнения  пополняют и обогащают словарный  запас такими 

словами, как «ракетка», «волан», «стойка» , «городки», «кегли», «бита» и др. Спортивные  

игры снимают  нервное напряжение,  помогают свободному выражению эмоций. 

На третьем этапе в качестве основной стоит педагогическая задача формирования у 

детей умения строить сюжет игры. Для ее решения взрослый организует такой вид 

совместной с детьми игры, основным содержанием которой является процесс 

придумывания различных сюжетных ситуаций. На всех этапах становления игры перед 

воспитателем стоит задача использовать самостоятельную игру с целью всестороннего 

развития детей. 

Сюжет в игре - это то основание, на котором, взрослый строит свои 

целенаправленные воздействия. Но поскольку формирование игры идет постепенно, 

сюжет используется по-разному, в зависимости от этапов игры и возрастных 

особенностей детей. 

 Как свидетельствуют наблюдения, дошкольники очень любят играть в такие игры, 

как "Дочки - матери", "Дом", "В гостях" и другие. Их сюжеты родители всегда могут 

направить на усвоение определенных правил жизни в семье, исполнения обязанностей и 

соблюдения этики поведения и взаимоотношений. Положительный  воспитательный  

эффект  имеют    такие игры, как "Волшебное слово" (когда каждую  просьбу и действие 

необходимо сопровождать надлежащим отбором и употреблением вежливых, приятных 

слов); "Магазин одной покупки" (когда ребенок мысленно попадает в ситуацию выбора, 

при которой из большого предложения различных возможных желаний имеет право 

выбрать только одно). 

Не маловажное значение в жизни ребенка имеет театральная деятельность - это 

самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, 

глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что-то связана 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное 

наслаждение . Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через 

образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Можно утверждать, что 

театрализованная деятельность является источником развития чувств, переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это - конкретный, зримый 

результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную 

сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемое 

событие. Таким образов, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 
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детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия. Театральная деятельность, прежде всего, 

важное психотерапевтическое средство эмоционально-эстетического восприятия через 

музыку, танцы, литературу, актерские игры. Театральные игры способствуют развитию 

фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Поэтому для развития связной речи мы  включила в работу с детьми театральные 

игры и игровые упражнения, театральные постановки. 

Руководствуясь народной мудростью о том, что "детей легче воспитывать, чем 

перевоспитывать", нужно всегда заботиться о том, что, как и с кем делает ваш ребенок. А 

чтобы направлять его на позитивные мысли и хорошие поступки, целесообразно большее 

внимание уделять играм нравственного содержания: они могут быть как подвижными, 

скажем, днем, так и достаточно спокойными - перед сном. 

Точно так же как дети у взрослых учатся говорить и одеваться, правильно есть и 

умываться, у них и учатся играть. Взрослые, приобретая ребенку новые игрушки, 

объясняют и показывают, как должна работать та или иная игрушка, как ею правильно 

пользоваться и благодаря этому ускоряется процесс развития крохи. Ребенок по мере 

знакомства с окружающим его миром и с людьми всевозможных профессий копирует все 

это в свой процесс игры в людей разных профессий, а также собственных родителей.  И 

такое копирование у детей развивает творческий стержень, у них появляется стремление 

влиться во взрослую жизнь. Очень правильно если взрослые своему чаду преподносят 

занятия по дому в форме игры, она имеет положительное влияние на развитие, так как 

именно дома малыш начинает усваивать все принципы в жизни семьи, смысл труда и 

распределения обязанностей. 

 Сегодня также и компьютерные игры в жизни современных детей играют не  

малую роль. Компьютер  вполне естественно вписывается в жизнь детского сада и семьи, 

являясь одним из эффективных современных технических средств, при помощи которого 

можно значительно разнообразить процесс воспитания, обучения и развития малыша. 

Компьютер уже сам по себе привлекателен для ребенка, вызывает у детей познавательный 

интерес. Каждое занятие с применением компьютера вызывает у дошкольников 

эмоциональный подъем, желание добиться успехов, сделать задание до конца. Однако при 

организации работы ребенка на компьютере необходимо учитывать многие факторы. 

Возраст ребенка и временные ограничения работы на компьютере:    Детям до 5 лет 

не рекомендуется пользоваться компьютером. Детям пяти - семилетнего возраста можно 

"общаться" с компьютером не более 10-15 минут в день 3-4 раза в неделю. Работа ребенка 

за компьютером должна проходить всегда только под строгим контролем со стороны 

взрослых.  

Задумывались ли вы, почему дети любят играть? Что даёт игра ребёнку? Помните, 

во что играли вы в своём детстве? 

Игра необходима ребёнку. Она способствует самовыражению. 

Игры не просто полезны, они жизненно необходимы человеку вообще, но особенно 

- детям. Игра как ведущая деятельность дошкольника имеет большое значение для 

физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

Прежде всего, в играх осуществляется познавательное развитие детей, так как 

игровая деятельность способствует расширению и углублению представлений об 

окружающей действительности, развитию внимания, памяти, наблюдательности, 

мышления и речи. 

В играх дети учатся сравнивать предметы по размеру, форме и цвету, знакомятся со 

свойствами материалов, из которых они сделаны. 

Игры оказывают влияние на физическое развитие детей. В них удовлетворяется 

потребность детей в движениях, которые становятся точными и уверенными. 
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В процессе игры развиваются нравственные качества ребёнка: честность, 

решительность, смелость, доброжелательность. Они способствуют формированию у детей 

навыков общения, так как большинство игр носит коллективный характер. 

Следует использовать игровую деятельность для воспитания бережного отношения 

к игрушкам и игровому материалу, развития начальных трудовых навыков. 

Многие игры активизируют у детей эстетические чувства. Построение в пары, в 

круг, выразительное произнесение взрослым текста, сопровождающего игру, учат детей 

понимать красоту. 

Подводя  итоги, можно сделать  вывод, что  игра является эффективным средством 

формирования  личности  человека  в  целом. В  игре  реализуется  потребность  

воздействия  на  мир, происходит  развитие  памяти, устойчивости  внимания,  морально-

волевых  качеств, интеллекта  и  организации  движений  ребёнка Она вызывает 

существенное  изменение в его психике, закладывает  основу  для  учебной  и  

профессиональной  деятельности,  иными словами, с  помощью  игры  формируется  

определенный  багаж,  с  которым  человек  будет  идти  по  жизни. 
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«Шаңырақ» балабақшасы КМҚМ 

 

 

 Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың 

әдістері тәжірибеде ұтымды қолданылып жүргені белгілі.  Сөздік қорларын дамытуда 

көпшілікке таратылған тәсілдер тәжірибеде қолданыста. Балалар бақшасында көркем 

әдебиетпен жұмыс жүргізудің өзіндік реті қалыптасқан. Сөздік жұмыстарын жүргізу 

әдістемесі топтардың жас ерекшеліктеріне қарай орайластырылған. Оқу үрдісінде 

балалардың тілдік дыбыстау мәдениетіне, сөздік қорды байытуға, бекітуге және 

белсендіруге бағытталған. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілдерін дамытуды жүргізуде 

тәрбеші бойында мынадай іскерліктер болуы керек: 

 Мектепке дейінгі жастағы балаларды ана тіліне, тілдік қарым-қатынасқа үйретуді 

және тілін, сөздік қорларын дамыту; 
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 Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдік білім, білік, дағды деңгейлерін 

зерделей отырып, бағалауды және олардың тілдік немесе тілдік емес қателерінің 

себептерін табу, жіктеу және талдау; 

 Балалармен әр түрлі әңгіме түрлерін дайындау және өткізу; 

 Ерте жастағы және мектепке дейінгі жастағы балаларды көркем шығармалармен 

таныстыруға және тілұстарту құралдарын қолдану. 

Тәрбиеші сол сияқты тіл дамыту бойынша оқу материалын дербес таңдай білуі 

керек және дұрыс мақсатты түрде қолданып, әрдайым үлгі бруі қажет.  Кез келген 

материалды әдістер мен әдістемелік тәсілдерді негіздей отырып таңдау қажет, балаларға 

оқудың, жазу іс-әрекетінің, жазу мен ауызекі сөйлеу үлгілерін көрсету арқылы әсерлі 

сөйлеуге машықтау қажет. Ең маңыздысы сабақтарда жоғары сөйлеу мәдениетін және 

тілдік ортаның мақсаттылығын қамтамасыз ете білу. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың 

бүгінгі күні жаңартылған білім мазмұны аясында ұсынылған пәрменді әдістерді көптеген 

тәрбиешілер өз тәжірибелерінде ұтымды қолданып жүргені аян. Мәселен, сөздіктің 

көмегімен балалардың сөздік қорларын байыту. Көп жағдайда балалар ана тілінде жатық 

сөйлейді, сөздік қорларының аздығынан байланыстырып сөйлеуде қиналатын тұстары да 

бар екені белгілі. Сондықтан аталмыш проблеманың орнын жоюда сөздіктің көмегімен 

сөздік қорды байыту мақсатында жүргізілетін жаттығу жұмыстарының маңызы өте зор. 

Мәселен, тәрбиеші бір сөзді дауыстап айта отырып, балалардың ойын білуге тырысады. 

«Сенің ойыңша,сөздің мағынасы қандай?» деген сауал қоюға болады. Сөйтіп баланың 

ойын білген соң сөздіктегі анықтамасымен таныстырып, сол сөзді қатыстыра отырып 

толық сөйлем құратамыз. Сол сияқты берілген сөзге ассоциация құрастыру сияқты 

жұмыстар да өте ұтымды саналады.  

Жалпы сөздік қорды байытуға арналған әдіс-тәсілдер өте көп, алайда тәрбиеші 

балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, ең тиімділерін таңдай білуі үлкен 

шеберлікті талап етеді. 

«Бір минут» - балалар жәшіктен таңдап алған сурет төңірегінде бір минут бойы 

сөйлеуі керек; 

«Сөзді тап» - қатысушы бала сөздің өзін атамастан, ол туралы басқа сөздермен 

жеткізіп түсіндіруге тырысады; 

«Постерлер» - сөздердің мағынасын көрсететін визуалды суреттер; 

Қандай да бір пәрменді әдіс-тәсілдерді оқу үрдісінде қолданбас бұрын тәрбиеші 

балалардың ас ерекшелігін қатаң түрде ескеруі шарт.  

Балалардың сөйлеу тілдерін дамыту – күрделі үдеріс, ол арқылы бала үйренетін 

әрбір сөз және сөздің әр фрагменті бастапқыда елестету түрінде көрсетіліп, реттілік 

ретінде есте сақталады. Бұл үдерісті құптайтындығын тәрбиеші басын изеп, жымию 

арқылы көрсете алады. Бірақ, балалардың сөзді түсінуді және пайдалануды үйрену 

жылдамдығы – бұл түсінікке сәйкес келмейді, кез келген жағдайда олар әдетте сөздің 

мүлдем жаңа фрагменттерінің тұрақты ағынын дыбыстайды.  

Ғылым тілінде, төрт жасар балалар көп сұрақ қояды делінген, «қайда?», «не?», 

«кім?», «неге?», «қашан?» (осындай тәртіппен жатталған) сияқты көптеген сұрақтарды 

пайдаланады. Олар бес сөзден тұратын сөйлемді пайдалана алады және олардың 1500 

сөзден тұратын сөздік қоры бар. Бес жасар балалар бағыныңқы бөліктері бар алты сөзден 

сөйлем құрай алады және 2000 сөз пайдаланады. Бірінші сынып оқушылары 6000 сөзге 

дейін пайдаланады, ал ересектер 25 000 сөз пайдаланады және 50 000 сөз біледі.  

Мектепке дейінгі жастағы балалар әр уақытта өз жадыларын басқаруға, 

проблемаларды шешуге және шешім қабылдауға қабілеттері жеткіліксіз деген түсінік бар. 

Алайда, түрлі жүргізілген зерттеулер 3–4 жастағы балалардың көп суреттерге қарағанда, 

саны азырақ суреттерді есте сақтау жеңілірек екендігін сезіне алатындығын анықтады.  

Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы балаларға мүмкіндік жасалған 

жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі 
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анықталды. Олар балғын жас ерекшелігіне қарамастан, өздерінің оқуына саналы түрде 

қарайды, тапсырмаларды шешу үшін өзіндік әдіс-тәсілдерді қолданады, сондай-ақ өздерін 

оқушы ретінде сезіне бастайды. Өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі танудың мұндай дағдыларын 

дамыту бұл балалардың болашақта саналы оқушы болып шығуының кілті екендігі 

анықталды. Бұл зерттеу аталған қабілеттерді дамыту 3-5 жас аралығында болатындығын, 

сондай-ақ тәрбиешілердің осы кезеңде жоғары сапалы педагогтік тәсілдерді қолданып, 

қомақты үлес қоса алатындығын көрсетті.  

 Қазіргі кезде оқу-тәрбие үрдісінде балалардың сөйлеу дағдыларын дамытудың 

түрлі әдіс-тәсілдері кең қолдныста. Солардың ішінде ұтымдыларын тәрбиешілер өз 

тәжірибелерінде көпшілікке таратып жүр. Яғни, «Пазл», «Сұхбат», «Рөлдік ойын», «Сурет 

бойынша әңгімеле», «Таныстырылым», т.б.  

 Аталған әдіс-тәсілдерді тәрбиеші өз қалауы бойынша топтың жас ерекшелігіне 

қарай бейімдей алады. Тәрбиеші әрдайым әдіс-тәсілдерді қолданғанда тапсырманы 

орындау барысында балалардың барлығы дерлік қатыса алатынына және мақсатқа жете 

алатынына көз жеткізуі керек.  

 Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөздік қорларын жетілдіруде тәрбиеші 

тарапынан көп ізденісті талап етеді.  

Балалардан олардың сәби кезіндегі ең бірінші айтқан сөздері естерінде ме екенін 

сұрай отырып, сол сөздерді бейнелейтін қарапайым суреттер салғызу. Балалардан бір 

нәрсенің аты болып табылатын сөздерді атап берулері сұралады. Жалпы заттардың атауын 

білу адамдарға өздерінің қалаған нәрсесіне қол жеткізуге көмектесетінін түсіндіре отырып 

жұмыс жүргізу керек.  

Балалардың бұған дейінгі білімімен байланыстыра отырып, олардың заттың атауын 

білдіретін көп сөздерді білетіні айту керек. Олардан ойланып, өздері демалыс күнін 

өткізген орынды, сол жерде болған адамдарды және олардың сол жерде көрген 

нәрселердің суреттерін салуды сұрау керек. Сөйтіп барып, «Адамдар», «Жерлер», 

«Заттар» деген бағаналардан тұратын үлкен қабырға кестесін іліп қою керек. Балалардың 

бұл санаттардың мағынасын түсінетініне көз жеткіземіз. Осы орайда «Бірінші сөз» 

жаттығуын орындатуға болады. Яғни берілген суреттен бір сөзді атап, кестедегі санаттар 

бойынша бөліп орналастыру сұралады.  Заттың атын білдіре ме? Бұл адамның аты ма? Бұл 

жердің аты ма? Бұл белгілі бір заттың аты ма? Бұл заттың атауын білдірмесе, сонда бұл 

не? деген сияқты тәрбиеші балаларға жетелеуші сұрақтар қойып отыруы керек. Сабақтың 

соңында «Бүгін біз сіздермен қандай сөздер үйрендік?» т.б. сұрақтар қоя отырып, ойларын 

тиянақтау керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Б.Қ. Игенбаева Бес-алты жасар баланы оқытудың ерекшеліктері, «12 

жылдық білім» республикалық ғылыми-әдістемелік және ақпараттық-сараптамалық 

журнал, [30-33 б]. 

2. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 

Учеб. пособие для студ. педагогических вузов и колледжей /Под ред. Т.И. Ерофеевой, - 

М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

3. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи 

дошкольников. - М. 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: Учебно- методическое пособие для воспитателей дошк. образ. учрежд. - М.; 

ВЛАДОС, 2003. 

 

 

ЕРТЕГІТЕРАПИЯСЫМЕН МЕКТЕП ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ  БАЛАЛАРДЫҢ  

ТІЛІН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Омар Б.С., Ибраева Ж. Ж. 



231 

 

Жеке тұлғаны дамыту және зерттеу орталығы «Талант-менеджмент» 

Қошбасшылықты дамыту ЖШС «Дарынды бала» балабақшасы 

 

 

Бірнеше  жылдар бойы біз білікті әрекет ету тұрғысында  мектеп жасына дейінгі 

балалардың тілін  дамуына арналған ерекше жұмыстарын атқарып келеміз. Осы 

жұмыстын барысында ертегітерапиясының қолдану жақсы нәтиже береді. «Ертегі бізге, ең 

алдымен, халықты мінездейтін құрал ретінде қажет», - деп ұлы ағартушы, қазақ 

балаларының бірінші мұғалімі Ы.Алтынсарин айтқандай ата-бабамыз тыңдап өскен, 

ауызша айтылып, ел есінде ғасырлар бойы сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, біздің 

дәуірімізге жеткен асыл мұралардың бірі [1.56 б]. 

Ертегітерапия әр мамандарда әр түрлі ойларды тудырады. Кейбіреулер үшін 

«ертегітерапия» - бұл ертегімен емдеу, ал басқалары үшін – түзету жұмыстың 

қабылдануы, үшіншілер үшін - өмірден алған керекті білімдерін тасымалдау тәсілі [3.53 

б]. 

Ертегітерапиясы мектеп жасына  дейінгі балаларының тілін дамыту-оқыту жұмысы 

барысында  қолдана отырып, олардың есту арқылы қабылдау, сөйлеу қабілеттілігін 

арттыру, сана-сезімінің ұлғаюына  және қарым-қатынасты сөздік арқылы дамытуға  

көмектеседі  

Ертегітерапия – бұл ілім және сонымен қатар тіл. Ілім – бұл ертегі, аңыз, бұлар 

адамдардың ізденісін, ой өрісін кеңейтеді. Тіл – бұл еліктіргіш желел , ол оңай 

қабылданылады, меңгеріледі, осыған байланысты оңай оқылады, ең басты құндылықтары 

есте сақталады және адамның көңілі жақсылыққа артады [3.56-59 б]. 

Біліктілікпен  әрекет ету барысында мақсаттар қою,  дәстүрлі  әдістен  балалардың  

белгілі  бір білім, мен білікті меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар өз әлеуетін жүзеге 

асыруға дайын болуымен ерекшеленеді. Бұл педагогтарға өз жұмысын балаларды 

дербестілікке, белсенділікке, шығармашылық түрде өзін көрсете білуге және сөйлеу  

арқылы  өз жетістіктерін  бағалай білуге деген ұмтылысын ынталандыру бағытында құруы 

қажет дегенді білдіреді. 

«Ерте, ерте, ертеде....», - деп басталатын қазақ ұлттық ертегілерінің тілі көркем, 

қарапайым, түсінікті, жеңіл келеді. Ертегінің осы бай тілі арқылы халықтың өз өмірлерін 

жақсарту жолындағы арман-тілектерін, тамаша қиялдарын білумен қоса, балалар өздері де 

солай қиялдауға, армандауға үйренеді. Ертегінің көркем де жеңіл тілі бүлдіршіннің 

қиялына қанат бітіріп, арманын асқақтатады, қайратты істерге құлшындырады [2.25 б]. 

Мектеп жасына жейінгі балалардың тілдерін  дамытатын тиімді әдістердің бірі 

халық ауыз әдебиеті болып саналады. Біліктілік  әрекет оқытудың басқа да инновациялық 

тәсілдерді кезеңдік енгізуді талап етеді.  Біздің жекеменшік балабақшаның педагогтары 

төрт кезеңде ұйымдастырады. Олар: 

1. Ұйымдастырушылық – дайындық. 

2. Мотивациялық - диагностикалық. 

3. Әрекетшілдік.  

4. Рефлексивті. 

Бірінші кезеңде сәйкес пәнді – дамытушылық және тілдік орта құрылды. Топта 

«Ертегілер бұрышын» жасадық, онда балалар өздерін  ертегілер әлемінде жүргендей 

сезінді. Оған ашық суреттер бейнеленген халық ертегілерінің басылымдарын  қойдық. 

Ертегіні оқып қана емес, әңгімелеу керектігін атап өткім келеді. Ертегіні әңгімелегеннен 

кейін суреттерді қарап, әңгіме өткізу қажет. Дұрысы,  лексика – грамматикалық түсініктер 

қалыптастыруға жәрдем беретін,  сонымен қатар,  оларды талдауға, талқылау және 

қорытынды жасауға түрті болатын түсініктер болатын сұрақтар қою керек. 

Ертегінің  ішкі көрінісі  мен жағдайы, ондағы кейіпкерлердің мінездерін ауызша 

салу тәсілі қызықты болып шықты. Балаларға өзін суретші секілді көрсету ұсынылды, осы 

және басқа ертегілерде олардың қандай суретті салғысы келетінін ойластыру және 
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әңгімелеу ұсынылды. Балалар мәтіндегі сөз мен сөз өрнектерін қолданып қана қоймай, 

сонымен қатар өздері ойлап тапты. 

 Басқа тиімді  тәсіл  салыстыру және салыстыруды түсіну білігін дамыту. Өз 

жұмысында балаларға бұрыннан таныс ертегілерді әңгімелей отырып, біз олардың және 

кіші фольклорлық  формалар (мақал және мәтел) арасындағы ұқсастық келтірдік. 

Мысалы, сөзде антонимдерді қолдану мақсатында балаларға қарама – қарсы мағыналы 

мақалды естеріңе түсіруді ұсындық.  

«Маша мен аю» ертегісіне балалар «Ақылсыз – тұнжырайды, ал ақылды – 

ойлайды» мақалын естеріңе түсірді; «Екі қозы» ертегісіне – «Ақылы жоқ ұрысады, ақылы 

бар табысады»; «Мақтаншақ қоян» ертегісіне - «Көп біл де, аз сөйле» және т.б. 

мақалдарды есіңе түсіреді.  

Екінші кезеңнің мақсаты: ертегімен тілдесудегі берік қажеттілікті тәрбиелеу; 

баланың мәнерлілікке, туған тілінің әдемілігі мен нақтылығына қол жеткізу, оның тілдік 

айналымдары мен бейнелі сөйлемшелермен толығуы, жүйелі сөзге баланың дербес 

шығармашылығындағы тілдік құралдарды енгізу. 

Балалар ертегіні педагогтын нұсқауы және өз таңдауы бойынша әңгімелейді. 

Әңгімелеу толық және жүйесіз – эпизод бойынша, жеке және  ұжымдық  (бөліктер 

бойынша), кітап суреттері және ертегі сюжеттеріндегі сурет көшірмелері, үстел суреттері 

бойынша болуы мүмкін. Әңгімелегеннен кейін балалар алуан түрлі тапсырмалар 

орындайды: «Қаңбақ шал оқиғасы» ертегісінде – қайталанған ұқсас оқиға желілерін, 

«кішісінен үлкеніне шейін» кейіпкерлердің  көріну  жүйелілігін тауып, оны көрсетеді; 

«Үш аю» ертегісінде – үш  рет  қайталану, «үлкеннен кішіге дейін» жүйелілікті 

кейіпкерлердің көріну жүйелілігін тауып, оны көрсетеді. Ертегілер балаларға ертегі 

кейіпкерлерінің мінездеріне синонимдер таңдау тәсілдерін қолдануға көмектеседі. (Асан 

деген ұл бала «Алтын сақа» ертегісінде мейірімді, ерке бала; Мыстан кемпір жауыз, 

қатыгез; «Алдар көсенің сиқырлы тоны» ертегісінде Алдар Көсе ақылды, тапқыр, бай – 

ақымақ, сараң); жекелей  заттарды таңдау («Қояннын үйшігі»  ертегісінде: қабықтан 

жасалған үйшік – ағаш, жылы, берік). Тілде синонимдердің болуы және оларды қолдану 

тілдің мәнерлілігін сезіну қабілетін дамытады. 

Сөз сөйлеуде қатыстық және тәуелдік сын есімдерді қолдану дағдысын 

қалыптастыру үшін «Суретін салып бітір» ойны өткізілді.  Салынған зат бөліктерін 

балалар айтып берді (түлкінің тоны, қоянның құлағы, қасқырдың денесі). Реттік сан 

есімдерді байланыстыру мақсатында тапсырма берілді – Ең күштіні іздеу үшін 

Қырғауылға келген аңдарды атап өту. («Кім күштірек» к.х.е) немесе қазандағы сүтті 

ішкендер («Бір қазан сүт»). Етістікті сөздікті кеңейту үшін балаларға кейіпкерлердің 

әрекетін  атап шығуды ұсынамыз. («Қасқыр және жеті лақ»  ертегісіндегі  ешкі – өмір 

сүрді, жүрді, ән салды). 

Топтастыру білігін үйрету барысында тапсырылған белгілер бойынша топтастыру 

тәсілдерін  қолдандық: «Ақылсыз қозы» ертегісіндегі кейіпкерлерді бір сөзбен атау немесе 

«Түлкі – түлкішек және сұр қасқыр» ертегісіндегі кейіпкерлер (жабайы аңдар); Тазша  

баланың өзімен алып жүрген заттары (азық – түліктер – құрт, бауырсақ, қымыз); «Үш аю» 

ертегісінде  Машаның қолданған заттары (ыдыстар) және т.б.  

Үшінші  әрекетшілдік  оқыту кезеңінің мақсаты -  ауызша – шығармашылық түрде 

өзін көрсетудегі дербестілікті дамыту: ертегіні өз ойымен  ойластыру,  тақырып,  

кейіпкерлер, оқиға  желілерін таңдау; балаларды сөйлемді байланыстырып,  жүйелікпен  

әрі  мәнерлі  түрде  құруға үйрету. 

 Балаларды ертегі желісінің даму сызбасымен таныстырудан бастадық, оны кез 

келген ертегі желісіне құруға болады. Бұл сызбаны балалар кез келген мазмұнда қуана – 

қуана толтырады. Ертегіні  құрастырудың  негізгі тәсілдерінің бірі – бұрыннан таныс 

тарих желілердің  өзгеруі,  ал бұл ертегінің көп нұсқалығы мен өзгермелілігін, сонымен 

қатар оның жеке кейіпкерлерінің әрекеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. «Ертегіні 
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шатастырамыз» ойынын ұйымдастыру  үйреншікті стереотиптерді бұзуға көмектеседі 

және ертегінің өзгерту мүмкіндігін көрсетеді. 

Мазмұны бойынша сәйкес келетін мақал мен мәтелдерден ертегіге жаңа атау ойлап  

табу мектеп жасына дейінгі балалардың логикалық ойлауының дамуына ықпал етеді. 

Қызық атаулар болды. Соның кейбіреуі мыналар: «Мұнара  үй»; «Алдар Көсе мен тақыр 

сүйек» -  «Сен, бірақ тексер»; «Тазша бала мен дәу»; «Данаға кең пейілділік  тән».  

Балалар өз ойларын  байланысты, жүйелі  және  мәнерлі жеткізуге үйренуі  үшін  Луллия  

сақинасын  қолдануға  болады. Сиқырлы стрелкалардың айналысымен  кейіпкер, көмекші 

– зат және әрекет ету орны түйіседі, бұл балаға ертегі жағдайын көз алдына елестетуге 

мүмкіндік береді, оның шығармашылығы мен қиялын ынталандырады. 

Төртінші – рефлексивті оқыту кезеңінің мақсаты – жеке орындаушылық іс – 

әрекетті белсендіру;  қозғалыс, ишарат және дауыс ырғағының  көмегімен көркемдік  

бейнені жеткізу; өз сөзін өзіндік бақылау деңгейін арттыру және оны  жақсартуға  деген  

ұмтылыс; аудитория алдында шығу кезінде ұялшақтық, сенімсіздікті жеңу. 

Дауыс ырғағындағы мәнерлілікті дамыту үшін келесі жаттығулар орындалды: 

әртүрлі кейіпкерлердің  бейнесін салып диалогтар орындалды, содан кейін күрделендіру – 

мәтінді оқу және солардың әрқайсысының  іс – әрекетін сала отырып, екі  кейіпкердің 

диалогын оқу. 

Өз қимылдарын еркін басқара білу қабілетін дамыту мақсатында балаларды мінез 

құлық ерекшеліктерін, ертегі кейіпкерлерінің қылықтарын ( Түлкінің Ақжелкенге қалай 

ұрланып кіргенін, Қаңбақ шалдың қалай домалағанын) көрсетуге үйреттік. 

Драмалау өнеріне  ерекше назар аудардық. Атап айтқанда, ертегіні драмалау  

балаларға сан  алуан мәнерлілік құралдарын бір үйлесімділікпен (сөйлеу, ән салу, ишарат, 

пантомимика) қолдану дағдысын меңгеруге мүмкіндік береді. Бірлескен шығармашылық 

іс – әрекет қойылым барысына тіпті белсенді емес балаларды тартады, оларға қарым – 

қатынастағы қиыншылықтарды жеңуге көмектеседі, құрбыларымен өзара әрекет ету 

білігіне тәрбиелейді. 

«Бір қазан сүт», «Кім күшті?», «Мақта қыз бен мысық», «Қанбақ шал», «Тазша 

бала», «Бауырсақ», «Үйшік», «Шалқан», «Шұбар тауық»  ертегілері тіпті тіл мүмкіндігі 

төмен балалардың қызығушылығын оятып, сөздік қорларын молайтады, тіл белсенділігін 

жетілдіруге әсер етеді. 

Біздің  топтың  дәстүрі ата – аналарға арналған «Не деген  ғажап ертегілер!» 

балалар журналының басылып шығу болды, онда біздің тәрбиеленушілердің шығарған ең 

қызықты ертегілері басылып шығады. Балалар шығармаларын  көрсетудің  ең сенімді 

тәсілі бейнемагнитафонға жазып алу. Бақылаудың осындай түрі түзетудің әртүрлі 

кезеңінде сөйлеуді салыстыруға ықпал етеді, балаға  бірнеше уақыттан кейін  өзін сырттай 

көруге  және тыңдауға мүмкіндік береді.  Бұл  рефлекцияның  шынайы мүмкіндігі – өзін 

өзі бағалау, өзін өзі сезіну, өзін -  өзі реттеу және өзін – өзі қабылдау. 

Осындай үзбей жүргізілген ертегітерапиясы балалардың дамуында келесі білімлері 

мен дағдылары қалыптасты: шешен сөйлеуге, өз ойларын әдемі баяндай білуге, одан тіл 

үйреніп, мәнін, мазмұнын аңғарып, тағлымын, жақсы қасиеттерін бойына сіңіреді; 

қоршаған ортаға деген түсініктері қалыптасып, кеңейеді; елестету, қиялдау қабілеттері, 

шығармашылығы дамиды; танымдық белсенділігі, ақыл-ой қабілеттері мен білуге деген 

құштарлықтары артады; өмірдегі қауіпсіздік ережелерінің негіздерімен танысады; 

қоршаған заттар, олардың сапасы мен қасиеті, қолданылуы туралы түсініктері 

қалыптасады, шығарма мазмұнын дұрыс қабылдап, кейіпкерлерге жаны ашып, 

бәсекелесуге үйренеді.                                             
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ӨЗІНДІК БІЛІМ БАРЫСЫНДА ЖЕКЕМЕНШІК БАЛАБАҚША 

ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Хамитова А.Қ., Омар Б.С., Абдыкеева М.Ж. 

«Жеке тұлғаны дамыту және зерттеу орталығы «Талант-менеджмент» 

Қошбасшылықты дамыту ЖШС «Дарынды бала» балабақшасы 

 

«2015 жылға дейін мектепке дейінгі жастағы балалардың 76%, 2020 жылға дейін 3 

пен 6 жас аралығындағы балалардың – 100% мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз 

етілсін». Елбасы Н.Назарбаев өзінің халыққа арнаған кезекті жолдауында осылай 

мәлімдеген еді. Соңдықтан бүгінгі таңда балаларды балабақшамен қамту мәселесі біздің 

еліміздің күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі.   

Бұл бағытта бірнеше бағдарлама қолға алынған болатын. Нәтижесінде еліміздің 

түкпір-түкпірінен жаңа балабақшалар ашылып жатыр. Өзге өңірлерге қарағанда 

Қарағандыда бұл бағытта тындырымды тірліктер көп. Атап айтар болсақ, биылғы жыл 

басынан бері қалада бірнеше жекеменшік балабақша пайдалануға берілсе, жыл соңына 

дейін біздің қала тағы да бірнеше балабақшамен толықпақ. 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40 бабының 1-тармағының 

бірінші абзацына сәйкес Қарағанды қаласының мектепке дейінгі ұйымдарының арасына 

біздің «Дарынды бала» атты үш жекеменшік балабақшалары қосылды.  

«Жаста берген тәрбие жас қайыңды игендей». Адам баласының кейін қандай тұлға 

болып қалыптасатыны, оның мінез-құлқы мен өмірге бейімділігі 1-6 жас аралығында 

алған тәрбиесіне байланысты болады екен. Бұл ретте ата-анасы күні бойы жұмыстан 

босамайтын, үйдегі теледидардан көретін құбыжық кейіпкерлерге толы мультфильмдерге 

қарап өсіп келе жатқан бүгінгі бүлдіршіндердің ертеңі туралы оптимистік тұрғыда 

ойлаудың өзі пессимизмге жетелейтін сынды.  

Ата-әже институты өткен заманның еншісінде қалып бара жатқан тұста Елбасының 

«Балапан» бағдарламасын енгізгені игілікті қадам болды. Әсіресе сәбиіне жеке күтуші 

жалдауды қалтасы көтермейтін, мемлекеттік балабақшалардағы ұзын сонар кезекке 

жетуді арман қылған ата-аналар үшін бұл ақжолтай жаңалық еді.  

Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның  жекеменшік, әсіресе ондағы тәрбиелеу – 

білім беру үдерісін ұйымдастыруға, білім беру бағдарламаларын таңдауға, оқытатын 

топтарға педагогикалық мамандарды таңдау, оқыту және нәтижеге қол жеткізуге жоғарғы 

талаптар қойып отыр.  

Мектеп жасына дейінгі білім беру жүйесінде білікті педагогикалық мамандардың 

жетіспеуі қазіргі балабақшалардағы көкейкесті проблемалардың бірі болып табылады.  

Жекеменшік балақшаның педагогтары қандай болуы керек? Менің жауабым – ол 

жаңа форматты педагог болуы керек.  Ол терең әрі берік психологиялық, педагогикалық 

және әдістемелік білімге ие болуы керек, балабақша тәрбиешісіне тән қажетті кәсіби 

іскерлік пен дағдыны терең меңгерген, жеке адами қасиеттерді бойына жиған 

(Амонашвили Ш.А. идеясы бойынша), білім беру шындығын жүйелі түрде қабылдау 

қабілетіне ие болып және онда жүйелі әрекет ететін, мектеп жасына дейінгі білім беру 

саласында еркін бағдар жасай отырып, заманауи білім беру технологияларын жетік 

меңгерген (Волков И.Н. идеясы бойынша) болуы қажет.  

Жекеменшік балабақшасының бүгінгі педагогі – ең алдымен дұрыс азаматтық 

көзқарасы қалыптасқан, өз Отанының патриоты, ана тілін шынайы сүйетін, біздің 

тарихымызды жетік білетін, қазақ халқының салты мен дәстүрін құрметтейтін педагог. 

Осындай мыңызды мақсаттарды жүзеге асыру үшін тәрбиеші үнемі өзіндік білімін 

жетілдіру керек. 
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Өзіндік білім  – әр ғылым, техника, мәдениет, саяси өмір және .т.б. салаларда  

жүйелі  білімдерді игеру үшін жеке тұлғаның өзімен басқарылатын мақсатты бағытталған 

танымдық іс - әрекет. 

С.Ожегов мынадай анықтама береді: өзіндік білім – бұл оқытушының көмегінсіз өз 

бетімен білім алу. 

Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім берудің қазіргі заманғы жүйесі 

және ҚР мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту бойынша МЖМБС педагогтар мен 

тәрбиеленушілерден білімін үнемі жетілдіруді талап етеді. 

Өзіндік білім  - мектеп дейінгі ұйым педагогтарының кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырудың тиімді құралының бірі. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі түсінігі оның 

педагогикалық іс - әрекетті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығының 

бірлігін білдіреді және оның кәсіпқойлығын сипаттайды. 

Педагогтың кәсіби құзыреттілік көрсеткіштерінің бірі білім беру үдерісінде болып 

жатқан жағдайдың орындалмауын ұғынуда, қанағаттанбаушылық және өсуге деген 

ұмтылыс, өзін өзі жетілдіруде байқалатын оның өзіндік білімге деген қабілеті болап 

саналады.  

Мектепке дейінгі ұйымның педагогтары білімді әртүрлі жолдар арқылы алуына 

болады. Қазіргі күні білімін жетілдіру үшін  орасан зор қызмет көрсету спектрі 

ұсынылады. Білім беруді арттыру жағдайын талдай отырып, мынадай қорытындыға 

келдік: педагогтардың педагогикалық шеберлігін арттырудың тиімді жолы – бұл өзіндік 

білім. 

Жұмысқа жаңадан келген педагогтарға өзіндік білім бойынша дербес жұмыс  жасау  

өз білімін толықтыруға және айқындауға, балалармен жұмыста  туындаған  жағдайларға  

сәйкес терең  әрі жекелей талдауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Еңбек өтілі бар педагог тек қана өз білімдерінің жинақ сандықшасын толықтыруға 

мүмкіндік алумен қатар, ата – аналар және балалармен дамытушылық  және  түзету 

жұмысының өзіне жақын, тиімді  тәсілдерін тауып,  қарапайым  диагностикалық  және 

зерттеушілік іс – әрекетті меңгеруге мүмкіндік алады. 

Сонымен бірге,  педагогтардың педагогикалық білімді үнемі толықтырып отыру 

талабы дамиды, алғыр ойлау, тәрбие – білім беру үдерісін үлгілеу және болжау 

қалыптасады, шығармашылық әлеуеті  ашылады. 

Дербес жұмыс дағдыларын меңгерген педагог мақсатты бағытталған ғылыми – 

тәжірибелік, зерттеушілік іс - әрекетке дайындалуға және көшуге мүмкіндік  алады,  бұл 

тым жоғары кәсіби, білім беру деңгейін дәлелдейді,  бұл  өз кезегінде тәрбие – білім беру 

үдерісінің сапасына  және педагогикалық  іс - әрекеттің  нәтижелілігіне әсер етеді.  

Әсіресе, педагогтардың өзіндік білімінің өзекті мәселесі ақпараттық қоғам 

жағдайында туындады, яғни ақпаратқа қол жетімділік және онымен жұмыс  істей  білу 

негізгі болып  саналады. Ең  маңызды жағдай өзіндік білім бойынша  дұрыс  

ұйымдастырылған  және өткізілген жұмыс жүйесі саналады. Өкінішке орай, 

педагогтардың бәрі дерлік дербес жұмыс дағдыларын  әрдайым меңгере  бермейді. Олар 

әдістемелік әдебиетті таңдауда және оқып білуде, тақырыпты таңдауда, мақсаттар мен 

міндеттер қоюда және. т.б. қиыншылықты сезінеді.        

Педагогтардың өзіндік білім бойынша мақсатты бағытталған, дербес жүйелі 

жұмысын қалыптастыру үшін әдістемелік жұмысты қалай ұйымдастыруға болады? 

Осындай мәселелі сұрақтар «Қазіргі заманғы тәрбиеші» жобасын құруға итермеледі.  

21 ғасырдың мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогы – бұл: 

 үйлесімді дамыған, ішкі дүниесі бай, рухани, кәсіби, жалпы мәдени және жекелей 

толық дамуға ұмтылған тұлға; 

 алға қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін оқыту және тәрбие берудің  

анағұрлым  тиімді тәсілдерін, құралдары мен технологияларын таңдай білетін; 

  рефлексивті іс - әрекетті ұйымдастыра білетін; 
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 кәсіби құзыреттілігі жоғары дәрежелі, педагог үнемі өз білімі мен білігін 

жетілдіріп, өзіндік біліммен айналысуы, қызығушылықтың көп қырлылығын меңгеруі 

қажет. 

Жобаның мақсаты: өзіндік білім бойынша педагогтардың дербес жұмыс 

дағдыларын жетілдіру бойынша әдістемелік жұмысты ұйымдастыру. 

Міндеттер: 

1. Педагогтың тәрбиеленушілерді зерттеушілік іс - әрекетке әдістемелік 

әдебиетті оқып білу арқылы дамытудың нақты мәселелерін өз бетінше шешуге деген 

ынтасын қолдау. 

2. Бақылау, эксперимент нәтижелерін талдау, балалармен түзету және 

дамытушылық жұмыс жолдарын үлгілеу білігін дамыту. 

3. Педагогтың шығармашылық әлеуетін ашуға, олардың ғылыми - әдістемелік 

іс - әрекетін ұйымдастыруға ықпал ету. 

Аталған жоба педагогтардың келесі біліктерін қалыптастыруға бағытталған: 

 мақсаттар мен міндеттерді қою, жұмысты жоспарлай білу; 

 оқу, анықтамалық, ғылыми - әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білу (қажетті 

әдебиетті таңдау, оқып шығылғанды талдау, конспектілер, тезистер және  ж.т.б. жазу); 

 кез келген ақпараттық материалдағы басты, негізгі түсініктерді белгілей білу, 

тірек сызбалар, жоспарлар және т.б. құру; 

 оқып білген деректерді, мағыналы блоктарды жүйелеп, топтастыра білу, кестелер, 

сызбалар, графиктер құру; 

 мәселе бойынша негізделген пікірлер айту, дәлелдеп көрсету немесе пікірді 

теріске шығару. 

Алға қойылған мәселелерді шешу жолдары: 

1. Педагогтардың өзіндік білімі үшін жағдай жасау: үнемі әдістемелік әдебиетті 

иелену; жазылатын  басылым  санының өсуі; 

2. Педагогтардың жұмыс кестесінде оның әдістемелік кабинетте әдебиетпен дербес 

жұмыс жасауы үшін уақытты қарастыру. 

3. Педагогтардың дамудағы қажеттілігін талдау және бағалау бойынша 

диагностикалық және зерттеушілік материалдарды таңдау. 

4. МДҰ жылдық жоспарына педагогтардан ақпараттар жиынын, іс - әрекет 

талдауын, мәселені зерттеу және шешуді талап ететін іс – шараларды және т.б. енгізу. 

5. Педагогтардың ашық іс – шараларға қатысуын ойластыру: мастер – кластар, 

әдістемелік семинарлар, ғылыми – практикалық конференциялар ж.т.б. 

6. Бақылаудың болашақ жоспары мен жобалық іс – шараларды құру. 

Педагогтардың теориялық дайындық деңгейі мен кәсіби шеберлігінің артуын 

келесі компоненттер арқылы бағалауға болады: 

1. Тәрбиеленушілердің бағдарлама мазмұнын меңгеру деңгейі, қажетті білім, білік 

және дағдыларының  қалыптасуы. 

2. Бақылау қорытындысы: тақырыптық, қорытынды әңгімелесу  

(педагогтардың қазіргі заманғы бағдарламаларды, технологияларды, балалардың 

танымдық іс - әрекетін, өзара іс - әрекет етудің дәстүрден тыс жолдарын белсендіру 

бойынша тәрбие – білім беру үдерісін ұйымдастырудың сан алуан түрлері және т.б. 

3. Педагогтардың әдістемелік жұмысқа қатысуын талдау. 

4. Педагогтардың ашық іс – шараларды, сабақтарды және т.б. жүргізу барысындағы 

іс - әрекетін бағалау. 

5. Аттестаттау. 

Жобаны жүзеге асыру барысында «Педагогтардың диагностикалық шеберлік  және 

шығармашылық  профессиограммалары» арқылы  өзгерістерді диагностикалау талап 

етіледі. Нәтижелері «Кәсіби шеберлік экранында» көрсетіледі.  
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Жоба бойынша жұмыстың маңызды кезеңі  істелінген іс – әрекет қорытындысын 

шығару ғана емес, әр педагог үшін жекелей және МДҰ іс - әрекеті үшін оның тұтастай 

маңыздылығы мен қажеттілігін анықтау. 

Сондықтан да,  МДҰ жұмысының жетістігі  көбінесе педагогтардың өзіндік білім 

алуын ұйымдастыру және қажетті жағдай жасауға байланысты. Өзіндік  білім  педагогтың 

жеке тұлғасын белсендіруге, оның шығармашылық іс - әрекетін дамытуға ықпал етеді 

және педагогтардың біліктілігі мен шеберлігін арттыруға бағытталған. Ең бастысы 

педагогтарға шынайы, әрекетті  және  қазіргі заманғы  көмек көрсету болып табылады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ –ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Медеубаева Н. Т., Оспанова А.Ж. 

№ 68 МИББ кешені 

 

 

 Қазіргі жаңартылған  білім беру шеңберіндегі ұстаздар алдында тұрған мақсат 

жоғары білімді, шығармашыл, 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 қабілетті, білім беру сапасының жоғары болуы,кәсіби 

шеберлігі,әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.Қазіргі кәсіптік – педагогикалық қызмет 

қандай мұғалімді талап етеді.Мұғалім- оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық 

беретін,күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын,шығармашылық 

процестерді басқара алатын,адам туралы ғылымның жетістіктерін ,оның даму 

заңдылықтарын,компьютерлік оқыту өнерін терең меңгерген жан-жақты дамыған 

шығармашыл тұлғаны талап етеді. Қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақстан 

Республикасы орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде  педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін арттыру курстары жүргізілуде.Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең 

негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта 

білім мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған.Жаңартылған оқу 

бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып 

табылады: 

1.Пәннің маңыздылығы;  

2.Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;  

3.Үштілділік саясатты іске асыру;  

4.Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 
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5.Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер; 6. Түрлі мәдениет 

пен көзқарастарға құрмет; 7.   Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану 

құзіреттілігі; 8.   Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 9.   Оқу 

нәтижелерін бағалау жолдары; 10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

Бағдарламаның міндеттері: 

1.Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымымен, ондағы 

материалдардың күрделілігімен, өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен 

таныстыру; 2.Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін 

педагогикалық тәсілдерді түсінуін және қолдана білуін қамтамасыз ету;  

3.Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол 

жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету; 

4.Мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды 

қалыптастыру. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: 

-Мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, ондағы 

материалдардың күрлелілігінің өсу ретін, мазмұнын және мақсаттарын біледі және 

түсінеді;  

-Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін 

педагогикалық тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі;  

-Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол 

жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана біледі; 

     Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың  «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. «Жаңа формация мұғалімі рухани дамыған әрі әлеуметтік 

тұрғыдан есейген,педагогикалық құралдардың барлық  түрлерін шебер меңгерген 

маман,өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді 

шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты» Н.Назарбаев. «Басқа 

халықтардан кем болмау үшін біз білімді,бай һәм күшті болуымыз керек.Білімді болуға 

оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек .» (А.Байтұрсынұлы) Ертеңгі 

күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп,адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші 

құдіретті күш-ол білім.Білім беру  - оқытудың,тәрбие мен дамытудың үздіксіз процесі. 

Білімді түрлендіруде, білім беру процесін реформалауда зерттеуші мұғалім мен 

көшбасшы мұғалім жаңа формация мұғалімі ретінде орталық тұлға болып табылады. 

Мұғалімдердің орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті біліктері мен  дағдылары 

қалыптасқан. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мұғалімдердің біліктілігін 

арттырудағы тиімді әдіс-тәсілдер - педагогтардың оқытудың әмбебаб үлгісін және тиімді 

әдістер жүйесін қолданып, оқушыларға тәуелсіз болуға, сыни тұрғыдан ойлауға, оқуға 

жауапкершілікпен және шығармашылықпен қарауына көмектесетін сыни тұрғыдан 

ойлауға бағытталған.Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың 

барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. Біздің мектебімізде  жаңартылған білім беру 

бағдарламасы  бойынша мұғалімдердің біліктілігін  арттыру курсын аяқтаған  мұғалімдер 

1,2,5,7 сыныптарда  дәріс беруде.Біліктілік арттыру жүйесіндегі педагогтардың оқу 

қажеттіліктері нақты білімнің мәнін түсінуге,соның нәтижесінде өзіндік іс – әрекетке 

енуге және жеке өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. 

Осы орайда мұғалімдердің функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен 

ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісіндегі мақсатты түрде білім 

беретін,қалыптастыратын,дамытатын андрогогикалық процесс қажет.Басқаша айтқанда 
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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.Білім беру үрдісін заман талабына сай жақсартудың 

тағы бір жолы-инновация яғни, білім алу жолындағы жаңалықтарды үйрету, қабылдау, 

бағалау, және қолдану үрдісін басқару. Қазіргі таңда еліміздегі білім беру жүйесінің ең 

басты міндеті-білім берудің ұлттық модуліне көшу арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін 

халықаралық дәрежеге жеткізу. Қазіргі таңда заман талабына сай пән мұғалімі ғана болу 

аз, мұғалім –ұстаз, инноватор, иннотехник болуы тиіс. Мұғалім өзі иннотехник( 

инновациялық технологияларды жетік меңгерген педагог) дәрежесіне көтерілу үшін 

инновациялық технологияларды меңгеру керек, содан кейін пән бойынша қандай 

тақырыпқа пайдалану керектігін тиімді зерттеу жүргізеді. Яғни әрбір инновациялық 

технологияларды меңгереді, меңгергеннен соң сабақ барысында қолдану өткізеді 

Сабақ ұстаздың көп ізденуінен, көп еңбек етуінен туатын педагогикалық шығарма. 

Сабақ үстінде небір күрделі қиындықтар, әр түлі ситуациялар кездеседі. Шебер ұстаз 

соның бәріне төтеп беріп, ешқандай әрекетке жол бермей, сабақ үрдісін түрлендіріп 

отырады. Бүгінгі таңда озат педагог-ғалымдар, тәжірибелі мұғалімдер ойлап тапқан 

сабақты түрлендіре өткізудің неше түрлі жаңа тәсілдері жеткілікті. Қазіргі қоғамдағы 

мұғалім-жеке көзқарасы бар, әрі оқушысын өз қасиеттері арқылы өз бетінше оқып, ізденіп 

кеңейтілген білім алуға үйрете алатын маман болуы керек. Қорытындылай келе, бұл 

жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша  алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол 

мақсатқа жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне 

жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз 

бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында  бар күш 

жігерімізді салып, елімізге пайдамызды тигізіп жатсақ, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ.  

Пайдаланған әдебиеттер: 
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XXI век! Все в мире рaзвивaется и достигaет больших успехов. Но здоровье детей 

нaходится под угрозой, так.как. дети XXI векa перестaли игрaть в подвижные игры. 

Проводить зaкaливaющие процедуры. Мaло времени проводить нa свежем воздухе, все 

реже употребляют овощи фрукты. Зaменяя их фaсфудом и игрaми в гaджеты. И перед 

нaми стоит тaкaя зaдaчa! Помочь нaшим детям сохрaнить свое здоровье, используя 

инновaционные методы и приемы зaкaливaния, физической нaгрузки и нaвыки плaвaния. 
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Дошкольный возрaст - это вaжнейший период, когдa формируется человеческaя 

личность и зaклaдывaются прочные основы физического здоровья. Зaкaливaние оргaнизмa 

- это формировaние и совершенствовaние функционaльных систем. Нaпрaвленных нa 

повышение резистентности оргaнизмa, что в конечном итоге приводит к снижению 

зaболевaния детей. [1, с 5]. В нaшей стрaне рaсширяется основa детских сaдов, в которых 

создaются необходимые условия для оздоровительной рaботы. Это улучшение 

физкультурных площaдок и зaлов, оборудовaние бaссейнов и т.д. В период дошкольного 

возрaстa у ребенкa зaклaдывaются основные нaвыки по формировaнию 

здоровьесбережения. Это сaмое блaгоприятное время для рaзвития прaвильных привычек, 

которые в сочетaнии с обучением дошкольников. Методaм совершенствовaния и 

сохрaнения здоровья приведут к положительным результaтaм. [2, c 6]. 

Проблемой является решение противоречия между необходимостью повышaть 

эффективность зaнятий по обучению плaвaнию. и поиском новых эффективных средств и 

методов решения дaнной проблемы в соответствии с интересaми воспитaнников.  

Одним из вaжнейших способов физического рaзвития и оздоровления детей 

являются зaнятия плaвaнием. Тaк же любые водные процедуры являются в той или иной 

мере зaкaливaющими процедурaми. Рaботaя совместно в группе с медрaботником, 

психологом и инструктором о физической культуре. Мы решили ввести инновaционный 

метод, что в последствии он стaл опытом. Это внедрить и применять точечный и 

клaссический мaссaж ступней ног для лечения и профилaктики плоскостопия, косолaпия и 

сколиозa.  

Известно, что все дошкольные организации работают по определенным 

направлениям оздоровительных программ. Главной целью программы является: 

укрепление и сохранение здоровья  каждого ребенка. Здоровье детей – это ценность для 

всей нашей страны.  

Мы считаем, что оздоровительные мероприятия по плаванию, способствуют 

укреплению здоровья и повышают работоспособность детского организма. Плавательные 

движения способствуют формированию правильной осанки,  и предотвращению развития 

плоскостопия у детей. В своей работе мы  используем отдельные элементы 

оздоровительного массажа, упражнения по обучению детей плаванию и по профилактике 

плоскостопия. 

В процессе работы нами решаются задачи: 

1. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям. 

2. Обучить детей элементам плаванья, формировать плавательные навыки. 

3. Использование специальных упражнений для профилактики и коррекции 

плоскостопия. 

4. Привитие навыков элементарного самомассажа, направленного на укрепление 

здоровья дошкольников. 

В помещении бассейна нашего детского сада «Алпамыс» созданы все условия для 

профилактики у детей плоскостопия. Каждое занятие по обучению детей плаванию мы  

начинаем с разминки. Разминка проводится на суше, на специальной ортопедической 

дорожке. В разминку входят различные виды ходьбы: 

«Медвежата» - ходьба на внешней и внутренней стороне стопы. 

«Гномики потеряли каблучки» - ходьба на пятках. 

«Растем» - ходьба на носках. 

Самым эффективным  внедрением, являются элементы классического и точечного 

массажа стоп.  Например, в своей работе мы используем массаж стоп «Моя здоровая 

семья!». Это упражнение проводится на воде в бассейне. Дети сидя разминают 

массажными движениями пальцы ног, проговаривая считалочку.  

Большой палец – этот пальчик дедушка. 

2 – ой палец – этот пальчик бабушка. 
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3 – ий палец – этот пальчик папа. 

4 – ый палец – этот пальчик мама. 

Мизинец  - ну, а это наш малыш, и зовут его … (каждый ребенок называет громко 

свое имя). 

После этого следует упражнение «Трактор». Дети сжимают пальцы в кулак и 

массажными движениями надавливают на стопу, имитируя звук работающего трактора 

«Трр!». 

В занятиях нами часто используются упражнения подготавливающие детей к 

работе на воде. Например: упражнение «Карандашики», когда дети вытягивают ноги 

вперед и натягивают носок, представляя свои стопы карандашами. Дети начинают 

производить ногами в воде круговые движения, вперед, назад. Затем пробуют сжимать 

стопу в кулак. После этого упражнения детям предлагается выполнить элемент плавания – 

«Фонтанчик». Дети ложатся на воду, держась за поручень, выпрямляют ноги и натягиваю 

носки. По команде инструктора по плаванию дети разноименно работают ногами вверх, 

вниз, тем самым образуют всплеском воды -  фонтан. 

     Таким образом, использование упражнений на профилактику плоскостопия, 

делает занятие по обучению детей элементам плавания более эффективным и 

занимательным. Детям интересно заниматься в игровой форме. Одновременно такие 

занятия являются весьма эффективной закаливающей процедурой всего организма 

ребенка. 

Занятие плаванием с внедрением отдельных элементов массажа способствуют 

повышению уровня здоровья и жизненного тонуса детей, предоставляют прекрасную 

возможность для профилактики плоскостопия.  

Здоровый ребенок – здоровая страна![2, ст. 9] 

В нaшем сaду «Aлпaмыс», нa зaнятиях плaвaнием. Оздоровительнaя 

нaпрaвленность является приоритетной. И, решaя глaвную зaдaчу «Обеспечить 

полноценное физическое рaзвитие дошкольников». Мы постaвили перед собой цель - 

оптимaльно увеличить степень оздоровления воспитaнников, рaссмaтривaя бaссейн – кaк 

одну из глaвных оздоровительных процедур в единой системе оздоровления детей в ДО. 

Тaк кaк дети сей чaс не хотят зaнимaть нa урокaх, из-зa переутомления. Мы переделaли 

зaнятия в рaзвлечения, a изучение отдельных элементов плaвaния в игровую форму. Этим 

сaмым дети рaзучивaют элементы плaвaния и рaзличные подготовительные к плaвaнию 

упрaжнения. Тaк же, помимо стaндaртного спортивного оборудовaния используем 

модульное оборудовaние. Модульное оборудовaние  очень привлекaет внимaние детей. 

Оно создaет эмоционaльный фон зaнятия и вызывaет интерес к нему. Желaние 

преодолевaть возникaющие трудности и от этого получaть удовольствие. С этой целью 

используют знaчительное количество рaзнообрaзных упрaжнений нa модулях. Которые 

дaют возможность прaвильно ощутить положение головы, рук, и т.д. Тaкое оборудовaние: 

1. Стимулирует и обогaщaет двигaтельную деятельность детей. 

2. Рaзвивaет и совершенствует движения. 

3. Позволяет решaть нa зaнятии сaмые рaзнообрaзные зaдaчи. 

4. Способствует вырaботки чувствa рaвновесия и прaвильной осaнки. 

5. Помогaет детям приобретaть уверенность и сaмостоятельность. 

Купaние, игры и рaзвлечения нa воде – один из сaмых полезных видов физических 

упрaжнений. Они способствуют оздоровлению детей. Укрепляют их нервную систему. 

Поэтому чем рaньше приучить ребенкa к воде, нaучить его плaвaть. Тем полнее скaжется 

положительное воздействие плaвaния нa рaзвитие всего детского оргaнизмa. 

Список литературы: 
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МДҰ-ДА РОБОТОТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТІ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Зикирина А. М. 

ҚМКҚ «Алпамыс» балабақшасы 

 

 Адамды бір нәрсені қайталауға 

үйреткеннен гөрі,оған жаңалық 

ашуға көмектескен жөн. 

 Г.Галилей  

 

 

 

Қазіргі заманғы балалар белсенді ақпараттандыру, компьютерлендіру және 

робототехника  дәуірінде өмір сүреді. Өмірдің өзі мектепке дейінгі білім беру жүйесінен 

жаңа инновациялық тәсілдерді талап етеді. Ең тиімді инновациялық бағдарламалардың 

бірі - мектепке дейінгі мекемелерде LEGO конструкторлар және робототехника.  21 

ғасырда мектепке дейінгі балаларға арналған білім беру жүйесіне жаңа ойындар мен 

ойын-сауықтар енгізілді. Ең тиімді инновациялық бағдарламалардың бірі - мектепке 

дейінгі мекемелерде LEGO конструкторлар және робототехника.  Ересек топта құрастыру 

оқу-қызметінің мақсат-міндеттерін  орындай отырып, балалардың әрі қарай жеңілден-

қиынға қарай білімін  толықтырамын  деп өзіме мақсат қойдым. Шығармашылық қиялын, 

ұсақ-түйек заттар жасауды көрнекіліктерді қолдану арқылы және ойдан шығару, өзінің көз 

алдына елестету арқылы жасау іскерлігін;толық меңгергеннен кейін оқу-қызметіме ЛЕГО 

конструкторларын қолдана бастадым. 

 LEGO конструкторымен жұмыс кеңістіктік ойлауды дамытуға ықпал етеді, өйткені 

көлемді дизайн жазықтықта қандай да бір үлгіні шығарғаннан әлдеқайда күрделі. Бұл 

жағдайда бала болашақ дизайнның жалпы көрінісіне ғана емес, сондай-ақ оның әрбір 

бөлшегіне де назар аударады. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды жобалау барысында математикалық қабілеттерін 

дамыту, мәліметтерді қайта санау, тақтайша немесе блокқа арналған түймелерді бекіту, 

бөлшектердің қажетті санын және олардың ұзындығын есептеу. Құрылыс сөйлеу 

дағдыларын дамытады: балалар ересектерге түрлі құбылыстар мен нысандар туралы 

сұрақтар қояды. 

LEGO-дизайн өз тәжірибесінен үйренуге  тамаша мүмкіндік береді. Қарапайым  

дизайнерлерден балалар бірте-бірте күрделілігіне көшеді, содан кейін алғашқы 

механизмдер мен бағдарламаланатын конструкторлар пайда болады. 

«Робототехника» бағдарламасы. 

Бағдарлама мектеп жасына дейінгі жастағы балаларға өте қолайлы. Робототехника 

балалардан жинау мен бағдарламалау технологиясын білуді талап етеді. Бағдарламалық 

жасақтамасы бар компьютерді пайдаланатын балалар робот модельдерін басқарады. 

Бағдарламаның мақсаты: робототехниканы пайдалана отырып, мектеп жасына 

дейінгі балалардың техникалық шығармашылығын дамыту. робототехникаға, 

информатикаға қызығушылықты дамыту, жауапкершілікті, тәртіпті тәрбиелеуге; 

Коммуникативтік қабілеттердің жоғары мәдениетін дамыту.Міндеттерді 

әзірлеу:шығармашылық қызметті дамыту;әртүрлі жағдайларда оңтайлы шешім 

қабылдауда өзін-өзі қамтамасыз  етуді дамыту, назар аудару, оперативті жады, қиял, 

ойлауды қалыптастыру. 

Робототехника балаларға өз идеяларын жүзеге асыруға құрастыруға және 

қиялдауға көмектеседі. Балалар соңғы нәтижені көріп, қуана-қуана жұмыс істеуге 

үйренеді. 
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«LEGO конструкторлар және робототехника өте маңызды, себебі: 

Мектеп жасына дейінгі балалардың интеллектуалды дамуының тамаша құралы. 

 Мектепке дейінгі балаларды ойын режимінде  тәрбиелеу, тәрбиелеу және 

дамытуды біріктіруге мүмкіндік беру; 

ойынды ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстармен біріктіріп, қайтадан 

қамтамасыз ету. 

 ЛЕГО құрастыру арқылы  танымдық-зерттеушілік, конструктивті және техникалық 

шығармашылықты  дамыту. 

Мектепке дейінгі мекемелерде  ересек топта LEGO конструкторлары  бүгінгі күні 

таптырмас  материал  болып табылады. 

Педагогикада Lego-технологиясы интеграцияланған қағидаттарға негізделген, ол 

ойын және тәжірибе элементтерін біріктіреді.Лего ойындары - баланы нақты әлемде 

зерттеу және бағыттау тәсілі болып табылады. 

Лего ойнағанда міндеттерге  қол жеткізу үшін мынандай мақсаттар қойдым:  

1. Балалардың қиялын және шығармашылығын дамытуға  бағытталған 

проблемалық жағдай туғызу.Өз қалауымен жасаған құрылысты мадақтау.  

2. Ғимараттардың үлгілерін талдауды үйрету. Балаларға көмектесу, құрылыстағы 

объектінің  тұтас және бөлінген идеясын қалыптастыру.ассоциативті байланыстарды 

орнату мүмкіндіктерін дамыту. 

3. Балалардың бірлесіп жұмыс істеу қабілетін дамыту және ұжымдық  жұмысты 

ұсыну. 

4. Лeго конструкторынан модельдеу арқылы қоршаған  әлеммен  таныстыру,  

LEGO конструкторлармен  бөлшектерді санау нәтижесінде математикалық қабілеті  

дамиды. Монтаждау, қажетті бөлшектер санын, олардың пішінін, түсін, ұзындығы есептеу 

жүргізіледі. Балалар симметрия және ассиметрия, кеңістікті бағдарлау сияқты  

көрсеткіштермен танысады. Сонымен қатар, құрылыс   баланың сенсорлық және 

интеллектуалдық дамуына  тығыз байланысты: табысты ой процестерді (талдау, синтез, 

жіктелуі,көз  көру өткірлігін, түсті қабылдау, пішінін, өлшемін) 

Болашақта көптеген тақырыптарды оқып-үйренуге болатын әңгімелерімді айтып, 

ойлап табуға қолдана алатын конструкторларды қолдануды   жоспарлап отырмын. 

Роботтық техника- негізінде ойын технологиялары жатыр, бұл оның көпшілік 

қызығушылығына ие болуына негіз болып отыр. Ойын оқытуды ұйымдастырудың тиімді 

әдісі мен тәсілі болып табылатыны сөзсіз, оның үстіне ол балаларды  білім алу үдерісін 

байқамай-ақ үйренуге мүмкіндік береді.  

Әлеуметтік маңызы: 

-Робот техникасын оқыту баланың жеке тұлғасын әлеуметтендіруге септігін 

тигізеді, өз құрдастарымен және педагогтермен жеке тұлға ретінде қарым-қатынас 

жасауға мүмкіндік береді.Сонымен қатар, «қауіп тобының» балаларын қызықтырады. 

Қоғамдық салалардың барлығын ақпараттандыру, оқу үдерісін қарқындандыру 

негізгі жалпы білімді жаңғыртып, оның рөліне жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді. 

Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты экономиканың орнықты дамуы үшін 

білім берудің және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту 

болып табылады. Жоғарыда аталған мақсаттарды іске асырудағы ең маңызды 

міндеттердің бірі қазіргі ғылымның  ықпалдасқан салаларын дамыту және оларды 

заманауи мектептің білім беру үдерісіне кіріктіру болып табылады. Осыған байланысты 

оқушыларға ғылыми-техникалық білім берудің робот техникасы сияқты саласының 

өзектілігі артады. 

«РОБОТ ТЕХНИКАСЫ» ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР 

Ғылыми әдебиетке жасалған шолу көрсетіп отырғандай, «Робот техникасы» 

элективті курсы балабақшадан бастап университетке дейін барлық деңгейде 

жаратылыстану және техникалық білім беру сипатына айтарлықтай әсер етіп отырған 
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дамушы сала болып табылады. Робот техникасын балалардың  қызығушылығы мен 

ынтасын оятатын тартымды оқу ортасындағы қызықты әрі тәжірибелік жаттығуларды 

ұсына алатын бірегей оқу құралы ретінде танылуда .Робот техникасын оқытудағы басты 

мақсат - жеке тұлғаның ақпараттық біліктілігінің негізін қалау, яғни оқушыларға 

ақпаратты жинау әдістерін, сондай-ақ оны пайымдау және тәжірибеде қолдану 

технологияларын меңгеруге көмектесу.  
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ХАЛЫҚ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 

 

Аманова.А.А., Омарова А.С. 

ҚМКҚ «Алпамыс» балабақшасы 

 

 

  Халықтың сәндік- қолданбалы қолөңері мектепке дейінгі жастағы балаларды 

өнерді сүйюге тәрбиелеуде, ең маңызды құрал болып табылады. Халықпен жасалған өнер- 

бір орында тоқтамай, өміршендігімен, терең мазмұндылығымен, талайды тамсандырып, 

таңдандырыпта келеді. 

  Халық өнері арқылы жинақталған ұғым, жалпы сұлулық, әдемілік, эстетикалық 

арман-мұрат, халық даналығы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табуда, Сәндік-қолданбалы 

қолөнері өзінің даму барысында, халықтың күнделікті өмір-тіршілігімен, дәстүрімен, 

салтымен өмірдің кейбір ерекшеліктерімен тығыз байланыста болады. 

  Әрбір халық өмір мен табиғат жағдайларының ықпалында бола отырып, 

қолөнерін дамытуға өзінің ізгі ой-мақсаттарын жүзеге асыруға жағдайлар жасай алады. 

Сонымен өңдеп шығарудың әдістері, оның орындалуын бақылау, суреттер өзгешелігі, ою 

әшекейлер мен түс шешімінің технологиясы қалыптасады.Әрбір бейненің халықтық 

өзіндік маңызы, бейнесі бар. 

  Қазақ халқының өмірінде-ұлттық сәндік қолданбалы қолөнері ерекше роль 

атқарады, себебі ол ертеден тереңге тамырын жайған өнер 

  Қазақтың сәндік –қолданбалы қолөнері негізінен тұрмысты әшекейлуге 

қолданылады. Қазақтың әрбіркиіз үйінде әртүрлі заттар, үй тұрмысы мен шаруашылыққа 

безендіру мұқтаждығына керекті заттар болуы мысалы қолдан жасалған әйелдерінің 

әшекей бұйымдары , үй жабдықтары, ыдыстар, ат әбзелдері, ер тоқым, ұршық, белбеу; т.б, 

сондай-ақ балалардың әдемілікке деген талғамын ояту ды, адамдардың өз қолымен 

жасаған туындылардың әдемілігін түсінуді, өзгешілікті айыра білуді, ойлап шығаруды 

түпнұсқаны сақтауды, нәзік талғам мен жоғары шеберлікті меңгеруге үйретті. Нәресте 

өзінің сәби күнінен бастап, осындай сұлу, өзіндік ерекшелігі бар заттар бейнесі 

қалыптасқан ортада өмір сүрді. 

  Балаларға эстетикалық тәрбие беруде, сәндік-қолданбалы қолөнерін 

пайдаланудың ерекше маңызына мән бергендер қатарында қазақ ағартушылары Ш. 

Уалиханов       Ы.Алтынсарин ,А. Құнанбаев, болды. Қазақтың тұнғыш ағартушысы Ы. 

Алтынсаринің жүргізген оқу-ағарту жүйесі өзіне зор ықылас тудырды, ол бұқараныңбілім 

алуына кең жол ашылуынын, сәндік-қолданбалы қолөнерінің өзгешелігін балалардың 

санасына жеткізуге, халық шеберлерінің пайда болуына, бір затты жасауға өзіндік үлес 

қосуға, қазақ халқының тұрмыс-дәрежесін әрлендіруге шақырады.  
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  Балалар өскен сайын, балабақша мен үйдегі оұиғаларға байланысты әрбір баланың 

ықыласына қарай, оларға шығармашылық тапсырмаларды көптеп беру керек. 

 Олар мыналар:декорацияны әшекейлеу, әшекейлі тапсырма қағаз, үйлерді, ертегі 

кейіпкерлерінің киімдері, сурет қоршауы және т.б. 

 Балалардың өнерге деген талаптарын қалыптастыру 

 Балалармен жұмыстың міндеттері: 

Мектепке дейінгі жастағы топ балалардың халықтық ойыншыққа деген 

қызығушылығын дамыту, ұлттық ыдыстар, таныс бейнелерді тануду үйрету, олардың 

айқындылығын, сәнділігін көре білуді, оларға сүйсінуді, бірнеше элементтерді жасауды, 

және түр-түстерін ажыраттуға үйрету. Бұрыннан білетін халықтық ойыншықтарды танып 

атын атай білуді үйрету. Олардың өздеріне тән белгілері жөнінде  түсінігі болуды, 

бейнелеу амалдары (ою элементтері, олардың бояулары, пішіндердегі орналасуы), 

халықтық ойыншықтардың екі-үш-түрлерін ажырата білуді  (дымково, филимоново), 

қазақ үйінің ерекшеліктерін білуді (киіз, киімдер,камзол, тақия), тұрмыстық заттар 

(ыдыстар) туралы. 

       Тәрбиешінің міндеті-әртүрлі бейнелерді көрсету, және салт-дәстүрді 

құрметтеу; яғни әртүрлі сипаттағы ерекшеліктер мен өзгеше композицияларды құра білуге 

үйрету. Балалар өскен сайын, балабақша мен үйдегі оқиғаларға байланысты әрбір баланың 

ықыласына қарай, оларға шығармашылық тапсырмаларды көптеп беру керек. 

      Балалардың белсенділігін арттыру барысында дене қимылын суреттеу 

пайдаланылады  (қолдар  қозғалысы). Ою-өрнектің түрлерін көрсете отырып, бала 

қолының ұшын оған тигізіп көреді де, осындай немесе оған ұқсас үлгіні, бірақ басқа 

түспен, басқа әшекеймен тауып алады. Ою-өрнектердің күрделі түрінен, біртіндеп ұсақ 

түріне оның безендірулеріне өте бастайды. Бұл жұмыстар бейнелеу суретінде, 

аппликацияда, мүсіндеуде жалғасын табады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Тәрбиешілерге арналған әдістемелік құрал 2007ж. 

2. Отбасы және б/б  №8 2010ж. 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Лобова Л.А. 

КГКП я/с №6 «Алданыш» 

 

 

  В произведениях литературы для детей дошкольного возраста находят отражение 

самые разнообразные явления действительности: явления природы, труд людей, их быт, 

взаимоотношения. 

При восприятии художественного текста у ребенка складывается своеобразное 

отношение к содержанию произведения. Это отношение определяется, с одной стороны, 

текстом, отношением автора к героям, с другой – собственным опытом детей, их 

повышенной эмоциональной восприимчивостью, активным стремлением откликаться на 

чувства и поступки других людей. 

 О воспитательном воздействии литературы можно говорить лишь тогда, когда 

герои вызывают к себе определенное отношение детей, волнуют их: восхищают или, 

наоборот, вызывают чувство неприязни. При этом важное значение имеет 

выразительность чтения текста, на основе которого создаются образы. 



246 

 

 Однако одного чтения недостаточно, чтобы у детей возникали яркие 

эмоциональные образы, соответствующие художественному тексту. Так, после слушания 

сказок «Лиса, заяц и петух», «Лиса и журавль» дети обычно так характеризуют их героев: 

«лиса хитрая, потому что она зайцев ловит и хитрит»; «петух оранжевый, головка 

маленькая и гребешок, шпоры на ногах», «заяц серый, уши длинные, хвост короткий». 

Эти примеры говорят о том, что у детей в результате восприятия художественного текста 

часто возникают весьма обедненные представления об известных им животных, которые 

не соответствуют сказочным образам произведения. 

 Как же добиться того, чтобы художественный текст вызывал у детей яркие и 

точные образы? Для этого имеются разнообразные пути и средства. Одно из них – беседа 

по содержанию художественного текста.  

 Беседуя с детьми, стараюсь учить видеть их картины, положенные в основу 

текста, оценивать поступки героев, проникать в мир их чувств и настроений, стараюсь 

учить выражать свое отношение к персонажам произведения. 

 Детям старшего дошкольного возраста эта задача вполне доступна. С этой целью 

широко использую сказки. В развитии эстетических чувств и представлений  ребенка их 

роль особенно велика. Сказка в увлекательной форме вводит ребенка в мир человеческих 

отношений и переживаний, показывая борьбу добра и зла, проявление любви и ненависти, 

вражды и дружбы, справедливости и корысти и т.д. 

 Формой выражения чувств и настроений героев являются их мимика, жесты, поза, 

движения, речь. Понять отношение героев и прочувствовать ребенок может, лишь 

представив их душевное состояние во внешних выразительных движениях. В связи с этим 

нужно учить детей замечать проявления чувств, настроения людей в их поведении. Это 

дает нужный материал для деятельности воображения.  

 Для обобщения и уточнения представлений детей о настроении людей и формах 

его выражения можно провести с детьми беседу с использование наглядного материала 

(предметных и сюжетных картинок с эмоциональным содержание). Во время беседы 

спрашиваю детей о том, какое бывает настроение у героев, затем предлагаю вспомнить, 

когда у них было, например, грустное или веселое настроение, уточняет, какое настроение 

было у них на празднике, когда их кто-нибудь обидел и т.п. Обращаясь к детям, 

спрашиваю, какое настроение было у их друзей, предлагаю вспомнить, как они узнали об 

этом. 

 Потом сообщаю, что на картинках художник передает настроение человека в 

позе, выражении лица; объясняю, что такое поза, и показываю затем изображения людей в 

позах, характерных для разных настроений. 

 После этого рассматриваем картинки, на которых переданы различные чувства и 

настроение героев (радость, испуг, удивление), отмечаем особенности мимики и 

пантомимики. 

 Чтобы активизировать воображение детей, целесообразно разбивать текст на 

отдельные смысловые единицы и предлагать зрительно представить одну из них. Каждую 

такую часть необходимо прочитывать отдельно, чтобы акцентировать внимание детей на 

поступках героев. 

 После чтение отрывка следует провести беседу по следующим вопросам: какое 

настроение, что делал, как бежал, как шел, как сидел герой, какая поза, какое выражение 

лица было у него, почему он так бежал и т.д. Эти вопросы содействуют формированию у 

детей представлений о персонажах произведения в единстве их внутренних душевных 

качеств и средств выражений чувств, переживаний. 

 Вот пример подобной беседы. После прослушивания детьми знакомой сказки 

«Лиса, заяц и петух» обращаюсь к детям и говорю: «Сейчас я прочитаю вам часть сказки 

«Лиса, заяц и петух». Вы послушайте и представьте, где происходит то, о чем говорится 

здесь, какие лиса, заяц и петух, что они делают и как». 
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 После чтения отрывка спрашиваю: «Какой вы представляете себе лису? Что она 

делала? Как и почему бежала? Какое было у нее настроение? Почему». Подобным же 

образом спрашиваю и о других персонажах. 

 Ценным примером для активизации воображения является использование 

действий детей в процессе беседы по содержанию произведения. Дети по собственному 

желанию или по предложению воспитателя показывают, какое выражение лица у того или 

иного героя в определенной ситуации произведения, как он двигался, какая у него поза. 

 Так, дети изображают, как шла лиса в басне «Ворона и Лиса» И.А Крылова, 

передавая в движении слова текста: «плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит 

хвостом, с Вороны глаз не сводит»; показывают, как важно стоял петух перед домиком, 

выгоняя лису, как трусливо прятался за него заяц в сказке «Лиса, заяц и петух» и т.д. 

 Передача эмоционального состояния героев сказки мимикой и пантомимикой 

содействует переводу словесного материала в зрительные образы, закрепляет их в памяти 

ребенка, вносит живость и эмоциональность в занятие, усиливает воспитательное 

воздействие художественной литературы на детей. 

Литература: 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Еркинова Т. Е. 

ҚМКҚ «Алпамыс» балабақшасы 

 

 

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік – отбасы болса, 

екінші бесік – мектепке дейінгі білім беру мекемесі. Ұрпақтың азаматтық тұлғасы мен 

отаншылдық асқақ сезімдерін, қалыптастырудың қайнар көзі – мектепке дейінгі кезеңнен 

бастау алатыны ақиқат. Мектепке дейінгі тәрбие бала табиғатына ерекше әсер етіп, оған 

өшпестей із қалдырады. 

«Жас бала – жас шыбық, жас күйінде қай түрде иіп тастасаң, өскенде сол иілген 

күйінде қатып қалмақ. Теріс иіліп қалған шыбықты артынан түзейміз десең, сындырып 

аласың», - деп Мағжан Жұмабаев айтқандай заманға лайық тәрбие мен білім беру ісін 

кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, тың идеялар мен шығармашылықты қажет 

етеді. Бала бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі, 

тәрбиелі болып өсуіне мектепке дейінгі тәрбиенің тигізер әсерінің маңызы зор. Әр 

баланың қабілетін, өзіне жол табу, өзінің күш жігеріне, өзінің жазмышына сену өте 

маңызды. Сондықтан мектепке дейінгі жастағы балалардың өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру процесін жүзеге 

асырудың негізгі бағыттардың бірі. 

Өзіне – өзі қызмет көрсету өзін күтуге (жуынуға, шешінуге, киінуге, төсегін 

жинауға, жұмыс орнын әзірлеуге) бағытталған. Еңбек қызметінің бұл түрінің тәрбиелік 

маңызы ең алдымен оның өмірлік қажеттілігінде. Бұл іс – әрекеттер күн сайын 

қайталанатындықтан, балалар өзіне-өзі қызмет қызмет көрсету дағдысын мықтап игереді; 

өзіне – өзі қызмет көрсетуміндет ретінде ұғыныла бастайды. 

Балабақша тәрбиесі балаларды жеке күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталған өзіне-өзі қызмет көрсету процесінде балаларға дербестік, еңбексүйгіштік, 

ұқыптылық, заттарға деген ұқыпты көзқарасы, мінез құлық мәдениетін қалыптастырады. 
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Мектепке дейінгі сәбилік шақта өзіне-өзі қызмет көрсету белгілі қиыншылықтарға 

байланысты (саусақ бұлшық еттерінің жеткілікті дамымағандығы, әрекеттердің 

бірізділігін игерудің қиындығы, оларды жоспарлай білмеушілік, көңілінің оңай бөлінуі), 

ал мұның өзі дағдылардың қалыптасу процесін тежейді, кейде баланың қажетті әрекетті 

орындауға құлықсыздығын туғызады. Алайда тәрбиеші балалардың осы жас кезеңінде-ақ 

өзіне-өзі қызмет көрсете білу қабілетін дамыта бастайды, қажетті әрекеттерді орындауда 

ұқыптылық пен мұқияттылық, дербестік болуына күш салады, тазалық пен мұнтаздыққа 

әдеттендіреді. Осының бәрі тәрбиешіден сабырлылықты, табандылық пен игі 

тілектестікті, көтермелеп отыруды талап етеді. Балалардың өзіне-өзі қызмет көрсетуіне 

орай тәрбиеші әрбір баламен жеке-дара жұмыс жүргізеді, онымен алуан түрлі байланыс 

жасайды, көтеріңкі көңіл күйін қолдап отырады. Киімнің және оның түрлі бөлшектерінің, 

қажетті құралдардың аттарын атай отырып, балалардың ана тіліндегі сөздік қорын 

кеңейтеді. Балалар өздеріне қамқорлық жасалғанын сезінеді, ересектерге сүйіспеншілік 

сезімі мен сенімі қалыптасады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын 

қалыптастыру жұмыстарын атқаруда ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін түрлендіре 

отырып, әр формада технологияларды пайдалана отырып жүргізу қажеттілігі заман 

талабына сай туындайды. Балабақша тәрбиешісіне арналған бұл әдістемелік құрал, 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 

талаптарына қол жеткізуге бағытталған. 

Қоғамымыздың ертеңгі болашағы – бүгінгі жас ұрпақтың тәрбиесімен тығыз 

байланысты. Сондықтан тұлғаны тәрбиелеу ісінде оларды рухани дамытуға аса назар 

аударғанымыз жөн. Қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі басты мәселе – тұлғаны рухани дамыту. 

Рухани дамыған тұлғаның көрсеткіштері, басқаларға жақсылық жасау, жақсылыққа 

ұмтылу, өзін-өзі дамыту, жетілдіру. Осы рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі 

бастауы – мектепке дейінгі шақтан басталуы керек деп ойлаймын. Мектепке дейінгі 

балалық шақ – бала бойына адамгершіліктің негізін қалайтын кез. Сондықтан да бала 

бойына жас кезінен бастап ізгілік, төзімділік, мейірімділік, имандылық, аяушылық, 

әдептілік, басқа да асыл қасиеттерді қалыптастыру ата-аналар мен тәрбиешінің міндеті. 

Балалар ата-аналарға, педагогтарға түрлі сұрақтармен көп келеді, қоршаған орта, өздері 

балалардың жан-жақты дамуы үшін өзін-өзі анықтау керек. Баланың алғашқы 

адамгершілік түсініктерін аңғарып, мінез-құлқы мен тәртібін қалыптастыруда мектепке 

дейінгі шақ – ең жауапты кезең. Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі – жас 

ұрпаққа адамгершілік – рухани тәрбие беру. Рухани – адамгершілік құндылықтарды 

ескере отырып, баланы тәрбиелеудің міндеттері: 

-Отансүйгіштікке, өз елінің патриоты, азаматы болуға, өзге ұлт өкілдеріне 

құрметпен, достықпен қарауға тәрбиелеу. 

-Туған өлкені сүюге, табиғатын қорғауға, тарихи ескерткіштер мен мәдени 

орындарды қастерлеуге, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптарды сақтауға құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

-Баланың бойына қайырымдылық, жанашырлық, мейірімділік, көмекке келуді 

тәрбиелеу. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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 Будущее казахстанцев – за 

свободным владением казахским, русским 

и английским языками.  

из Послания народу Казахстана 

призидента Назарбаева Н.А. 2018г. 

 

 

Задача необходимости обучения детей триязычию, в том числе и детей 

дошкольного возраста, поставлена нашим президентом Н.А.Назарбаевым уже несколько 

лет назад. Над ее реализацией работают многие ученые, специалисты, педагоги. Нашим 

детским садом тоже накоплен небольшой опыт в этом направлении.  

Свою работу  мы начали с  постановки конкретных целей. Их несколько, прежде 

всего, это:  

1. воспитание  образованного человека, говорящего на трех языках; 

2. формирование у детей позитивного отношения к изков; 

3. обеспечение стимулирующей доброжелательности атмосферы занятий  

и регулярности их проведения. 

 Проанализировав существующие методики, разработки занятий по изучению 

иностранных языков, опираясь на опыт колег и свой небольшой опыт мы определили для 

себя главную задачу: воспитание у детей мотивации к изучению языков, убеждения: без 

знания языков нельзя стать по-настоящему образованным, грамотным человеком. 

 И, конечно же, в своей работе мы учитываем возрастные особенности и динамику 

развития детей.  

Мы хорошо понимаем, что одних ОУД по изучаемому языку недостаточно, очень и 

очень мало. Поэтому создаем ситуации общения на трех языках в досуговой деятельности 

детей: на различных праздниках , в том числе, праздниках, посвященных Дню языков 

народа Казахстана (опыт проведения и сценарии этих праздников нами обобщен  в 

методическом пособии «Развитие триединства языков в досуговой деятельности ДО», 

утвержденном методическим советом отдела образования г.Караганды), а также на 

Конкурсах выразительного чтения, в театрализованных играх. 

 Стараемся сделать своими союзниками коллег, родителей воспитанников с целью 

закрепления языкового материала и фразовой речи   в игровой деятельности детей. При 

участии в раличных играх каждый ребенок способен внести свой посильный вклад в 

коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие говорят короткими 

предложениями, третьи – развернутыми предложениями.  

Переходя к решению задачи по формированию у детей триязычия, мы уже имели 

некоторый опыт развития у детей билингвизма. Нами были разработаны рабочие тетради 

«Қазақша үйренейік», «Юный полиглот», по которым мы работаем уже пятый год. В 

основе всех заданий, которые мы предлагаем детям в  рабочих тетрадях, лежат 

разнообразные игры, так как у детей дошкольного возраста большая потребность в них. 

Игры лучше всего способствуют развитю детей. В процессе игры  растет и развивается 

личность ребенка, формируются первоначальные навыки умственной деятельности, в том 

числе и коммуникативные навыки. Выполняя задания, дети имеют возможность 

непринужденно общаться друг с другом, с учителем на изучаемых языках. 

  У каждого  ребенка  появляется  возможность поверить в свои силы, каждый  

получает  эмоциональный настрой на успех.  

   Детям нравится выполнять различного рода звуковые упражнения. Это 

всевозможные песенки, чистоговорки, рифмовки, кричалки на трех языках, использование 

которых позволяет  ребенку овладеть правильным произношением, в частности, 

выразительной, благозвучной, красивой речью, в целом. Этот же материал мы используем 

для практического овладения языками, которое заключается в обучении целыми 
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предложениями, т. к. дети лучше усваивают ту фразу, которая сопровождается 

соответствующими движениями, жестами, интонацией. 

Дошкольники обучаются в процессе различных видов деятельности. Подбор 

различных заданий, игр и игровых упражнений создает условия для накопления 

пассивного словаря и дальнейшей его трансформации в активный словарь. Кроме того, 

разнообразный характер предлагаемых детям заданий позволяет избегать 

переутомляемости дошкольников.    

Широкий спектр игр, игровых упражнений, способствует решению различных 

образовательных задач, таких как закрепление и расширение знаний об окружающем, 

навыков счета, формирование умения ориентироваться во времени и пространстве, 

развитие логического мышления, внимания, памяти и т. д.  

        Проведение с детьми   таких всем известных игр, как «Угадай кто (что) это?», 

«Чего не стало?», «Послушай и назови» и т.д.  использование ИКТ повышает интерес и 

желание детей играть.Особенно нравятся детям игры  через флипчарт. Задача же 

взрослых, играя с детьми, не забывать свою главную задачу: развивать  коммуникативно-

языковые знания детей, закреплять словарь изучаемых языков. Ни дети, ни взрослые не 

должны быть пассивными учатниками, должен идти активный процесс учения с 

увлечением.  

Интересно проходит игра «Умные пазлы»,  которая способствует формированию у 

детей коммуникативных навыков, закреплению названий определенных групп животных 

и птиц (домашних и диких, обитателей зоопарка и домашних любимцев), умения 

составлять простые предложения; развитию диалогической речи, зрительной памяти, 

внимания, усидчивости, моторики рук; воспитанию культуры речи, интереса к изучению 

языков. 

Она включает в себя  4 игровых поля и пазлы с изображением животных и птиц, 

предполагает несколько вариантов развития устной речи на казахском, русском, 

английском языках, как  каждого языка в отдельности,  так и развития трехязычия в 

целом. Все варианты игры  разработаны в соответствии с основным дидактическим 

принципом «от простого к сложному». Наиболее  наглядно это отражают варианты 1, 2, 3.  

 Таким образом, использование игр в различных видах деятельности детей  

позволяет им:  

 быстро запомнить новые слова; 

 развивает фразовую  и диалогическую речь; 

А главное, благодаря наглядности и простоте подаче материала, дети  

могут развивать устную речь как на родном, так и на изучаемых языках с 

наименьшими затратами сил и времени.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОРРЕКЦИОННЫХ ИГР 

 

Буллер И. В.,Крих М. И. 

КГКП я/с №6 «Алданыш» 

 



251 

 

 

 «Игра, как никакая другая 

деятельность, способна организовать все 

силы ребёнка, наполнить его сущес 

тво самыми яркими эмоциями и таким 

образом в одно время и заглушить 

зарождающееся чувство усталости и 

доводить до высшей степени 

работоспособность организма».                    

Е. А. Аркин 

 

 

Одной из важнейших задач физического воспитания с патологией зрения является 

коррекция двигательных недостатков, возникших в результате нарушения зрения. 

Физическое воспитание детей приобретает особую актуальность. Оно направлено 

на улучшение деятельности всех органов и систем, укрепление здоровья, формирование 

двигательных качеств. Это достигается путём организации коррекционного – 

направленных занятий, предусматривающих развитие пространственно – 

ориентировочной деятельности, двигательной сферы, способности ощущать и оценивать 

быстроту движений, их амплитуду. Степень напряжения и расслабления мышц.  Всё это 

направленно на коррекционно – компенсаторное развитие и совершенствование 

мышечно-суставного чувства, качественное выполнение двигательных действий.   

Нарушения и аномалии развития зрительной системы отрицательно сказывается на 

формировании двигательных способностей – силы, быстроты, выносливости, 

координации, статистического и динамического равновесия. У многих таких детей 

страдает пространственно – ориентировочная деятельность, макро – и микро 

ориентировка в пространстве. 

 Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функции 

дыхательной системы, кровообращение. В результате этого могут развиваться 

расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижается 

эмоциональный тонус, ослабляется нервно – мышечный аппарат, слабее работает 

сердечно – сосудистая и дыхательная система. А значит, ослабляется организм в целом, 

что ведёт к более частым простудным заболеваниям.  

Необходим индивидуальный и дифференцированный подход к детям в процессе 

физического воспитания с учётом клинических форм, характера нарушений зрения и 

аномалий развития, при разных формах и тяжести зрительной патологии, а также 

систематический контроль над динамикой физического развития и двигательных 

способностей детей и степенью исправления двигательных нарушений. 

Физическое воспитание предусматривает преодоление таких недостатков 

физического развития, как асимметрия и непропорциональность телосложения, 

искривления позвоночника, плоскостопия.  

Необходимым условием эффективности процесса физического воспитания детей с 

нарушением зрения является тесная связь со специалистами. Тифлопедагог предлагает ряд 

игр, направленные на коррекцию и оздоровление организма. Игры являются основной 

всестороннего развития ребёнка 

 Игры организуются педагогами, и проводятся под их непосредственным 

руководством в свободное от занятий время (утром, до занятий, на прогулке, после 

дневного сна). Тон ведущего должен быть бодрым, ласковым, спокойным, должен давать 

детям эмоциональную зарядку, вселять  уверенность в силе. 

Игра на формирование правильной осанки 

«Восточный официант» 
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Цель: развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного 

«корсета» позвоночника. 

Оборудование: шайбу, кубики. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть в «восточного официанта» и 

показывает, как на Востоке переносят грузы на голове. Ребёнок должен выпрямиться, 

принять правильную осанку. Теперь можно положить шайбу или кубик на голову и 

пройти вперёд. Воспитатель следит, чтобы мышцы спины не были слишком напряженны, 

не забыли при этом поощрять детей. Выигрывает тот, кто дальше пройдёт. После игры 

следует провести расслабляющие движения: руки вверх (на цыпочках) и вниз, согнуться в 

поясе, расслабиться – и так несколько раз. Руки должны быть полностью расслабленны. 

Игра, направленная на устранение плоскостопия. 

«Перекати - поле» 

Цель: закрепление свода стопы. 

Оборудование: камушки. 

Ход игры: на пол воспитатель рассыпает камушки. Дети нащупывают ногой один 

камушек и стараются прокатить его по полу. Побеждает тот, кто выполнит задание 

правильно. Затем ногу меняют и выполняют тоже самое. 

Игра на улучшение функции дыхания. 

«Самый сильный ветер» 

Цель:  укрепление мышц челюстное – лицевой части.  

Оборудование: надувной бассейн, пластмассовые мячики. 

Ход игры: на воду в бассейне высыпаются пластмассовые мячики разного цвета. 

По сигналу они начинают дуть на мячи избранного цвета и загонять их в определённый 

«домик». Побеждает тот, кто «надул» больше мячиков. Воспитателю следует следить за 

правильным выполнением задания и правильным дыханием. 

Игры, направленные на закрепление мышц глазного яблока 

(офтальмотренаж) 

«Сердитая пчела» 

Цель: закрепить мышцы глазного яблока, развивать внимание и реакцию. 

Оборудование: гимнастическая палка с прикреплённой на конце игрушкой 

«пчёлкой» 

Ход игры: дети стоят в шеренгу по одному Воспитатель, предлагает им придумать, 

какими они будут цветами. После этого влетает «сердитая пчела»и начинает кружиться 

над цветами. «Цветы» должны не двигаться, а следить глазами за полётом пчелы 

(воспитатель выполняет круговые и зигзагообразные движения). В конце игры 

поощряются те дети, которые выполняли правильно задания. 

Игра восстановительного характера 

«Качели - карусели» 

Цель: расслабление мышц туловища, улучшение вестибулярного аппарата. 

Ход игры: воспитатель поднимает ребёнка в положении лёжа на спине до уровня 

своего пояса, держа его подмышки. Туловище ребёнка должно быть расслабленным. Со 

словами: «Кач, кач, качели!» воспитатель начинает кружиться с ним вправо и влево со 

словами: «Полетели карусели!» Желательно игру проводить под ритмическую музыку. 

Игра проводится индивидуально, когда ребёнок почувствовал усталость. 

Таким образом, под влиянием специально коррекционных игр происходит 

перестройка в двигательном анализаторе, улучшается мышечная работоспособность, 

нормализуется деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной систем и, что менее 

важно, улучшается функциональное состояние зрения у детей. Такие игры способствуют 

улучшению  и выравниванию показателей физического развития детей с нарушением 

зрения, с показателями физического развития нормально видящих сверстников. 
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Көру қабілеті бұзылған балалардың құрастыру әрекетінің ерекшеліктерін зерттеу 

көру мүшесінің алғашқы соматикалық ауыруы мен психикалық дамуының бұзылуы 

арасындағы күрделі иерархиялық байланысты көрсетіп отыр: көру-жүйке аппаратынын 

бұзылуы қандай да бір көру қызметінің өзгеруіне әкеп соғады, ол қабылдау мен басқа да 

психикалық процестерге кері әсер етеді. Адамға ғана тән қоршаған ортадағы заттар 

туралы түсініктердің болуы екі маңызды қабілетке байланысты. 

Біріншісіне- обьектінің өзінің бала санасында қалуы (Мынау не?), екіншісіне-осы 

обьектімен әрекет ету тәжірибесінің болуы, оны өзгерту тәжірибесі (Онымен не 

істеугеболады? Ол неге керек?) жатады. 

Көру қабілеті бұзылған балаларда түсініктің екінші қабілеті (бұл адамның 

әлеуметтік дамуының өнімі) аса қиындық көреді. Ол көру арқылы алынатын ақпараттың 

толық болмауымен түсіндіріледі. Сондай-ақ көру қабілетінің жиі бұзылуы кезінде балалар 

көру арқылы алатын ақпараттың жетіспеген тұстарын өзге сақталып қалған 

анализаторларды оның орнын толтыру үшін өте аз қолданады, ол бейнелердің 

қалыптасуына кедергі келтіреді де, қабылдаудың көру арқылы болатын бейнелерінің 

қалыптасуына әкеп соғады. 

Біздің көру қабілеті бұзылған тәрбиеленушілеріміздің кеңістік туралы 

түсініктерінің даму ерекшеліктерін сараптамалық тұрғыда зерттеу кеңістікті бағдарлауда 

аса үлкен қиындықтар бар екенін көрсетті. Бұл балалардың көру арқылы кеңістікті 

қабылдауының мұндай қиындықтары көз қозғау қызметінің бұзылуы мен көрудің 

монокулярлық сипатына байланысты, балаларда мұндай жағдайларда заттар арасындағы 

тереңдік, ара қашықтық туралы ақпарат жоқ, яғни стереоскопикалық 

Мектеп жасына дейінгі мекеме тәрбиешісінің көру қабілеті бұзылған балалар үшін 

қоятын басты мақсаты құрастыру сабақтары кезінде барлық балаларды бағдарламалық 

материалды меңгеруге белсенді және жүйелі түрде қатыстыру. Ол үшін өз жұмысында ең 

алдымен осы балалардың құрастыру әрекетіне әсер ететін жеке ерекшеліктерін жақсы 

біліп, ескеруі қажет. Оларға мыналар жатады: 

1. Көру қабілеті және емдеу кезеңі; 

2. Жалпы ақыл-ой қабілеттері; 

3. Бағдарламалық құрастыру біліктері мен дағдылары. 

Тәрбиешіге балаларды құрастыруға үйрету кезінде проблемаларды анықтапалу 

жеткіліксіз екенін, осы прблемалардың себебін анықтауға үйрену керек, олай болмаса 

түзету жұмысы тиімсіз болатынын есте сақтауы керек. 
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Құрастыру бойынша оқу қызметінде түзету жүмыстарын жүргізу үшін көру 

қабілеті бұзылған балалармен оқыту барысында туатын қиындықтарды, осы 

қиындықтардың психологиялық себептерін және анықталған кемшіліктерді түзету 

тәсілдерін толықтай білу керек. 

Көру қабілеті бұзылған балалардың құрастыруға үйретуде кездесетін қиындықтар 

негізіне жататын психологиялық себептерге талдау жасау нәтижесінде мынадай 

қиындықтар тобы анықталады. 

Бірінші топ- көру арқылы қабылдаудың қалыптасуымен байланысты туындаған 

қиындықтар. Құрастыру әрекетінде көру арқылы қабылдаудың рөлі өте жоғары. Заттың 

толықтай құрылымдық бейнесін білу үшін бала осы заттың (пішіннің, үйлесімдіктің, бір 

бүтінді құрайтын осы элементтердің кеңістікте орналасуын) құрылымдық 

ерекшеліктерінің белгілері мен қасиеттерін қабылдауы керек. Көру арқылы қабылдау 

бұзылған кезде мынадай қасиеттер «зардап шегеді»: 

- Заттық, ол көру бейнелерінің тек сызба түрінде болуына, қабылдаудың үзік-үзік 

болуына әкеп соғады, оның салдарынан баланың санасында сыртқы дүние толық әрі нақт 

болмайды. 

- Құрылымдық, заттың орналасқан жерін анықтауды қиындықтар туғызады. 

- Жалпыламалық, обьектідегі негізгі белгілерді анықтау мүмкіндігін төмендетеді, 

себебі зейін кездейсоқ элементтерге бағытталады. 

Екінші топ- ұсақ моторика және көру моторлық бағдарлаудың бұзылуымен 

байланысты болатын қиындықтар. 

Осындай кемістіктері бар балалар үшін заттармен әрекет ету нәтижесі төмен 

болады, ол қолдың ерікті түрде қозғалысының қалыптасу деңгейі мен қол әрекетінің 

үйлесімділігіне және көздің оны бақылауына байланысты болады. Мұндай кемшіліктер 

қозғалыстың нақты болуын төмендетеді- конструктор бөлшектері бірірінің үстіне бірі 

қойылады, дұрыс сәйкестендірілмейді, құрылымның орнықтылығы бұзылады, ол өз 

кезегінде құрастырудың өзіне деген қызығушылықтың болмауына әкеп соғады. 

Үшінші топ-ойлау қабілетінің жеткіліксіз дамуы мен баланың жеке-психологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты туындаған қиындықтар. Ойлау қабілетінің жеткіліксіз 

дамуына балалар бейнені зерттегенде қиындық көреді, оны талдау және әрекетті алдын 

ала жоспарлау кезінде сызба-талдауды естеріне дұрыс сақтай алмайды. Бұл 

қиындықтардың негізіне салыстыру, талдау, жинақтау, жалпылау сияқты операциялардың 

дамымауы жатады. 

Салыстыру дағдысының жеткіліксіз қалыптасуы балалардың құрастыру 

бейнелерінің, құрылым мен оның графикалық суреті арасындағы және ұқсастықтары мен 

айырмашылығын анықтауда, қателесуіне әкеп соғады. 

Абстракциялау операциясының дамымауы нақты жоспардан абстактылыға ауысу 

кезінде байқалады, ол берілген тапсырмаға сәйкес құрылымды өзгерту, сондай-ақ ойдан 

шығарып құрастыру кезінде қиындықтар туғызады. 

Ойлау қабілетінің икемсіздігі жаңа тақырыпты меңгеруде бір құрылымды әртүрлі 

тәсілдермен құрастыруда, берілген тапсырмаға сәйкес құрылымды қайта жасау кезінде 

қиындықтар тууына әкеп соғады. 

Балаларға құрастыру кезінде табысқа жетуге ойлаудың бір сызықтығы , яғни 

қаралып отырған  заттың немесе жағдайдың белгілері мен жан жағын бір мезгілде көріп, 

санада ұстап қалу да кедергі келтіреді. 

Көру қабілеті бұзылған балалармен жұмыста тапсырманы орындау кезіндегі баяу 

қимыл, жиі көңілін басқа жаққа бұра беру және осы балалардың тез шаршауымен 

байланысты жеке-психологиялық ерекшеліктерін де ескерген дұрыс, себебі бұлар 

балалардың жұмысқа қабілетін төмендетеді. 

Көру қабілеті бұзылған балалармен жеке жұмыстар балалардың құрастыру 

дағдылары тек сабақ үстінде ғана емес, күнделікті өмірінде де дамытылған жағдайда 

жақсы нәтиже береді. Мұндай жаттығуларды көптеп табуға болады, себебі құрылымдарды 
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құру процесі ойынмен тығыз байланысты-балалар қуыршақтарға үй, кеме,және құрстыра 

отырып олармен ойнайды, ойын барысында бірнеше рет оларды ауыстырады. 

Оқу қызметінде де, күнделікті өмірде де жеке жұмыстарды ұйымдастыруда 

балалардың құрастыру әрекетінде анықталған жеке қабілеттерін ескере отырып жасалған 

нақты жоспарлау үлкен көмек көрсетеді, мұнда құрастыру әрекетін дамыту деңгейлері 

және құрастыру білігі, білімі және дағдысын қалыптастыру кезінде туындайтын 

қиындықтар туралы білімнің болуы да маңызды. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің типтік арнаулы 

бағдарламасына сүйене отырып, құрастыру бойынша барлық сабақтарды үш топқа бөлуге 

болады: 

1. Көру қабілеті бұзылған балалардың жеке ерекшеліктеріне байланысты 

туындаған құрастыруға үйрету кезінде пайда болған қиындықтарды жеңуге бағытталған 

тапсырмалар; 

2. Бағдарламалық құрастыру білімдері, біліктері және дағдыларында 

кездесетін кемшіліктерді жоюға бағытталған тапсырмалар; 

3. Әр баланың қабілеті мен қызығушылығына сай құрастыру білімі, білігі және 

дағдысын жетілдіру мен тереңдетуге бағытталған тапсырмалар. 

Түзете отырып дамыта оқыту жүйесінде ерекше рөлді сапалы бақылау ойнайды, 

оның нәтижесінде әр баланың дамуындағы табыстылық анықталады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Плаксина Л.И. Занятия по конструированию в детском саду для детей с 

нарушением зрения.  

2. Казакова Т.Г. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылығын 

дамытыңдар. М., 1985. 

3. Плаксина Л.И. Эстетикалық шығармашылық арқылы көру қабілеті нашар 

балаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыда сауықтыру// көру қабілеті нашар 

балалар мен жастардың эстетикалық тәрбие алуының ғылыми-практикалық 

проблемалары. 1шығ. М., 2001 

 

 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

АкбаеваЗ.Т., Койманова К.Ш. 

Қарағанды қ., №68 МИББ кешені 

 

 

 Елбасының білім саласын жаңарту туралы бастамаларын іске асырудағы маңызды 

механизмдерінің бірі оқушылардың функционалдық сауаттылығы дамыту болды. Осыған 

орай арнайы бағдарлама қабылданып,біршама жұмыстар атқарылды. 

 Қазіргі кезде жедел дамып жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікте 

күшейте түсуде. Адамның жалпы білімін көтеру кең ауқымды мәселе болып жатыр. 

Жастарды оқытуға оларға кәсіби білім беруге,мамандарды жан-жақты даярлауға қоғам 

мен мемлекеттің бүгінгі таңда барынша назар аударуы да сондықтан. Елімізде жүргізіліп 

жатқан білім саясаты әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасуға бағдарланған. 

 Әлемдегі математикалық білім берудің даму тарихы оны үш бөлікке бөліп 

тастады: Кәсіби математикалық білім беру,жалпы математикалық білім беру және 

математикалық сауаттандыру. Матемтикалық білім беру саласындағы кез келген реформа 

осы үш бөліктің арасында көпір орнатуға деген талпыныстан туындайды 

    Біздің математик ретінде өз алдыма қойған мақсатым: « Жаңа технологияларды 

қолдана отырып,  математикалық сауаттылықты арттыру». Сонымен қатар математикалық 

сауаттылықты қалыптастыруда теорияны білу оны логикамен ұштастыру,есепті шығаруда 
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тиімді жағын көруге баулу,математикалық сайыс сабақ,пән кеші,апталықтарды 

математиканы даму тарихымен байланыстыру ұстанымдарын ұстаймыз. 

     Оқытуда белсенді оқыту мен мәселелерді шешуде дәріс-әңгімелесу , «Кім 

жылдам?», «Алты қалпақ», «Сократ семинары», «Мозаика», «Миға шабуыл», 

«Білемін,білгім келеді,білдім», «Ойлан,тап!», және т.б әдістер арқылы жүзеге асырамыз. 

     Мазмұны бойынша тапсырмалар дайындағанда оқушылардың 

-матемтикалық ойлауын; 

-математикалық жағдаяттарды ауызша және жазбаша дәйектеу біліктерін; 

-проблема қою және оны шешу біліктерін; 

-математикалық модель құру, матемтикалық тілді пайдалану біліктерін дамытуға 

мүмкіндік береміз; 

     Төменгі сыныптарда ел тарихымен байланысты есептер 

құрастырып,оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға болады. 

      Мысалы,Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алды.Қазір 2018 жыл.1991-2017 

сандарының арасында (осы сандарды қоса) неше жай сан бар? Қандай сандар екенін 

түсіндір және Қазақстан халықтарының саны 18,3 млн адамды құрайды. Қазақтардан 

басқа ұлттар 43%-ды құрайды. Қазақстандағы қазақтардың саны қанша сұрақ?-деген 

тапсырмалары оқушының қызығушылығымен арттыру қатар,ел тарихы туралы білімін де 

жетілдіреді. 

      Математиканы оқыту барысында математикалық құзырлықты анықтайтын 

әртүрлі қабілеттер мен біліктерді кешенді пайдалану арқылы орындалатын тапсырмалар 

таңдап алынуы қажет. 

          Жалпы, білім жүйесінде ақпараттық технологиялардың тереңдеп енуі оны 

оқыту әдістемесін қана емес, мазмұнын да өзгерте бастады. Математика саласында 

математикалық әдістер мен математикалық ойлау ғана емес, жалпы ғылыми дүниетанымы 

да  жаңаруда. Мектепте математикалық білім беру мазмұнын жаңарту мен оның оқыту 

әдістемесін жетілдіруден бұрын математикалық білім беру сапасын жолға қоюымыз 

қажет. 

Сондай-ақ математикалық білім беру, математикалық сауаттылыққа түгелдей 

тәуелді. Ендеше математикалық білім беру туралы әңгімені математикалық сауаттылық 

мәселесін бастауымыз керек.  

Нақтырақ айтқанда, пән мұғалімінің теориялық әдістерінінң жан-жақтылығы, 

мұғалімнің кәсіби дайындық негіздері, логикалық ой-өрісінің жан-жақтылығы.  

Математикалық сауаттылық дегеннің өзі не деген сұраққа жауап берсек,  оған 

оқушылардың мына қабілеттіліктерін жатқызамыз. 

 қоршаған ақиқат ортада пайда болатын және математика арқылы шешіле алатын 

мәселелерді тани білу; 

 бұл мәселелерді математика тілінде құрастыру; 

 бұл мәселелерді математикалық айғақтар мен әдістерді қолдана отырып шешу; 

 шешімдерде қолданылған әдістерді талдау; 

білім беруде ең өзекті мәселелердің бірі – мазмұнды оқулықтың болуы және оқу 

құралдары мен оқыту әдістерінің барлық жүйесінің жетілдірілуі. Мәселен, математика 

оқулықтарының ең басты ерекшелігі – дамыта оқытудың мүмкін технологияларының бір 

нұсқасы оқулықтың өзінде жасалып берілген. Демек онда келтірілген әр алуан және әр 

түрлі деңгейдегі жаттығулар сабақта қарастырылуы тиіс. Соның барысында оқушы мен 

мұғалімнің бірлескен іс-әрекеті ұйымдастырылады. 

Математика сабағындағы негізгі сауаттылыққа тоқталайық: 

1. математика – ғылым болмысынан балама ұғымдар. Сондықтан да 

математика барлық ғылымдардың логикалық негізі-күре тамыры ретінде қарастырылады 

2. математика ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін 

қалыптастырады, дамытады және оны шыңдай түседі. 
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3. «Математикалық сауаттылық» ауызша жазбаша қабілеттерін қалыптастыру 

арқылы оқушының «математикалық  сауаттылықты» меңгере білу қабілетін шыңдайды . 

4.  Математика әлемде болып  жатқан түрлі құбылысты, жаңалықты дұрыс 

қабылдап, түсінуде көмектеседі.  

5. Математика болашақ толғану моральдық, эстетикалық және этикалық 

тұрғыдан қалыптастыруда да тәрбиелік мәні бар.  

Математикалық сауаттылық сөйлеу және жазу мәдениетінде қоршаған ортаны және 

олардың заңдылықтарын баяндау, оны оқып үйренудің ғылыми бейнесін меңгерудегі 

басты құралы ретінде ерекше көңіл бөлу қажет.  

Мұғалім оқушыларды есептеуде жаттықтырғанмен, көптеген дербес жағдайларды 

негізіне жалпысын көру біліктілігін жаттықтырғаны дұрыс.  Мұғалім жаңа математикалық 

ұғымдарды енгізу барысында олардың өмірдегі, басқа пәндердегі қолдануын көрсетіп, 

оқушылар іс жүзінде кездесетін есептерді шеше біліп, мұғалім ол үшін осы заманғы 

ғылыми білімді математикаландыру жетістіктерін сабақта пайдаланып отырғанда жүзеге 

асады.  

Математикалық сауаттылыққа арналған тапсырмалармен үнемі жұмыс жасап, 

зерттеу жүргізген сыныптарымызда оқушылардың сабақтағы белсенділігі арта бастады. 

Түрлі логикалық сипаттағы тапсырмалар, олардың жылдам ойлауына, өз көзқарастарын 

жеткізуге, дәлелдеуге мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта сабақ беретін сыныптарымызда 

оқушылардың қызығушылығының артқандығын байқауға болады. 

Функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырмаларды үнемі оқу үрдісінде  қолдану  

өз пайдасын беретіндігін дәлелін мына диаграммадан көруге болады 

 
    Диаграммада алғашқы кезде функционалдық сауаттылықтың деңгейлік 

тапсырмаларының С деңгейін 1-ғана оқушы орындаса жыл соңында 15 оқушыға дейін 

артты. Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру мәселесі бүгінгі таңда 

мектептеріміздің және мемлекетіміздің білім саласында тұрған басты мәселенің бірі 

болып табылады. Себебі оқушының кез-келген сабаққа деген  ұранды ұстана 

отырып,жалықпай, үлкен төзіммен,алдымызға келген шәкірттерге олардың жеке тұлға 

болып қалыптасуына,жақсы тәрбие,терең білім беру үшін аянбай еңбек етейік демекпіз. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

 

Альжикешова Д.Б., Ныгыматуллина Д.М. 

                                    Қарағанды қаласы, № 68 МИББ кешені 

 

 

      Президент Нұрсұлтан Назарбаев биылғы халыққа арнаған “Қазақстан халқының 

әл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мақсаты” атты Жолдауында 

Үкіметтің алдына “Тілдердің үш тұғырлығы” мәдени жобасын іске асыруды жеделдету 

міндетін алға қойып отыр. 

      Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым-қатынасымыз 

күннен-күнге нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны 

терең меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз, біздіңше, оқушылардың 

пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі күннің талабы, шет тілі оқытушысының 

алдына қойған мақсаты тіл үйренушілерді шет тілінде сөйлету болғандықтан, оқытушы 

шет тіліне үйретудің түрлі әдістерін сұрыптай келе, оның ішіндегі ең тиімдісін өз 

сабағында қолдануды басты міндет деп біледі. Дегенмен, шетел тілін меңгертуде көптеген 

қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – мәтін мазмұнын баяндау немесе шет 

ел тілінде өз ойын айту. 

    Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі – 

коммуникативті дағдыларын дамыту. Ағылшын тілін оқытуда коммуникативтік қарым-

қатынастың рөлі өте зор. Себебі, ауызша сөйлеу арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, өз 

ойларын айтады, дәлелдейді, естіген, айтылған хабарға өз көңіл-күй қатынасын білдіреді. 

    Коммуникативтік бағыт адам өмірінің түрлі саласына байланысты сөйлеуге 

үйретуге бағытталған. Кезінде қазақтың белгілі жазушысы Ж.Аймауытов өзінің ұлағатты 

ойын айтып кеткен екен: «...бала әуелі тәжірибеге талпынып, нәрсемен танысып, содан 

сол нәрсе туралы сөйлесін, тыңдасын, жазсын, оқысын, тілге үйренсін», - деп. Осы ойда 

терең мағына жатыр десем, артық болмас еді. Бұл сөз – қазір біздің заманымызда өз орнын 

тауып, білім мен тәрбие беру үрдісін жүргізуде таптырмас тағылым.[1] 

     Оқушылардың сөздік қорын дамытуда ақпараттық-коммуникативтік 

технологияның, түрлі қарапайым ойындар мен рөлдік ойындардың, диалогтың, яғни, 

коммуникативтік әдістің, сондай – ақ түрлі көрнекіліктерді қолданудың маңызы зор. 

     Сабақ барысында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану 

үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Тәжірибе көрсеткендей, мультимедияның ағылшын 

тілін үйретуде мүмкіндіктері зор. Педагогикалық зерттеулерге сүйенер болсақ, ағылшын 

тілін оқытуда мультимедиялық бағдарламаларды және ресурстарды пайдалану арқылы 

мынадай құндылықтарға қол жеткізуге болады: 

 әр түрлі тапсырмалар беру арқылы коммуникативтік шеберліктерін, оның 

ішінде тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу қалыптастыру мүмкіндіктері; 

 ағылшын тілінде оқып жатқан мәліметтерді тыңдау арқылы сол тілде 

сөйлеушілермен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді; 

 интерактивті тақтамен презентацияны бірге қолдану оқушылардың сабаққа 

деген қызығушылығын ерекше арттырады. Ағылшын тілі сабағында компьютерді, 

мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда; 

 лексиканы оқып үйретеді; 

 сөйлеу ырғағын; 

 диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 

 хат жазуға үйретеді. 
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     Көбіне мен өзімнің сабақтарымда компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, 

грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. 

Интерактивті тақтаға сөзі анық жазылған ағылшын тіліндегі видеороликтерді, аудио 

дискідегі өлеңдерді, электронды оқулықтарды компьютер арқылы енгізіп, тақырыбы 

бойынша сабақта қолданамын. Бұл көрнекі құралдар тақырыпты ашуға, оқушыға 

жеткізуге көп көмегін тигізеді. 

     Коммуникативтік әдіс оқушы мен мұғалімнің тікелей қарым-қатынасы арқылы 

жүзеге асатын, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілді қарым-қатынас 

құралы ретінде іс жүзінде асыратын әдістің түрі. 

Коммуникативтік оқыту арқылы оқушылардың танымдылық қабілеттері, танымдық 

үрдістері дамып, сөздік қоры молаяды, оқытуда жағымды әрекет қалыптасады. Бұның бәрі 

дамығаннан кейін оқушының қиялы мен ойлауы, есі мен қабылдауы, зейіні дамып 

қалыптасады. Танымдық қабілеттер, танымдық үрдістер әрбір технология барысында 

дамиды.[2] 

     Мен сабақ барысында оқушының тілін дамытатындай, коммуникативтік 

құзыреттілігін қалыптастыратындай ойындарды қолданамын. Олар: 

 «Доппен ойыны» - балалар допты бір-бірлеріне лақтырып тез заттың атын немесе 

түсін, яғни жалғастыру керек. 

 «Сұрақ қой» ойынында үстелдің үстінде бірнеше заттар жатады, оқушылар әр 

затқа сұрақ қою керек, «Затты тап» ойынында мұғалім бір затты жауып, сұрақтар қою 

барысында оқушылар ол не зат екенін шешу керек. 

 «Сөз құра» - суретке қарап атын атау және осы сөздің бірінші әрпіне сөз құрау 

керек. 

 «Түсті ата» ойынында мұғалім қызыл түсті картаны көрсетіп «What colour is it?» 

балалар « It’s red» деп жауап береді. 

«Just the facts» Мұғалім тақтаға 3 сұрақ жазады, мысалы: «What kind of music do you 

like? Where do you usually listen to music? Who is your favourite singer?» 

Әрбір оқушы 3 үлестірмелі қағаздан алып, оның әрқайсысына, әр сұраққа жауап жазады. 

Мұғалім барлық қағаздарды жинап алып, араластырады да, әр оқушыға 3-3тен таратады. 

Балалар сынып ішінде сұрақ қоя жүріп, қолындағы карточканың иесін іздейді. Барлық 

карточкалар өз иесін тапқанда ойын аяқталады. 

       Бұл коммуникативтік қарым-қатынас жасау әдісінен күтілетін нәтиже:  

 сөйлеу қабілеттерін дамыту;  

 мәдениетті сөйлеу дағдылары қалыптасады; 

 бір- бірімен коммуникативтік байланыс жасайды;  

 пәнге деген қызығушылығы артады; 

 білім сапасы көтеріледі 

         Өз ойымды қорыта келе, коммуникативтік әдіс арқылы оқушылардың 

танымдылық қабілеттері, танымдық үрдістері дамып, сөздік қоры молаяды, оқытуда 

жағымды әрекет қалыптасады, психологиялық жағымды орта қалыптасып, сөйлеу 

мәдениеті дамиды. Осы әдісті ағылшын тілі сабақтарында қолдану көптеген жетістіктерге 

әкеледі.  
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  Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік  бағдарламаның басымдықтары, өз кезегінде білім беру  саласында 

көш басында келетін  прогресшіл елдерге  тән заманауи мақсаттармен және құндылықтар 

жүйесімен анықталады. Бағдарламаның жетекші мақсаты: біріншіден,  әрбір ел үшін 

маңызды болып табылатын рухани мәдени және адамгершілік құндылықтардың негізінде 

жастарды өз елінің мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу; екіншіден-жастарды жылдам 

өзгеріп келе жатқан әлемде өзіне сенімді және өз білімдерін қолдануға ықпалын тигізетін 

сын тұрғысынан ойлауға үйретуді қамтиды. Қазіргі заманғы білім мақсаты мұғалімдердің 

күн сайынғы күрделі шешімдерді түрлі білім мен пікірлерге сүйене отырып, оқушының не 

үйреніп, келешекте неге қол жеткізуі тиіс екендігіне бағытталған. Осыған байланысты 

біздің мектепте де  оқытудағы Кембридж тәсілінің теориялық негіздерінің курсын оқып 

келген 11 мұғалім,  оның ішінде 3 мұғалім –1 деңгей,  

1 мұғалім-2 деңгей, 7 мұғалім-3 деңгейлік курсты тамамдаған. Қазіргі кезде мектеп 

тренерлерінің көмегімен курс аяқтаған 11 мұғалім курста оқыған білімін сабақ беру 

барысында алған  білімін тәжірибемен ұштастыруда. 

   Осы мұғалімдердің жұмыс барысында, ашық сабақтарына қатысу кезінде көз 

жеткізгеніміз, біздің мұғалімдер жаңаша оқыту тәсілдерін жетік меңгерген, 7 модулді 

сабақтарында өте тиімді пайдаланады, әрине, проблемалар да жоқ емес, жұмыс дұрыс 

жүргізіліп жатқан жерде ғана қателік болады. 5 жылдық тәжірибенің алғы шарттары да 

жоқ емес, сол жұмыстардың нәтижесінен шығып тұрған мәселе:  оқушыларды бағалау 

жүйесі және рефлексия түрлерін сабақта тиімді пайдалануы. Бүгінгі біздің тоқталғымыз 

келіп тұрған проблема да осы бағалау жүйесі болмақ. 

   Кез келген мұғалім «Оқу үшін бағалау» неліктен оқыту мен оқуды жетілдіру 

проблемаларын шешуді маңызды мәселесіне айналып отыр деген сұрақ қоюы мүмкін, 

онысы орынды да деп санаймыз.Өздерінің бұрынғы тәжірибесі бойынша көптеген 

мұғалімдер, оқушылар және олардың ата-аналары бағалауды оқыту  және оқудан кейін 

болатын нәрсе ретінде қарастырады. Бағалау оқыту мен оқудың ажырамас бөлігі болуы 

мүмкін деген ойды қабылдау үшін мұғалімдердің түсініктерін едәуір өзгерту қажет болып 

тұр.  

Оқытудың сапасын екі тәсіл арқылы анықтауға болады: 

1. Бағалау оқу қызметінің нәтижесіне байланысты болмай, мұғалімнің іс-

әрекетінің тәжірибе талаптарына сәйкестігін, яғни мұғалім жұмысының 

тиімділігін,оқушылар мен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау мақсатында 

жүргізіледі. Бұл жағдайда баға мұғалім жұмыс істейтін оқушыларға байланысты 

қарастырылып, оқыту үдерісіне тәуелді болмайды. 

2. Оқыту сапасын бағалаудағы екінші тәсіл жай ғана кәсіби міндетті 

жауапкершілікпен орындағаннан гөрі, көбірек күш жігерді талап ететін сапалы әрі 

табысты оқытуға ерекше көңіл бөледі. Сондықтан ғалым Шульман ілімі бойынша 

мұғалімнің үш көмекші-бас,қол,жүрек  деп атаған қасиеттер болған жағдайда ғана оқыту 

табысты болып саналады.  

Формативті бағалау әдістерінің басты ерекшелігі оқушылардың түсіну қабілетін 

бағалауда, сондай-ақ оқушылардың аналитикалық құралдар мен мысалдарды 

қолдануында танымдық прогресін анықтауы. Мұндай бағалаудың қорытындыларын оқыту 

деңгейін жаксарту барысында қолдануға болады. 

Формативті  бағалау әдістерін бірнеше шартты қатарлар мен түрге жіктеуге 

болады. Әдістердің  бір түрі мұғалімнің сабақ түсіндіру және жаттығулар орындау 

барысында қолданылады. 

  Тыңдалған жауаптардың қорытындыларына қарай ұстаз өткен тақырыпты      

қайталап, білімдерін бекіту немесе тақырыпты меңгертуді жалғастыра беру жайлы шешім 

қабылдайды. Егер оқушылар тақырыпты қайта түсінбегендей жағдайда болса, ұстаз тағы 
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бір шағым тексеру жұмысын жүргізуі тиіс. Бұл жұмыс оқушылардың тақырыпты түсіну 

барысындағы өзгерістерді байқау үшін арналған.  Мысалы: «20 секунд» әдісі. Ұстаз 

арнайы сұрақтар жасырады және ойлануға 20 секунд уақыт береді. Қолданылатын әдіс 

оқушылардың өз жауаптарын ой елегінен өткізіп, нақты жауап берулері үшін 

жасалынады. Бұл әдіс барысында сұрақ айтылып болған соң бірден алғашқы секундтардан 

кейін зерек 4- 6 оқушының жауабы тыңдалып, олардың тез ойлау қабілетін дамытады. 

Орта және жоғары сынып оқушыларына өз жауаптарын қағаз бетіне түсіртеді, себебі 

ауызша жауап берсе бір-бірінің ойын бөліп, бөгет жасаулары мүмкін.      

Басқа да әдістер сияқты оқушылардың жауабын нақтылау үшін ұстаз « Неге? Не 

себепті? Қалай?»- деген сұрақтарды қояды. Ұстаз бұл сұрақтарды тек дұрыс жауап 

бермегендерге ғана емес, сонымен қатар дұрыс жауап бергендерге де қоюды естен 

шығармауы керек. Бұл оқушылардың білімі мен бағасын айқындай түсу үшін 

жасалынады. 

Топпен бірге жұмыс кезінде оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау 

 Мұғалімдердің жиі қоятын сұрақтары: 

- Топтық жұмыс әдісімен оқушылардың жетістіктерін қалай бағалауға болады? 

- Топтық жұмыс әдісін бағалау формативті бағалауға қандай үлесін тигізеді? 

Топпен бірге жұмыс жасау кезде қандайда бір істің атқарылуы маңызды емес, оның 

топпен қалай жасалғаны маңыздырақ. Бұл жағдайда жұмыстың нәтижесі ғана 

бағаланбайды, сонымен қатар жұмыс барысы да бағалануы тиіс, өйткені топта жұмыс 

істей білу оқушыны қалыптастырудағы өте маңызды құзіреттілік (компетенция). Бұл 

жағдайда формативті бағалау оқу процесінің бір бөлімі болып табылады, себебі топпен 

бірге жұмыс істеу арқылы оқушылар бір-бірімен ақылдасып, сұрақтар қойып олар өзара 

байланыс жасайды. Осы арада ұстаздың топтық жұмыс кезінде міндетті түрде бағалау 

керек еместігін есте ұстағаны жөн. 

 Топтық жұмысты бағалаудың бірнеше бағыттары бар. 

- ұстаздың әрбір топтың белсенділіктерін бағалауы; 

- ұстаздың белсенді қатысып отырған оқушыларды бағалауы; 

- өзін-өзі бағалау - топпен бірге жұмыс кезіндегі оқушылар мен мұғалімнің 

байланысын бағалауы; 

Топпен бірге жұмыс  істеуді ұйымдастырғанда мұғалім төмендегі шарттармен 

таныстырып өтуі керек. 

 Топтық жұмыстың мақсаттарын хабарлау және оның оқытылатын тақырыпты 

оқыту әдісімен үйлесімділігі; 

 Тапсырмаларды бағалау кезіндегі сындарды анықтау; 

 Соңында кім бағалайтыны жайлы хабарлап алу; (мұғалімнің өзі; мұғалім мен 

оқушылар бірлесе отырып; тек қана оқушылардың өздері; арнайы әділқазылар) 

 Топтық жұмыстың уақыты мен өткізілу түрін анықтау; 

 Бағалаудың ұстанымдарын хабарлау; 

Мұғалімнің топтық жұмысты бағалау кезінде топтағылардың әрқайсысына әр түрлі  

баға қоюы ұсынылмайды, себебі ол топтық жұмыстың белсенділігіне (концепциясына) 

кері әсерін тигізеді. Бірақ мұндай жағдайда да ұстаздың топтық жұмысқа қатысып 

отырған және мүлдем белсенділік танытпай отырған оқушылар жайлы айта кетуі жөн. 

Топтық жұмыстың бағалануы 

   Мұғалім бақылаудың бір түрін құрастырып оны қатысушылармен бірге 

талқылайды және мақұлдайды. Топтық жұмысты бағалауды қандайда бір уақыт 

көлемінде, яғни тоқсандықта, жартыжылдықта пайдаланған жөн. 

Мұғалім тапсырмаларды берген соң әрбір топ белсенділіктерін бақылап, кестені 

толтырып отырады. Оқушылар тапсырмаларды орындап жатқан кезде мұғалім кестедегі 

«Топтық бірлестік» пен «Тәртібі» деген қатарларды толтырады.  Ал әр топ өз жұмыстарын  

баяндап жатқанда, келесі екі катарды толықтырып отырады. Осылайша  процесс жалғаса 
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береді. Ең соңында қорытындысын  шығарып және нәтижелерді талқылайды. Бұл кезде 

ұстаз қатысушыларға төмендегідей сұрақтар қоюына болады. 

 Әр топтың жұмыстарының қандай жағымды жақтары болды? 

 Тапсырмаларды орындау барысында қандай кедергілер болды? Оларды қалай 

жеңуге болады? 

Бірінші сұраққа жауап алу кезінде мұғалім қатысушылармен әрбір топтың 

жұмыстарындағы жетістіктерін айта кетіп ортақ нәтиже шығарады. 

Ал екінші сұрақ оқушылардың зейінін пайда болған кедергілерге шоғырландырып,  

бірлесе шешуді қарастырады. Топтық жұмыс орындағандағы нәтиже мұғалімнің қандайда 

бір шешім қабылдауына мүмкіншілік береді. 

 Егер де оң нәтижелер көрсетсе, онда мұғалім тақырыпты ары қарай жалғастыра  

береді; 

 Ал егер нәтижелер жоғары болмаған жағдайда, онда ол оқушыларға қосымша 

тапсырмалар, жаттығулар беріп, тағы да басқа әдістерді қолдана отырып, тақырыпты 

тереңірек түсіндіре түсуі қажет. 

Оқушының жеке  қабілетін бағалау. 

а) топтық жұмыс кезінде мұғалім әр оқушының жетістіктерін жеке бағалауына 

мүмкіндік алады. Ол үшін ұстаз «Топтық жұмыс істегенде жеке оқушының қабілетін 

бағалау» үлгісін қолданады.  

Мұғалім топтардың тапсырмаларды қалай орындайтын қадағалап, әр оқушының 

қабілеттіліктерін зерттеп кестеге түртіп отырады. Жұмыстың қорытындысы бойынша 

оқушыларға бақылаудың қорытындысын жариялап, әрқайсысымен кері байланыс жасап 

өзіне белгілеп отырады. 

б) Мұғалім оқушылардың бірін-бірі бағалау әдісін қолданып, жұмыстарының 

нәтижесін және оқушылардың қабілеттерін байқап оларды бағалайды. Ол үшін мұғалім 

қатысушыларға топтағы әріптестерінің жұмыстарын бағалауын сұрайды. Бұл жұмыстың 

барысында оқушыларға бағаның межелеріне (критерилеріне) назарын аударту қажет. 

Бұл маңызды! Топтық жұмысқа бұл үлгіні қолданар алдында мұғалім 

қатысушыларға осы белгілемелердің қорытындысы жеке оқушының жетістіктерін 

бақылауға қажет екендігін түсіндіре кетуі керек 

Топтық жұмыс барысында өзін-өзі бағалауы. 

Мәлiметтің көмегімен алынған бақылаулар және оқушылармен қарым-қатынас 

орнату арқылы мұғалiмдер талдау жасай отырып,  топтық жұмыстағы дағдыларының  

дамыту деңгейін, оқу материалының меңгерiлуінiң сапасын анықтауға және оқушылардың 

оқудағы жетістіктерінің сапасын жақсартуы бойынша ары қарайғы қадамдарын 

жоспарлай алады. Нәтижесiнде қолданылған әр түрлi формадағы топтық жұмыстың 

бағалауларын мұғалiм оқушыларға үйрете алады: 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық  НЗМ 2014 

2. Мұғалім қызметіндегі педагогикалық рефлексия  НЗМ  Астана 2015 
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Словарная работа на уроках русского языка в начальных классах является одним из 

самых основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся. Она 

направлена на расширение активного словаря учащихся и на формирование у них умения 

использовать в своей речевой практике доступные их возрасту лексические понятия 
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родного языка. Овладевая словарным составом литературного языка, одним из 

необходимых условий, является освоение языка, его грамматики, правописания и 

развития речи. 

Под словарной работой принято понимать ту область методики русского языка, 

которая охватывает усвоение учащимися новых слов и их значений, усвоение оттенков 

значений, эмоционально – экспрессивных окрасок слов, их многозначности и переносных 

значений, усвоение синонимов, антонимов, омонимов; активизация словаря, очищение 

словаря, т.е. устранение из активного словаря учащегося просторечных диалектных, 

вульгарных слов. Словарная работа ведётся на всех уроках: литературного чтения, 

русского языка, познания мира и т.д. 

Многообразие слов и их сложность в структурно – грамматическом отношении, 

является причиной того, что многие слова детям незнакомы со стороны лексического 

значения слова, или же трудными по своим грамматическим формам, по произношению, 

написанию. В зависимости от этого и будет строиться словарная работа. 

Направления словарной работы: 

Лексическое с 

опорой на 

этимологию 

Грамматическое  Орфоэпическое  Словарно – 

орфографическое 

знакомление 

учащихся с 

лексическим 

значением новых 

слов 

(словосочетаний), 

значение, которых 

дети понимают 

неправильно или 

неточно. 

Усвоение 

некоторых 

грамматических 

форм, образование 

которых у детей 

вызывает 

затруднение (род.п.у 

имен сущ., мн.числа 

– носков, но чулок, 

волос, голов, 

апельсинов и т.д.) 

Произношение 

слов, соблюдая 

прежде всего 

нормативные 

ударения (щавель, 

позвонит и т.д.) 

Усвоение слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Эффективность словарной работы зависит от того насколько систематически и 

планомерно она проводится, или же носит случайный характер. Направляя внимание 

детей на сознательное и прочное усвоение затруднительных, но необходимых слов в 

учебной и художественной литературе связать различные виды словарной работы с 

содержанием урока. Работа со словами должна являться обязательным компонентом в 

структуре урока по любому предмету, а не только по русскому языку. 

Более подробно можно остановиться на первом направлении. 

Развитие активного словаря учащихся предполагает выяснение лексического 

значения слова. Непонимание смысла слова и неумение употреблять их в речи 

отрицательно сказывается на успешности обучаемости детей и на их речевом развитии. 

Великому русскому педагогу К.Д.Ушинскому принадлежат слова: «Дитя, которое не 

привыкло вникать в смысл слова, темно понимает, или вовсе не понимает его настоящее 

значение и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, 

всегда будет страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого 

предмета» 

Если рассмотреть шире, то кроме отдельных слов разъяснения смысла требуют и 

многие фразеологические обороты (белая ворона, как с гуся вода, бить баклуши, ни свет 

ни заря). 

В методике существует нимало примеров объяснения детям значения непонятных 

слов: 
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1.Подсказка значения в контексте предложения. В этих случаях дети могут понять 

смысл слова самостоятельно, без специального разъяснения (например: Дети увлечённо 

рассматривали гербарий, коллекцию засушенных лекарственных растений). 

2.Наглядное объяснение. Если слово с предметным значением, то лучше 

предложить наглядное объяснение (торшер, комод, циркуль и т.д.), показав сам предмет 

или его изображение на рисунке, слайде, учебном фильме. 

3.Краткое словесное трактование, если наглядное объяснение не представляется 

возможным. 

Возможно применение следующих способов определений: а) путём подбора к нему 

синонимов  (изумрудный – ярко-зелёный); б) путём перечисления предметов (признаков, 

действий), общую группу которых называют одним словом (бабочки, муравьи, стрекозы, 

жуки – это насекомые); в) описательным способом (адресат – тот кому отправляют 

письмо); г) путём родового определения (амбар – здание, постройка для хранения зерна). 

Слово не может быть усвоено вне сочетания его с другими словами, без 

употребления его в речи, и главное – это учить детей правильному и точному 

употреблению слова. На страницах учебника часто встречаются малопонятные слова, и 

задача учителя стоит в том, чтобы ученик не «проходил» мимо таких слов. Понимание 

таких слов помогает учащимся лучше осознать материал. 

Учёные говорят, что именно в младшем школьном возрасте складывается пагубная 

привычка не останавливать внимание на непонятных словах, скользить по тексту, не 

вникая в глубину его смысла путём понимания каждого слова. Однако младшие 

школьники ещё не потеряли той природной любознательности, которая была им 

свойственна в дошкольном возрасте. Отсюда, учитель, основываясь на этом свойстве 

детской психики,  может активно формировать у ребят стремление узнавать значение 

новых для него слов. 

Именно такими словами, понимание и значение, которые требуются от учащихся 

младших классов по разным учебным дисциплинам, и следует обогащать их словарный 

запас в первую очередь. Чтобы дети усвоили значение этих слов и начали активно 

использовать их в своей устной и письменной   речи, необходима организованная и 

целенаправленная работа, и если это возможно словарную работу необходимо вести с 

опорой на этимологию. 

Например. На уроке русского языка дети знакомятся с понятием «корень слова» в 

современном русском языке, вводится понятие исторический корень слова и показывается 

разница между этими понятиями. Проводится словарная работа: 

1.Дети находят слово в орфографическом словаре. Н-р, великий. Знакомятся с его 

написанием. Учитель обращает внимание учащихся на вторую букву в слове. 

Запоминается зрительный образ. 

2.Если есть необходимость, объясняется значение слова. В данном случае учитель 

сообщает, что слово великий многозначно: а) выдающийся (например, великий писатель); 

б) очень большой (великое счастье); в) большего размера, чем нужно (шапка велика). 

3.Затем слово проговаривается по слогам, хором, дружно, вполголоса. Все гласные 

слышатся ясно, как в сильной позиции. Запоминается звуковой образ слова.  

4.Учитель записывает изучаемое слово на доске, а дети в словарики, мысленно его 

диктуя. Ставится ударение, подчёркивается безударная гласная Е, усваивается 

графический, рукодвигательный образ слова. 

5.Использование сведений, если это возможно о происхождении изучаемого слова. 

Слово великий образовалось от общеславянского слова велий, что значит большой. При 

этом ребята осознанно запоминают значение и написание слова. 

6.Далее подбираются слова, которые имеют тот же исторический корень. Н-р: - 

каким существительным с историческим корнем – вель – назовём гиганта? (великан). Как 

назовём маленькую птичку? (Невеличка) 
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Наиболее употребляемые слова дети записывают в словарик, а остальные 

называются устно. 

7.Разведение понятий исторический и современный корень слова. Исторический 

корень – вель – и современный – велик – не совпадают. С целью различения этих понятий 

вводится пунктирное обозначение исторического корня дужкой. 

Такая работа способствует связей слов детьми, а также активному обогащению 

словарного запаса учащихся. 

Словарная работа должна быть строго продуманной и системной. Условно 

изучаемые слова можно разделить на: 

1.наиболее часто употребляемые слова; 

2.трудные для младших школьников в отношении значения; 

3.написание слова и его значение можно изучать с опорой на этимологию. 

Эти слова можно разбить на 4 группы. 

I группа  исконно русские звукоподражательные слова; 

II группа  исконно русские слова, имеющие общеславянские и индоевропейские 

корни; 

III группа  слова современного русского языка, содержащие греко – латинские 

элементы; 

IV группа  слова заимствованные из французского, английского, итальянского и 

других языков. 

В соответствии с этим данные группы слов можно использовать как 

этимологический словарик. Этимологические сведения: 

I группа звукоподражательные слова 

     Бар – бар – бар – подзывание барана  баран 

     Громкий (буквально «гром» - сильный, как грохот грома) 

II группа внутриславянские заимствования 

     Благой (хороший) – ст.славянское слово «благо, хорошо» 

     Горница (верхняя комната) – от «горный» - верхний 

III группа современные слова 

     Аквариум – от лат. «аква» - вода, стеклянный водоём с водой для содержания 

рыб, растений. 

     Авиация – от лат. «авиа» (птица) 

IV группа заимствованные из европейских языков 

     Баскетбол – от англ. «баскет» - корзина, «бол» - мяч 

     Балкон – от древненемецкого «балка» - бревно, выступающее из стены здания, 

площадка с перилами. 

Такое расположение слов в словаре способствует обогащению словарного запаса 

учащихся. Этот момент словарной работы с опорой на этимологию особенно важен для 

обогащения словаря учащихся. Знакомя детей с исторической структурой слова и его 

исходным значением, формирует способность ребёнка в незнакомых словах видеть уже 

известные элементы. 

Литература: 
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Постепенно в современном обществе появляется необходимость владения 

английским языком. Каждому профессионалу, если он хочет преуспеть в своей области, 

знание иностранного языка жизненно важно. Резко возрастает мотивация к изучению 

иностранного языка. Но не смотря на интерес к изучению встречается и очень много 

трудностей. Основными трудностями являются недостаток активной устной практики в 

расчете на каждого студента  группы, отсутствие необходимой индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Целью обучения иностранному языку является овладение коммуникативной 

компетенцией. На занятиях английского языка предусматривается обучение, как  системе 

языка (лингвистической компетенции), так и практическому овладению иностранным 

языком. К сожалению, некоторые учебники иностранного языка не учитывают эти 

особенности дисциплины и разрабатываются в расчете на некоего среднего студента. 

Компенсировать этот недостаток можно и нужно за счет используемых методов, приемов 

обучения, технологий обучения. Поэтому из множества разработанных в методике 

подходов, методов стоит подумать о том, чтобы отбирать, технологически прорабатывать 

такие, которые могли бы предоставить возможность устной практики каждому студенту 

на занятии. При этом важно обеспечить возможность индивидуализации и 

дифференциации обучения с учетом способностей обучающихся. 

Данный подход в полной мере отвечает и специфике  дисциплины английский 

язык. Если мы обучаем практическому владению тому или иному виду речевой 

деятельности, то обучать этому можно лишь через практику в этом виде деятельности. 

Другими словами, на занятии большую часть времени должны практиковаться 

обучающиеся, а не преподаватель, как это часто бывает. Это проблема активизации 

познавательной деятельности студентов  на занятии. 

В своей педагогической практике применяю обучение в сотрудничестве как 

общедидактический концептуальный подход. Это технологии, которые позволяют 

наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 

потенциальные возможности каждого студента. Учитывая специфику дисциплины 

“иностранный язык”, эти технологии помогают создать необходимые условия для 

активизации познавательной и речевой деятельности каждого студента группы, 

предоставляя каждому студенту возможность осознать, осмыслить новый языковой 

материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых 

навыков и умений. 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых группах 

относится к технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея 

этой технологии - создать условия для активной совместной учебной деятельности 

обучающихся в разных учебных ситуациях. Студенты  разные - одни быстро 

“схватывают” все объяснения преподавателя, легко овладевают лексическим материалом, 

коммуникативными умениями, другим требуется не только значительно больше времени 

на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как 

правило, стесняются задавать вопросы при всей группе, а подчас просто и не осознают, 

что конкретно они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в 

таких случаях объединить студентов в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им 

одно общее задание, оговорив роль каждого студента группы в выполнении этого задания, 

то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы 

(что часто оставляет его равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей 

группы. Поэтому слабые студенты стараются выяснить у сильных все непонятые ими 

вопросы, а сильные заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь, 

слабый студент досконально разобрались в материале, а заодно и сильный студент имеет 

возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой сути. Таким 
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образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в 

сотрудничестве. Представьте себе, что вы знакомите ребят с новым грамматическим 

материалом. Времени на объяснение отводится не так уж много. При этом очень важно, 

чтобы новое грамматическое явление было осмыслено правильно, ибо от этого во многом 

зависит дальнейшее овладение навыком. Значит необходимо организовать практику по 

формированию ориентировочной основы действий. Такая практика, устная или 

письменная, требуется каждому студенту группы. Если ребята будут работать 

фронтально, то слабые студенты рискуют так и не понять, почему нужно выполнять 

задания так, а не иначе. Если работа будет организована индивидуально, то тем более 

слабые студенты не смогут самостоятельно разобраться в новом материале. В малых же 

группах, организуемых так, чтобы в каждой группе, состоящей из 3-4 человек, 

обязательно был сильный студент, средний и слабый, при выполнении одного задания на 

группу, учащиеся ставятся заведомо в такие условия, при которых успех или неуспех 

одного отражается на результатах всей группы. Оценка за выполнение этого общего 

задания ставится также одна на группу. Это не обязательно отметка (в баллах). Это могут 

быть разные виды поощрения, оценки деятельности группы. Основная идеология 

обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских 

педагогов из университета Джона Хопкинса (Р.Славин), университета штата Миннесота ( 

Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, университет штата 

Калифорния. 

С тех пор, разумеется, идеи обучения в сотрудничестве получили свое развитие 

усилиями многих педагогов во многих странах мира, так как сама идея обучения в 

сотрудничестве чрезвычайно гуманна по самой своей сути, а, следовательно, педагогична, 

хотя и имеет заметные различия в вариантах в разных странах. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только 

академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь 

неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни. Главная идея обучения 

в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! 

Существует много разнообразных вариантов обучения в сотрудничестве. 

Преподаватель в своей практике может разнообразить и эти варианты своим творчеством, 

применительно к своим студентам, но при одном непременном условии - при четком 

соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве: 

-группы обучающихся формируются преподавателем  до занятия, разумеется, с 

учетом психологической совместимости студентов. При этом в каждой группе должен 

быть сильный студент, средний и слабый. Если группа на протяжении ряда занятий  

работает слаженно, дружно, нет необходимости менять их состав (это, так называемые, 

базовые группы). Если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав группы 

можно менять от занятия к занятию; группе дается одно задание, но при его выполнении 

предусматривается распределение ролей между участниками группы (роли обычно 

распределяются самими студентами, но в некоторых случаях преподаватель может дать 

рекомендации);оценивается работа не одного студента, а всей группы (т.е. оценка 

ставится одна на всю группу); важно, что оцениваются не только и иногда не столько 

знания, сколько усилия обучающихся. При этом в ряде случаев можно предоставить 

студентам самим оценивать результаты (особенно промежуточные) своего труда; 

-преподаватель сам выбирает студента группы, который должен отчитаться за 

задание. В ряде случаев это бывает слабый студент. Если слабый студент в состоянии 

обстоятельно доложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы 

других групп, значит, цель достигнута и группа справилась с заданием, так как цель 

любого задания - не формальное его выполнение (правильное/неправильное решение), а 

овладение материалом каждым студентом группы. 



268 

 

Практически, это обучение в процессе общения, общения обучающихся друг с 

другом, как уже говорилось выше, обязательно на иностранном языке; студенты с 

преподавателем, в результате которого и возникает столь необходимый контакт. Это 

социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся поочередно выполняют 

разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, 

исследователя и т.д. Конечно, при использовании обучения в сотрудничестве на занятиях  

по иностранному языку самое трудное – добиться, чтобы студенты в малых группах 

общались на иностранном языке. Но практика показывает, что при достаточно 

настойчивом внимании со стороны преподавателя, отказа зачитывать результаты, если 

общение велось на родном языке, это требование выполняется сначала с трудом, а 

постепенно с явным удовольствием. 

Следует отметить, что обучение в сотрудничестве, которое рассматривается как 

одна из разновидностей личностно-ориентированного подхода в преподавании 

иностранного языка, позволяет решить указанные в начале проблемы. В результате 

систематической и целенаправленной (разумеется, хорошо продуманной и 

подготовленной) работы в сотрудничестве удается значительно увеличить время устной и 

речевой практики для каждого студента на занятии, дать шанс каждому студенту 

сформировать в своем сознании систему изучаемого языка. Это неплохой фундамент до 

профессионального овладения языком. 

Преподаватель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного 

процесса роль - роль организатора самостоятельной учебно-познавательной, 

коммуникативной, творческой деятельности студентов. У него появляется значительно 

больше возможностей дифференцировать процесс обучения, использовать возможности 

межличностной коммуникации обучающихся  в процессе их совместной деятельности для 

совершенствования речевых умений.  

 В современном образовании все больше акцент делается на работу с информацией. 

Студентам становится все более важно уметь самостоятельно добывать дополнительный 

материал, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 

аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. 

Работа с информацией на иностранном языке, особенно, если учесть возможности, 

которые открывает глобальная сеть Интернет, становится весьма актуальной. Это обще 

учебные интеллектуальные умения, которые приобретаются не только на занятиях по  

иностранному  языку. И здесь помощь преподавателя  будет заключаться в отборе и 

использовании в своей практике методов, которые ориентированы именно на такие виды 

деятельности. Обучение в сотрудничестве способно помочь в формировании таких 

умений и одновременно подготовить к более сложным видам деятельности с 

информацией при использовании разных методов. 
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Технология пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдеріАдамға ең бірінші өмірлік 

қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде . Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы 

тоқтаусыз білім беретін пән «Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі 

жетілдіруде. Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –

қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман 

талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына бейімдеу басшылыққа 

негіз болады. 

Болашақ кәсіпкер: 

- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі; - азаматтық 

нарыққа қатыса алады; 

- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы; 

- жұмыстың сапасына жауап беруші. 

Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді қамтамасыз 

етуді шешу 

- мектептің материалдық –технологиялық базасына, аймақ ерекшелігіне 

байланысты. Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу мүмкіншіліктерін зерттеу 

арқылы іске асыру технологиясын жасау. 

Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке 

баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы қажет. Еңбек тәрбиесі - 

барлық тәрбиенің қайнар көзі. 

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы 

ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық 

білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-әрекетімен байланыстыра 

білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. Технология сабағы арқылы оқушыны 

іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі 

ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу». 

Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін меңгеру 

арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып 

жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға 

берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т. б. бағалы 

қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады. 

Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, шеберлікке 

деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар отбасында да тұрмыстың 

әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке 

қызығушылығы, табиғатты қорғауы, ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі 

кезде білім беру кеңістігінде инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке 

бағдарлау болып табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық 

ескеріліп, сол қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі. Оқыту 

мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге ерекше мән беру 

керек. 

Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың мәнді 

өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, оқу үрдісіне 

енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір шарты. Инновациялық 

әдіс-тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір шарты деп айттық. Саралап оқыту - 

оқушылардың туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына 

негізделген білім беру жүйесі. 

- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану- 

сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, ынтасына, қабілетіне 

қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын элементтерін пайдалану т. б. 

Технология - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен тығыз 

байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай ақпараттық-

коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне қажетті мамандықты 
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таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына отырып, өз мүмкіндігі 

бойынша қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі. 

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім жөніндегі 

ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі еңбектің сипаты, 

мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, еңбекті құрмет тұту – 

халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан. 

Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы туа 

сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте қабілетті болып өссе, енді 

бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан 

шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді. 

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз 

тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. Олар үнемі 

көтеріңкі көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі бір 

мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн . 

Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке іскерлікке 

үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі 

мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып отырады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

Әбдіғалиева Ш, «Мектептегі технология». Кенжеахметұлы С «Алматыкітап»М. 

Махамадиева 

Тәжімұратов Д «Шебердің қолы ортақ» 

 

 

 

 

 

 

ОЙЫН МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ІС-ӘРЕКЕТІ 

 

Жамкеева А. Н. Қасықбаева А. Е. 

КМҚК №134 «Гауһар» балабақшасы 

 

Ойын – мектепке дейінгі жастағы балалардың негізгі іс – әрекетінің бір түрі. Ойын 

барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын арқылы баланың дене 

құрылысы жетіліп, өзі жасаған қимылына сенімі артады. Баланың бойында ойлау, 

тапқырлық, ұйымдастырушылық, шыдамдылық, белсенділік қасиеттер қалыптасады. 

Ойын дегеніміз – жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді. 

Балабақша балалары болашақ иесі болғандықтан дүниежүзілік мәдениетті танитын, 

өзінің төл мәдениетін білетін, сыйлайтын, рухани дүниесі бай, саналы ойлайтын деңгейі 

жоғары білікті болуы міндетті. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған 

тәжірибесін, мәдениетін жасөспірімдер бойында саналы сіңіріп, қоршаған ортадағы 

қарым-қатынасын, мінез-құлқын, өмірге деген көзқарасын, бағытын дұрыс қалыптастыру 

тәрбиеге байланысты. 

 Мектепке дейінгі балаларға адамгершілік тәрбие беру. Балалар бақшасында 

адамгершілік тәрбие берудің жалпы сипаттамасы. Адамның моралдық сапа негіздері 

мектепке дейінгі балалық шағында қалыптасады. Мектепке дейінгі жылдарда бала 

ересектердің жетекшілігімен жақын адамдарымен, құрдастарымен, заттармен, табиғатпен 

қарым-қатынас жасаудың, тәлім-тәрбие алудың бастапқы тәжірибесіне ие болады. 

Балалардың іс-әрекеттерін басқара отырып, тәрбиші олардың бойында Отанын сүю, 

айналадағыларға ықыласпен қарау, шамасы келгенше оларға көмектесуге ұмтылу, дербес 

іс-әрекетте белсенділік және белгілі бір іске бастама (инициатива) көрсету сияқты 

адамның маңызды сипаттарын қалыптастырады. Дұрыс тәрбие балаларда теріс тәжірибе 
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көбеюіне жол бермейді, баланың адамгершілік сапасының қалыптасуына қолайсыз әсер 

ететін мінез-құлықтағы теріс дағдылар мен әдеттердің дамуына кедергі жасайды. 

Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері Мектепке дейінгі балаларды адамгершілікке 

тәрбиелеудің негізгі міндеттері – балалардың адамгершілік сезімдерін, мінез-құлықтың 

ізгі дағдылары мен әдеттердің адамгершілік ұғымдары мен мінез-құлық түрткілерін 

қалыптастыру. Баланың тәрбиелеуде оның өмірінің алғашқы жылдарынан бастап-ақ 

адамгершілік сезімдерін қалыптастыру үлкен орын алады. Үлкендермен қарым-қатынас 

жасау процесінде оларға үйір болу, оларды жақсы көру сезімі, олардың нұсқауларына сай 

әрекет жасауға, оларға қуантуға, жақын адамдарын ренжітетін қылықтар жасамауға 

ұмтылу пайда болады.  

 Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді тәрбиелеуге 

болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, сөйлеуді дамыту, экология, бейнелеу 

өнері  ұйымдастырылған оқу қызметінде өлі-тірі табиғатқа деген сүйіспеншілік, 

үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары 

қалыптастырылады 

Қазіргіуақытта балаларды оқытуға арналған әдістемелер соның ішінде ойын 

технологиясы кеңінен пайдалану үстінде. Ойындарды игеру балаларды жан – жақты 

болуына зор ықпалын тигізеді. Балалардың оқу іс – әрекетін арттыру үшін ойын 

элементтерін тиімді пайдалану керек. Ойын арқылы бала қоғамдық тәжірибені меңгереді, 

сондықтан әр ұйымдастырылған қызмет қандай ойын түрлерін қолдануға болатынын 

мазмұнына, мақсатына, жасерекшелігіне сәйкес таңдалуы керек екендігі назарға алынғаны 

дұрыс. Бала тілін дамыту барысында ойын элементтерін қолдана отырып, құзіреттілік 

тапсырмалар арқылы балалардың өздігінен дамуға, жетілуге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыруға арналған бірден – бір таптырмас технология.   

     Ойынның технологиялық негізгі ерекшелігі – балалар үн – түнсіз ойнамайды. 

Тіпті жалғыз болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын барысында сөйлесу қарым – 

қатынасы үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер алысып, ойынның 

түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның негізгі құрылымдық элементтері 

мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар жасайтын немесе тәрбиешілер ұсынатын 

ойын ережесі. 

Ойын іс – әрекетіз ерттеуші,  дамытушы, үйретуші болып тәрбиешінің негізгі іс – 

әрекетін құрайды. 

 

 

 

 

                           Ойынның түрлері 

 

 

Сюжетті-рөлді                                    Қимыл-қозғалыс                      

 

 

Құрылыс            Ұлттық  ойындар   Дидактикалық 

 

                                                 Үстел үсті             Заттық  

                                                                    Сөздік 

 

 

Ойын балаға жан-жақты тәрбие беру құралы. Ойын барысында балалардың 

жағымды мінез-құлық белгілері: адалдық, батылдық, мақсатқа жетуге талпынушылық, 

көпшілік мүддесімен санасушылық сияқты қасиеттері қалыптасады. Ойында баланың 
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белсенділігі арттырып, тәртібіне де оң әсерін тигізеді, өзіне де баға бере алады. Әрбір ойын – 

балалардың адамгершілік жолындағы бір көтерілер баспалдағы секілді. Өсіп дамып келе 

жатқан балалардың бойында алуан түрлі қасиеттер байқалады. Достарымен бірге ойнау 

баланың моральдық, эстетикалық сезімдерінің қалыптасуына әсер етеді. Ойын барысында 

бала өзінің шебер ұйымдастырушы екенін, жігерлі, тапқыр екендігін байқатса, кейбір бала өз 

бойындағы менмендік, өкпешілдік, қыңырлық қасиеттерін көріп, ұялып, ол қасиеттерден 

арылуға бел буады. Ойын балаларды ортақ мақсатқа, ұжым намысын қорғауға, оның 

жеңісіне ортақтасуға тәрбиелейді. Ұжымдық ойындарда бала жолдастықтың, 

ауызбіршілікпен ұйымшылдықтың не екенін түсіне бастайды.  

Балалар сюжеттік рөлдік ойын: «Менің сүйікті кейіпкерім» ойынның алсақ. 

Баланың сүйікті кейіпкерлері болатыны, өзінің соған ұқсағысы келеді, олар ойланады, 

эмоциялық әсері өрістейді, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиялы дамиды, творчестволық 

талантын кеңейтеді. Сонымен қатар сюжетті рөлді  «Минимаркет», «Шаштараз» ойынын 

ойнағанда бір-біріне деген сыйластық қатынастыра арттып, сөздік қорлары молайып,  ересек 

адамдардың әр жұмысын бағалап, машықтанып түсінеді.  

 Сонымен қатар қимыл ойындары– балаға дене тәрбиесін беру құралы. Балалардың 

жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алу қабілеттерін жетілдіруге, дамытуға мүмкіндік 

береді. Қимыл ойындары баланың жүйке-психикалық дамуына, жеке басының, 

денсаулығының қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Қимыл ойынында ережелер 

ұйымдастырушы рөл атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың 

қарым-қатынасын, баланың мінез-құлқын анықтайды. Балалардың қимылды ойын ойнағанда, 

соның ішінде ұлттық ойын ойнатқанда алғырлығы мен дәлдігін, зеректігі дами бастайды. 

Ойынға деген қызығушылығы арттып,  логикалық ойлауы артта түседі. 

Дидактикалық ойындарға: үстел үсті ойыны, заттық ойын, сөздік ойын балалармен 

ойнаған өте тиімді. Баланың қызығушылығын тудырып, ойынға белсенділігін арттырып, 

жан-жақты тәрбиеленеді. Көптеген дидактикалық ойындар балалардың жеке-дара ойнауына 

арналған (мозаика, пирамида), олар баланың дербестігін, аңғарғыштығын, өздігінен еңбек 

етуін жетілдіреді. Кейбір ойындар 4-6 баламен ойналады, сандық лотолар сан үйрету үшін 

өте қолайлы қызықты. 

 Оларға: 

«Дәл осындайды тауып ал» 

«Салыстыр да, атын ата» 

«Қай ағаштың жапырағы» 

«Бірдей ойыншықты тап» 

«Қайсысы көп, қайсысы  аз»  

«Суреттіқұрастыр»  

«Қандайзатқаұқсайды?» 

«Қай сурет тығылды?»  

 «Кім байқағыш» 

«Қиылған суреттер»  

«Ұқсасын тап» 

 

 «Сөз ойла» бұл аталған ойында  балалардың сөздік қорын дамыта отырып, бір-

бірімен достығын арттырып және саусақ бұлшық етін дамытады.  

       Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

оятып, танымдық қасиеттерін дамытады. Ойын- бала табиғатымен егіз. Өйткені бала 

ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымайды, бала отбасымен және қоршаған ортамен тығыз 

араласа отырып, ана тілін үйренеді. Ойын арқылы баланың болашаққа көзқарас 

қалыптасады. Кішіге қамқорлық көрсету, әлсізді қорғау, ренжітпеу, жолдарымен ойын 

барысында бірлесе шешім қабылдау, басқа адамның еңбегін бағалай білу дегенді олар 

күнделікті ойын негізінде сезінеді.Балалардың белсенді іс – әрекеті дамытудағы ойындар, 

жаттығулар, еркін ойындар, танымдық тапсырмалар арқылы балалардың бастамашылығын, 
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байқампаздығын, белсенділігін, даралығын, дарындылығын, қабілетін, шығармашылығын 

дамыта отырып бала бойына құзырлылықтарың қалыптасуында: мейірімділік, инабаттылық, 

сұлулық, жақсылық, еркіндікке дағдыларын таба білу. Балаларды бір – бірімен, үлкендермен 

жағымды қарым – қатынаста, ұйымдаса ойнауға, өзгенің пікірімен санасуға, тәртіпті болуға, 

жеке өз бетінше әрекет етуге, емін – еркін демалуға тәрбиеленеді. 

Қорыта келгенде: 

1. Ойын – әр түрлі жастағы балаларды өз еркінше дамыту әрекетінің түрі.                   

2. Ойын - бала әрекеттерінің ішіндегі ең еркін түрі, онда айнала қоршаған 

әлемді тани, сезіне білуі, жеке шығармашылығы үшін кеңістіктің ашылуы, өзін-өзі тануы, 

өзін-өзі көрсетуі белсенді түрде жүзеге асады. 

3. Ойын - мектеп жасына дейінгі бала әрекетінің ең алғашқы баспалдағы, оның 

мінез-құлқының қалыптасуының бастапқы мектебі. 

4. Ойын даму тәжірибесі болып табылады. Бала ойын кезінде дамиды, даму 

үшін ойнайды. 

5. Ойын балалардың  негізгі  іс–әрекеті  ретінде  психологиялық, 

анатомиялық–физиологиялық, педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады.  

6. Ойын  баланың даму құралы,  таным–көзі, білімділік, тәрбиелік, 

дамытушылық мәнге ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал 

етеді. 

 

                                        Ойынның нәтижесі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Мектеп жасына дейінгі балалардың тіліндамыту методикасы, Алматы – 1981 жыл 

2. Журнал «Балабақша» 2009 жыл 

3. Балабақшадағыбалалардыңтіліндамытуәдістемесі, Алматы – 1985 жыл 

4.Кішібаева Д.  Ұлттық ойындардың пайдасы     /УБастауыш 

          мектеп, 20041. -Б. 52-56 

5.Бүркітбаев Ә. Спорттың ұлттық түрлері және оның тәрбиелік мәні. 

- Алматы: 1985ж. 

6.Тұрыскелдина М.Т. Дене шынықтыру оқыту әдістемесі (3 сынып)  

– Алматы: Атамұра, 1999ж. 

7.Базарбегі  Т. Бастауыш мектептегі дене тәрбиесі. – Алматы:  Рауан,    

1994ж. 

8.Мухина С., «Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы». Алматы, «Мектеп»-1986 

9.Жарықбаев Н. «Жалпы психология» Алматы – 2004. 

Баланың 

бойында 

Ойлау 

Тапқырлық 

Шыдамдылық  

Шыдамдылық 

Ұйымдастырушылық 

қасиеттері 

қалыптасады 

Белсенділік  
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у детей дашкольного возраста».– М: Просвещения, 1989 – 212 

13.Микитинская М.И. «Игровые ситуации как средство повышения эффективности обучения 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ТАБИҒАТТЫ АЯЛАУ МЕН 

ҚОРҒАУҒА ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ 

 

Тәуекелова Ж., Адил А. 

Қарағанды қаласы 

КМҚК №134 «Гауһар» балабақшасы 

 

 

   Кішкентай ғана адам түрлі тапсырмалардың шешімін табуға біртіндеп үйренуде, соның 

ішінде экологиялық салада, ол олардың алдына мәселелер мен қайшылықтарға толы өмірді 

ашады.                                                                    

Оларды шешуге үйрету үшін белгілі бір образды қалыптастыру қажет. Экологиялық рухани 

ізгілік бір санатты болуы керек, егер ол сезілмесе, онда экологиялық мәселелерді шешуде оң 

нәтижеге жетпейтін болады. 

Әр баланың санасына барлық тірі табиғатқа, айналадағы қоғамға деген құметті 

жеткізе білу қажет. Сондықтан балаларды  жаңа экологиялық санамен тәрбиелейміз. 

     Қай тәрбиені алсақ та, экологиялық, адамгершілік не болмаса эстетикалық тәрбиені, ол 

ойлау және әрекетті тудыратын, жүректен шығатын жүрек тәрбиесі болуы қажет. 

     «Балалық шақ жылдары – бұл бірінші кезекте жүректі тәрбиелеу» - деп жазған  В. 

Сухомлинский. 

     Табиғатқа деген сезім жоқ болса, мектепке дейінгілерді экологиялық тәрбиелеу мүмкін 

емес. 

  Күнделікті балабақшада біз балаларды айналадағы әлемді қабылдауға, табиғатты 

сезінуге және түсінуге, оны қадірлеуге, табиғатқа деген қатыгездікпен күресуге 

үйретудеміз.  

 Экологиялық білімнің тиімділігін арттыру үшін түрлі әдістер мен өнегелер: 

экологиядан сабақтар, экскурсиялар, зерттеулер, әңгімелер, мейірімділік сабақтарын, 

экологиялық байқаулар, экологиялық мерекелер, ойындар, экологиялық ертегілер және  т. 

б. қолданамыз. 

Сонымен қатар, балалар мен жұмыс жасау кезінде табиғат туралы мақал-

мәтелдерді, ертегілерді қолданамын. Олардың мазмұны танымдық материалдан тұрады, 

балаларды айналадағы ортаға қарауды, байқауға үйретеді. 

 Егер жаңбыр жауып тұрған кезде күн шығып тұрса, жаңбырдың қайтатынан, 

Қарға қарқылдаса – жаңбырға, 

Қарлығаштың ұшып келгені – таяу уақытта күннің күркіреуіне әкеп соғады. 

     Көркем әдебиет көмегімен балаларды табиғатпен таныстырамын. Олар жаңа білім 

мен есте қаларлық әсерлер алады. Сондай-ақ балалар танымды, бір нәрсеге оқытатын және 

тәрбиелі сипаттағы жануарлар туралы ертегілерді ұнатады. 
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     Тәрбиеші міндеті – балалардың санасына барлығымыз біртұтас, және де 

әрқайсысымыз Жер үшін жауапты, әр сәтте оның әдемілігін сақтау және үстемелеу 

қажеттілігін жеткізу. 

     Сондықтан біз балаларға табиғатты қадірлеуге, сүюге үйрету керекпіз. Ал ол үшін 

бар мүмкіндікті: жануарларға деген жақмы қарым-қатынасты мысал арқылы көрсету, ұдайы 

түрде балаларды жарқын сәттермен байытуды жасау қажет. 

    Сондықтан да мәдениетке ие болып, табиғатқа туған анасындай аяулы сезіммен 

қарауды бала бойына кең танымал ету – тәрбиешінің абыройлы борыштарының бірі болып 

табылады. «Табиғат адамның өз үйі» дегенді қайталай, күресті өмір үшін күрес деп танып, 

проблемаларды оқып-үйрету мен жүзеге асыруға арналған шараларды насихаттаулары 

қажет. Ол үшін Елбасы қолдау көрестіп отырған саясатын іске асыру, көпшілікке білім 

беруді жүйелі түрде жүргізу керек. 

     Жолдаудағы міндеттерді жүзеге асыру үшін қолданушыларға қоршаған орта 

туралы білім беріп табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін оятып, табиғат сақтау мен қорғауға 

тартып, балалардың ойлау қабілетін қалыптастыру жұмыстарын жүзеге асыру керек, 

экология саласына арналған басылымдарды насихаттай табиғатты қорғауға, сақтай білуге 

тәрбиелеу тәрбиешілердің де басты борыштарының бірі екені анық. Бұл шаралар 

қолдаушылардың мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Табиғат сұлулығын сақтай білу, 

одан ләззат ала білу әр адамның мәдениеттілігінің басты көрсеткіші болуы тиіс. 

Табиғат халық қазынасы дей келе, оның байлықтарын пайдалана отырып, қорғау 

бәрімізге қажет екенін мектеп жасына дейінгі балалар бойына сіңіре білейік. Бәріміздің 

міндетіміз – түсінікті қалыптастырып, мектеп жасына дейінгі балалардың табиғатты қорғау 

жұмыстарына белсенді салауаттылық пен араластыруға баулу. Табиғат ананы қорғау, аялау 

барша жұрт үшін тіршілік қамы, табиғи қажеттілікке жататындықтан, оқырмандарды 

табиғатты қорғауға тәрбиелеу баршамыздың борышымыз екенін ұмытпайық.  Өміріміздің 

тіршілік етіп отырған табиғатты қорғау және оның сан алуан байлықтарын барынша ұқыпты 

пайдалану бүкіл адамзат алдында тұрған келелі де күрделі мәселелердің біріне айналды. 

Жер бетінде бейбітшілікті сақтаудың өзі, тікелей табиғат қорғау мәселесімен өте 

тығыз байланысты. Сондықтан мемлекеттер арасындағы келіссөздердің бәрінде проблемалар 

еш уақытта күн тәртібінен түскен емес.  

Қазір елімізде халық шаруашылығының әр салаларының тез дамуы нәтижесінде 

табиғатқа орны толмас зиян келіп отырғанда, балаларды тәрбиелеудің зор маңызы бар. 

Себебі, табиғатты ластаудың шегі бар деп айтуға болмайды. Ауа да, су да мол мөлшерде 

ластануда. Ал олар бұдан былай да осы дәрежеде ластана беретін болса, болашақ 

ұрпақтардың өмір сүруіне үлкен нұқсан келенін сөзсіз. Сондықтан да, табиғатты қорғау 

оқушылардың тек міндеті ғана емес, абыройлы борышы. Әркім өзін қоршаған табиғи 

ортаның құрылысын, оның ерекшеліктерін, оларды бұзбай сақтаудың жолдарын, табиғат 

аясындағы өзінің жауапкершілігін білуге міндетті деп есептеймін. Кішкентай ғана 

бүлдіршіннен, еңкейген қарияға дейін жас кәрінің табиғат анасымен қиянаттасуға бармай, 

сыйластықпен өмір сүру керек. 

Пайдаланған әдебиеттер 

1.Болашақтың іргесін бірге қалаймыз”  Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, 2011 жыл 

2.Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы 

3.Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық – 

коммуникативтік технологияларды қолдану бойынша құзырлылықтарын қалыптастыру 

әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж. 
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ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚША ЫНТЫМАТАСТЫҒЫ 
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Аханова М.Т. Калиакпарова Н.А. 

Қарағанды қаласы 

КМҚК №134 «Гауһар» балабақшасы 

 

 

«Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, 

қалыптасады.Отанға деген ыстық сезім-жақындарына,туған туысқандарына деген  

сүйіспеншіліктен басталады». 

                                                                                                 Н.Ә.Назарбаев    

Қоғам үшін әр кезеңде,әр  отбасында  өсіп-келе жатқан  өрімдей  ұл-қыздардың 

дені сау,рухани бай,еңбекке,білімге құштар болып өсуі-ең  жоғарғы тілек, биік 

мақсат.Оның қуат алатын қайнар бастауы отбасы. 

Отбасының аса құнды ақпалы мен әсерін өмірдегі ешнәрсенің күшімен 

салыстыруға болмайды.Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе  алмастыра 

алмайды.Отбасы-өмірге сәби әкеліп,оны тәрбиелеп,қалыптастыруға және ұрпақ 

жалғастыруда  теңдесі жоқ орын. Отбасының  балаға тәрбие берушілік қызметінің 

мақсаты :баланың жасын ,жеке ерекшелігін ,психологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып ,жарасымды жетілген ұрпақты тәрбиелеу. Көздеген мақсатқа жету үшін 

отбасындағы тәрбие төмендегі міндеттерді шешеді. 

-Отбасында баланың өсуіне ,денсаулығына қамқорлық жасау,тазалықты 

қалыптастыру. 

-Еңбексүйгіштікке баулу,үй шаруасындағы еңбекке құлшынысын арттыру,өзіне-өзі 

қызмет етуге үйрету. 

-Отбасы мүшелерімен тіл табысып ,дұрыс қарым-қатынас жасауға ,үлкенге 

құрмет,кішіге ізет көрсетуге үйрету. 

-Әдебиетке ,мәдениетке,өнерге тәрбиелеу.Бұл міндеттер жүзеге асу үшін бала 

дүниеге келген күннен бастап отбасында,қоғамдық орындарда, балабақшада тәлім-тәрбие 

беріледі. 

«Баланы жастан», «Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің» деген даналық сөздердің 

мағынасы өте терең .Себебі,есейіп кеткен соң баланың  теріс мінезін ,қалыптасқан қате 

көзқарасын  өзгерту өте қиын.Осы кезде «Балаңыздың тәрбиесін бастамас бұрын ,өзіңіздің 

мінез-құлқыңызды ,өмірге көзқарасыңызды ой елегінен өткізіп ,бақыладыңыз ба?» деген 

сауал туады. 

Ұлы педагог А.С.Макаренко : «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» деген . 

Отбасы –барлығының басы,жан-жақты дамуының негізі болатын тәрбие 

институты.Отбасындағы ата-ана мен баланың қарым-қатынас нәтижесінде, адамгершілік 

,эстетикалық ,дене тәрбиесінің алғашқы үлгілері қалыптасады.Ал әке мен шеше –баланың 

алғашқы тәрбиешілері. 

Ана мен бала бақытының шынайы бағбаны болуы тиіс. 

Бала бақыты білімде . «Білім бір құрал.Білімі көп адам құралы сай ұста сықылды 

,не жасаса  да келістіріп жасайды »,-дейді  А.Байтұрсынов . 

Бүгінгі таңда  болып жатқан өміріміздегі өзгерістерге байланысты тәрбиешілер мен 

ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі арта түсуде.Балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде отбасының басым рөлін мойындай отырып бірлесе жұмыс жасау керек.Әрбір 

тәрбиеші  ата-аналармен қарым-қатынас жасауда түрлі тәсілдерді ,қазіргі жаңа 

технологияларды пайдалана отырып ,ата –ананың балабақшаға ,тәрбиешіге деген  

көзқарасы өзгеруде.  
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Ата-аналармен жұмысты ұйымдастырудың негізгі мақсаты: 

           * Ата-ананың  өмірге деген көзқарасын өзгерту. 

           * Баланың бүгінгі жасаған қадамы ертеңгі тұлға қалыптасуына үлкен          

әсер ететінін атап өту. 

           * Ата-аналармен жұмыс жасаған кезде бірізділік қағидасын басшылыққа алу. 

           *Баланың жасын,жеке ерекшелігін,психологиялық процестерін ескере 

отырып,жарасымды жетілген  ұрпақты тәрбиелеу. 

Ал міндеттері: 

            *Бала өміріне қолдау жасау ,келешекте өз жемісін береді. 

             *Қоғам тарапынан көрсетілген қолдау,ата-ананың өміріндегі тұрақтылық 

пен болашаққа деген сенімін нығайтады. 

Қазіргі уақытта жұртшылықтың балаларды тәрбиелеуде қатысы кеңейе түсіп 

,тәрбие жұмысы еңбек ұжымының күнделікті ісіне айналуда тәрбиешілердің 

практикасында ата-аналармен және көпшілікпен бірігіп жұмыс істеудің әр түрлі 

формалары қалыптасып ,жемісті түрде қолданылуда.Олар ата-аналармен жекелеп және 

ұжымдық жұмыстар жүргізілуде. 

Отбасы тәрбиесіндегі  кездесетін сәтсіздіктер ата-аналардың оларды тәрбие 

жұмысын  жүргізуге қажетті  тәжірибенің жоқтығынан болады.Балаларды тәрбиелеудің 

дұрыс жолын табу үшін ата-аналарға көмектесу тәрбиешілердің міндеті. 

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлерін қалай ұйымдастыруға болады? 

Ол үшін біз ата-аналармен жақынырақ танысып ,отбасының әлеуметтік 

жағдайын,отбасы мүшелерінің бала тәрбиелеудегі ролін анықтау үшін ,ата-аналардың 

ұсыныс-пікірлерін,ойын бөлісу мақсатында сауалнамалар,анкеталық сұрақтар алуымызға 

болады.Сонымен бірге жыл бойы жүргізілетін жұмыс түрлерін ата-аналармен бірлесе 

отырып жасаған тиімді.Себебі,ата-аналар заман талабына сай өзекті мәселелерді ,отбасы 

тәрбиесіне байланысты  тақырыптарды өздері ұсына алады.Сонымен қатар ата-аналардың 

ұсыныс-пікірлерімен санаса отырып ата-аналарға арналған әңгімелер мен лекциялар, 

тренингтер, семинарлар жүргізуге болады. 

   Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлері: 

*топішілік ата-аналар жиналысы  

*балабақшаішілік ата-аналар жиналысы 

*ата-аналармен жеке кездесу  

*ата-аналар үшін ашық есік күн 

*мерекелік кештерге шақыру 

*ата-аналарды тренинг ойындарға қатыстыру 

*отбасылық жарыстарға қатыстыру 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Немов Р.С. «Психология» 

2.Гребеникова И.В. «Этика и психология семейной жизни » 

3.Ковалев С.В. «Психолгия современной семьи » 

4.Рогов Р.В. «Практическая психология в начальной школе» 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Әбілқайыр А.Б  Әлдебек А.Қ. 

КМҚК №134 «Гауһар» балабақшасы 

 

 

  Үштілділік-заман талабы.  Қазіргі таңда жаңарған заманға сай білім саласында көп тілді 

меңгерту өзекті мәселелердің бірі болып, соған жан-жақты назар аударылуда.  Елбасы өзінің 
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«Жаңа әлемдегі- жаңаҚазақстан» атты Жолдауында: «Тілдердің үштұғырлылығы мәдеи 

жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын.  Қазақстан бүкіл әлемге халқы 

үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар-қазақ тілі-мемелекеттік 

тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай 

кіру тілі»деп баса айтқан болатын. Сонымен бірге Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі 

болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді»-дегенді 

баса атап айтты. Қазіргі таңда әлемдегі дамыған елдердің қатарына ену үшін билік «үш 

тұғырлы тіл»саясатын қолға алу болып тұрғаны баршамызға аян. Ақпараттық техниканың 

қарыштап дамыған заманында үштілді үйрену меніңше қиындық тудырмайды.   «Үштілділік 

- нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас үдерісінде қажет болған 

жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы»,-Б. Хасанұлы анықтама бергендей, 

бүгінде оны қолдануға жан-жақты күш салынуда. 

 Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты: 

- Қазақ тілінің мәртебесін көтеру; 

- мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

- ағылшын тілін меңгерту; 

- орыс тілін жетік білу; 

- әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

- тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу. 

Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілдерін үйрену, оның қолданыс 

аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Біз – 

балабақша  ұжымы ынтымақтастық орталығын  құруды жөн көрдік. Өйткені, 

балабақшамыздың ерекшелігі: өз ұлтымыздың балаларымен қатар, өзге ұлт өкілдерінің 

балаларына да есік ашып, мемлекеттік тілдегі оқу-тәрбиеге ынталандырудамыз. Мемлекеттік 

мәртебе алған ана тіліміздің абыройын асқақтату, біздің балабақшамыздың  есігін ашқан 

әрбір өзге ұлт баласына тіл үйретіп қана қоймай, қазақтың ұлттық құндылықтарымен қатар, 

барлық ұлттың салт-дәстүрлерін таныту, әр баланы отансүйгіш, елжанды жеке тұлға етіп 

қалыптастыру – ынтымақтастық шағын орталығымыздың  басты мақсаты. 

          Мектепке дейінгі мекемдегі тәрбиеленушінің меңгеруіне түсінікті, әр түрлі тіл 

материалдарын қолдана отырып, мектеп жасына дейінгі баланың тілдерді үйрену 

уәждемесінің жоғары деңгейін қалыптастыруға жағдай құру Шет тілін оңтайлы үйреніп, 

түйсінуге және сөйлеу аппараты дамуы мен қалыптасуы кезінде, мектепке дейінгі кіші жаста, 

яғни 3 жастан бастап балаларды тіл үйренуге тарту. Баланы тіл құралымен басқа тіл 

мәдениетіне және өз мәдениетін сезінуін қалыптастыру, өз тіліне деген мақтаныш сезіміне 

тәрбиелеу.  Мектепке дейінгі балаларға үштілді білім берудің инновациялық тәсілдерді 

қолдану үлкен маңызы зор. 

Инновациялық білім беру құралдарына: аудио-видео құралдар, компьютер, 

интерактивті тақта, интернет, компьютер – мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар 

мен оқу-әдістемелік кешен және тағы басқалары жатады.  

Біздің, №134 «Гауһар» балабақшамызда  балаларға қазақ, орыс сонымен қоса ағылшын 

тілін үйрету басты назарға алынып отыр. Балалар ағылшын ұйымдастырылған оқу 

қызметінде белсенділік танытып, қызығушылықпен қатысады. Балаларға ағылшын тілін 

үйрету барысында аудио- видео құралдары арқылы өлеңдер, сергіту сәттері, тақпақтар 

үйрету өте қолайлы. Балалар видео құралдарынан  тақырыпты еркін меңгеріп, тез 

қабылдайды және өте қызығушылықпен қарайды. Күнделікті оқу қызметінде үштілділік 

компоненті қолданылып, күнделікті тақырыпқа қатысты сөздер қазақ тілінде, орыс тілінде 

және ағылшын тілінде қайталанып үйретіледі. Үйрету барысында инновациялық тәсіл «Кім 

тапқыр?», «Кел, сайысайық!», «Тілдер сөйлейді» ойындары, «Матрица» сынды әдістер, 

«MEDIA» нұсқаушы, электрондық оқулықтар мен инновациялық сөйлейтін қаламдар өз 

алдына үш тілді меңгерулеріне айтарлықтай маңызы айрықша. Тәрбиеленушілерді ойната 
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отырып, үш тілде жүргізілген сұрақ-жауаптар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері 

мен функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болды.  

Инновациялық  тәсілдерді шағын орталықта кеңінен пайдалану оқу қызметтерін 

жоғары дәрежеде жүзеге асыруға мүмкіндік туғызары анық. Бұл жағдайда тәрбиеші әр оқу 

қызметтерін  өткізу барысында мультимедиялық құралдарды жиі пайдалана білуі тиіс.  

Ал мультимедиялық құралдар  арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды 

пайдаланары айқын. Мультимедиялық құралдар ,біріншіден, балалардың қызығушылығын 

арттырады, екіншіден зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге, 

тыңдауға және алған мағлұматты нақтылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар бүлдіршіннің 

білім алу кезеңінде оқу іс-қызметінде  белсенділігін арттыра түседі.  Балалардың зейіні әдемі 

түстерге, әдемі ойыншықтарға, әдемі суреттерге, яғни, әдемілікке, әсемдікке әуес болады. 

Кез келген сабақта әр түрлі әдемі, ұнамды, жағымды суреттер, сызбалар, тәсілдер арқылы 

графикалық иллюстрациялар негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану тәрбиеленушілердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық 

ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Қазіргі таңда, басты  назарда болып отырған мәселе бала тәрбиесінде инновациялық 

тәсілдерді қолдану мен үштілділікке үйрету болып отыр. Осы мәселе барысында біз 

күнделікті оқу қызметтерінде, серуенде, ойын барысында қарапайым ағылшын тіліндегі 

сөздерді қайталап, аудио арқылы әндер тыңдап, видео арқылы ағылшын тіліндегі сергіту 

жаттығуларын орындату  арқылы балалардың қызығушылықтарын арттырып, ағылшын 

тіліне балалардың ынтасын арттыру біздің міндетіміз.  

Балаларға үш тілді қатар меңгерудің маңызы зор. Осы жобаның құрылымымен 

ұйымдастырылған оқу қызметтері  барысында әрбір баланың жүйелі ойлауына және 

шығармашылықпен еңбектенуіне асыл қасиеттерді игеруіне жол ашады. Баланың жалпы 

азаматтық, жан-жақты дамыған тұлға және ішкі жан-дүниесі қалыптасып өзін-өзі танып, 

оның негізінде айнала қоршаган ортаға деген өз көзқарасын дамытатын білім беру өте қажет 

деп есептелінеді. 

  Қазіргі қоғам алдында тұрған өзекті мәселелерді шешуде, яғни жан-жақты көп 

мәдениетті, шығармашыл, көп тілді білетін әлеуметті бейімделген тұлға қалыптастыру үшін 

ұстаз өзі де шығармашыл тұлға болуы тиіс. Сондықтан жаңа стандарт негізінде баланың 

танымын қалыптастыру бағытында педагогтардың өз білімі мен кәсіби деңгейін жетілдіру 

кезек күттірмес мәселе.  Олай болса келешек ұрпағымыздың жан жақты, терең білімді, яғни 

интеллектуалды деңгейін жоғары болуына қойылатын талап зор. Заман талабына сай 

жаңашыл тұлға тәрбиелеу нәтижелі жұмыс жасау алға қойған басты мақсатымыз. 
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XXI ғасыр - биік компьютерлік технологияның ғасыры. Ақпараттық 

технологиядың дамып кетуі соншалықты, қазіргі таңда сабақтардың онлайн өту тәсілдері, 

флипчарт сабақтарын өткізу, оқушылардың ғаламторды кеңінен пайдалану мүмкіндігі, кез 

келген салада аталып отырған ақпараттық технологиялардың қолданылуын талап етеді. 

Жаңа замандағы оқу бағдарламаларын тіпті кез - келген ақпаратты ақпараттық 

технологиялар арқылы алу оқушыларға тиімді, әрі қол жетімді болып табылады. 

Сондықтан мұғалімдерге ақпараттық технологияларды оқу үрдісінің барысында 

мейілінше жиі қолданған дұрыс. 

Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті құру еніп, көкейтесті мәселе ретінде күн тәртібінен түспей отырғандығы мәлім. 

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары былайша анықталады: 

-  ақпараттық-білім беру ортасын оның қызмет ету технологиясын қамтамасыз 

ететін жұмыстардың жиыны ретінде қарастырылатын оқу мекемесі деңгейінде құру; 

-  оқыту үрдісін, ғылыми зерттеулерді және ұйымдасқан басқаруларды 

қамтамасыз ететін білім берудегі ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру; 

-  біртұтас білім беру ақпараттық кеңістігін құру. 

ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тәуелсіз Қазақстан да 

сол   ғасырға нық қадам басты. Ел өмірінің барлық саласы компьютерлендіре бастады. 

Ендігі кезекте еліміздің ертеңі болар бүгінгі жас ұрпақ компьютердің қыр-сырын терең 

меңгеруі тиіс. 

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім беру 

саясатының  ажырамас бөлігі болып табылады.  Біз «ақпараттық жарылыс» дәуірінде өмір 

сүріп отырмыз. Ғылыми білім мен ақпарат көздерінің мөлшері тез өсуде. Ақпараттандыру 

– жеке және заңды  тұлғалардың ақпаратқа  деген талаптарын қанағаттандыру мақсатында 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде ақпараттық 

қорлар мен жүйелерді қалыптастыруға  және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, 

әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық процесс. Ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялық мәселелерін табысты түрде шешу істерінің: 

1) ақпараттандыру саласындағы ғылыми-әдіснамалық, заң шығару және 

нормативті-құқықтық негіздер сапасына: 

2) есептеу техникасы, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

аймағында атқарылып,  жатқан іргелі ,әрі қолданбалы зерттеулер мен ғылыми-техникалық 

әзірлемелер деңгейіне байланысты екені белгілі болуда. 

Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, үлкен табыстарға 

жетуге болады. Электронды оқулықтарды пайдалану барысында оқушы екі жақты білім 

алады: біріншісі-пәндік білім, екіншісі-компьютерлік білім. Электронды оқулықтарды 

пайдалану оқушының өз бетінше шығармашылық  жұмыс жасауына, теориялық білімін 

практикамен ұштастыруына мүмкіндік береді. Электронды оқулыққа  оқу технологиялары 

жинақталған. Мысалы: ойын арқылы оқыту, блокты оқыту, тірек- сигналдар арқылы 

оқыту, т.с.с.  Электронды оқулық арқылы оқушы көптеген қосымша материал ала алады, 

осы алған мәліметтерін компьютерден көргендіктен есінде жақсы сақтайды, өз бетінше 

жұмыс жасау қабілеті қалыптасады. Осылайша жас ұрпақты оқытуда инновацияны 

пайдаланудың – шығармашылық жетістіктің негізгі көзі. 

Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде мұғалімнің рөлін 

түбегейлі өзгертуге мүмкіндік туды. Мұғалім тек қана білімді алып жүруші ғана емес, 

сонымен қатар оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт 

берушісі болып анықталды. Осыған орай сабақ беру үрдісінде қазіргі күннің, яғни 

инновациялық әдістерді оқытудың интерактивті оқыту моделі болып табылады. 

Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі - "интерактивті оқыту әдісі". Негізгі 
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қағидасы - педагогикалық қарым - қатынас пен қарым - қатынас диалогы арқылы жеке 

тұлғаны қалыптастырып дамыту. 

Білім берудегі интерактивті технология сабақ барысында оқушылардың сабаққа 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. Интерактивті тақта мүмкіндігін пайдалана 

отырып, өткізген сабақтар мұғалімнің оқу процесінде уақытын үнемдей отырып, 

оқушыларға көптеген ақпараттарды беруге көмектеседі. Интерактивті тақтаның керемет 

мүмкіндіктері оқушыларды таңғалдырады, шабыттандырады, қызықтырады. Оқушылар 

ойнап отырмыз деп ойлайды, шындығында олар қызығып, таңғалып, шабыттанып отырып 

білім алады деп ойлаймын. Қазіргі білім берудегі басты мақсат жас ұрпақтың білім 

деңгейін көтеру және жан - жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Осы мақсатқа жету 

үшін өзімнің ұстаздық іс - тәжірибемде ақпараттық технологиялардың бірі - интерактивтік 

тақтаны кеңінен қолданамын. Мұнда оқушылармен қарым - қатынас, тәжірибені 

демонстрациялау, оқушының ой - тұжырымын ауызша баяндау, т.б. әдіс - тәсілдер 

кіріктіріліп, біртұтас жүйе ретінде жүзеге асады. Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты 

қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймын.  

Мен сабақтарымды өткізгенде, мынандай негізгі факторларды басшылыққа 

аламын: 

- оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу тиімділігін арттыру; 

- жекелей, жұппен, топпен жұмыс жүргізу; 

- ойлау қабілетін дамытатын есептер беру; 

- қабілетіне қарай деңгейлік тапсырмалар беру; 

- оқушылардың теориялық - практикалық сауаттылығын арттыру. 

    Бұл технологияның тиімділігінің арқасында, оқушының әсерлену жүйесі 

қалыптасады. Біздің көзқарасымыз бойынша оқытуда интерактивті құралдарды 

пайдалану, оларға сәйкес дидактикалық нұсқауларды жасау, дәстүрлі оқытуды түбегейлі 

өзгертіп, оны жаңа сапалы сатыға көтереді. 

Сабақ барысында оқушыларды біліммен қаруландырып қоймай оларды қисынды 

ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін интерактивті тақтаның мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып "Дебат ойыны", "Білгенге маржан", "Кедергіден өту", "Білгірлер мен 

тапқырлар", "Миға шабуыл", "Кім жылдам", "Біліміңді сынап көр" ойындарында 

сәйкестендіру кестесін интерактивті тақтада толтыртып, сабақты бекітемін.  

Сонымен инновациялық әдістер және ақпараттық технологияларды пайдалану 

баланың жеке тұлғасын дамытып, тұлғаның білім, біліктілік дағдысын қалыптастырады.  

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 қазығы да - мектеп. Ендеше 

қазақ мектептерінің білім деңгейін арттыру және  ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы оқу - тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру өте маңызды.  

Сондықтан білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім мазмұны мен оқыту 

әдістерін ғана емес, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды 

ұйымдастыру формаларын да жетілдіру керек. Мұның өзі мынадай оқу-тәрбие міндеттерін 

шешуге көмектеседі. 
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тәсілдері - Алматы.. 2008ж. 

2. Нургалиева Г. К., Тажигулова А. И., и др. Педагогические технологиии 

информатизации образования. Алматы: РЦИО. 2002, -269 с. 

3. Л. Доллинер Ақпараттық коммуникациялық оқыту технологияларының 

мәселелері және болашағы Информатика негіздері ғылыми-әдістемелік журналы  2008 

жыл №1 2-4 б. 
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4. Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық – 

коммуникациялық  технологияларды қолдану бойынша құзырлылықтарын қалыптастыру 

әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 жыл 

 

 

ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕНІ  ҰРПАҚ  БОЙЫНА  СІҢІРУ 

 

М.Ж.Тюлембекова, Д.Н.Дуйсекеева 

КМҚК №134 «Гауһар» балабақшасы. Қарағанды қаласы 

 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ұсынған «Қазақстан-2030» стратегиясында негізгі 

бағыттардың бірі ретінде халықтың ұлттық моделі мен салт-дәстүрлерін 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. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың мемлекеттік міндетті білім беру стандартының 

жобасында: «Мектепке дейінгі білім беру – Қазақстан Республикасының жалпы білім беру 

жүйесінің құрылымдық бөлімі ретінде маңызды роль атқарады, себебі оның шегінде баланың 

табиғилық сапалары мен ерекшеліктері анықталып, олардың даму жағдайлары қамтамасыз 

етіледі...» деп көрсетілген. 

Тәуелсіздік алған еліміздің келешек ұрпағын отаншылдық рухта тәрбиелеуі бүгінгі 

күннің өзекті мәселесі. Бала тәрбиесіндегі адамгершілік ұстаным  педагогтің бала пікірімен 

санасып, оның сезімі мен көңіл күйін ескеріп, өзіне тең құқылы серіктес ретінде қабылдай 

отырып, бойына жоғары адами құндылықтар – отаншылдық, туған жерге деген махаббат 

сезімін дарыту болып табылады. 

Патриоттық дегеніміз- адамдардың өз елін, өз халқына, өз Отанына деген 

сүйіспеншілік сезім.  Баланың алғашқы патриоттық рухта тәрбиеленуі, оның ата-анасына, өз 

еліне, өз халқына, өз Отанына деген сүйіспеншілік айналасындағы жақын туыстарына, аға-

апаларына, бауырларына  деген сүйіспеншілік  сезімінен басталады. Баланы отбасында өзі 

еңбек етуді сүйетіндей етіп  және еңбекте даңқы шыққан халық қадір тұтып, сыйлайтын 

адамдарды құрметтеуге, еңбек адамдарды сыйлауға, қарттарды қадірлеуге үйрету керек. 

Балада мұндай сүйіспеншілік сезімінің қалыптасуы  оның патриоттық сезімі оянуының  

бастамасы болып есептеледі. Сол секілді баланы өз елінің бай табиғатын, туған өлкесін өмір 

сүрген жерін сүюге үйрету де патриоттық сезімін оятады.  

Отанға сүйіспеншілік, бар күші жігері мен білімін отан игілігі үшін жұмсау. Ана тіліне, 

өз елінің әдет – ғұрпына, салт –дәстүріне деген сүйіспеншілік адамдарда ерте заманнан  

бастап – ақ қалыптаса бастаған. Ол көздің қарашағындай сақтап келген жерін қорғау, елінің 

салт – дәстүрімен әдет – ғұрпын  сыйлау, ана тіліне сый құрмет  көрсету, туған жерінің 

өркендеуіне үлес қосу.  

Балабақшаның жаңа оқу бағдарламаларында патриотизмнің негізгі мақсаттарына аса 

зор мән беріледі. Онда мектеп жасына дейінгі балалардың бойында  қалыптасуға  тиісті мына 

ізгіліктерге  көңіл аударылады: 

 ана тіліне сүйіспеншілік,  яғни туған тілін білу, өз ана тілінде оқу мен сөйлеу, жаза 

білу; 

 туған жерге сүйіспеншілік, яғни туған өлке табиғатын сүю, туған жердің орман – 

көлі, тау-тасы, аң- құстарына қамқорлық көрсету, оны аялау мен қорғау, күтіп- баптау; 

 туған елге сүйіспеншілік, яғни өз ұлтын сүю, Отанын сүю, ұлтының әдет – ғұрпын, 

салт дәстурін қастерлеу, ұлт мәдиниетінің өркендеуіне, ел экономикасының гүлдеуіне үлес 

қосу-азаматтық сапа аясы; 

 өз отбасына сүйіспеншілік, яғни ата- анасын, туыс бауырларын сыйлап құрметтеу, 

қамқорлық жасау, сыйластық қатынас орната білу- кісілік қасиет қалыптастыру; 
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 Қазақстанды мекен ететін халықтарға деген сезімін қалыптастыру, басқа ұлт 

өкілдеріне түсінікпен қарау, сыйластық қатынас орната білу, өзге ұлттардың салт дәстүрін 

сыйлау, халықтар мәдиниетінен, әлемдік үлгі алу- қатынас – мәдениетінің аясы. 

 Әр  дәуірдің тарихи кезеңдерінде  Отансүйгіштікке  тәрбиелеудің  өзіндік  мүдделері 

болады. Ол ең алдымен „ұлтжандық”, “Отансүгіштік”, ”патриотизм”  ұғымдары сол  

заманның  ақиқаты  наным – сенімнен туындайды. 

Балабақша балаларын патриотизмге тәрбиелеу бағыттары мемлекет  ұстанып отырған 

басты идеяны, одан шығатын   мақсатты, оның мазмұны, әдістері, құралдарын  біртұтас 

жүйеге келтіруге  негіз бола алады.  

 Патриотизмге тәрбиелеудің негізгі бағыттары мыналар:  

 балаларда патриоттық сананы  қалыптастыру; 

 балалардың патриоттық сезімдеріне түрткі  беріп отыру; 

 өсіп келе жатқан  жас буындардың патриоттық іс-әрекетін  ұйымдастыру және 

оны өмір салтына ендіру арқылы әдет-дағдыға  айналдыру; 

 әр баланың өз іс-әрекетін талдауы (қадағалау, бақылау, байқау)  арқылы өзін -өзі 

тәрбиеленуі. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды патриотизмге тәрбиелеуге арналған кейбір іс – 

шаралар   тәрбие  сағаттары,  кештер,  ертеңгіліктер, кездесулер т.б. жалпы педагогикалық 

талаптарға толық сай келе бермейді. Себебі оларда көбінесе мақсат – міндеттер  дұрыс 

нақтыланбаған, сол себепті нәтежелерінің тиімділігі   байқалмайды. Осы кемшіліктерді 

жоюға мынадай талаптар қойылады: 

 1. Патриотизмге тәрбиелеудегі  арналған  іс шаралардың мақсаты  жоғарыда аталған  

бағыттар  көлемінде   анықталу керек. Мақсаттың тақырыппен тығыз байланыста болуы тиіс; 

2. Қойылған міндеттерді   шешудің тәсілдері,  әдістері  т.б   нақтылануы қажет; 

3. Олардан келіп   шығатын   нәтежені  алдын –ала болжау қажет.  

Тәрбиелік іс шараларының мақсаты: патриоттық сана қалыптастыру болса  ар,   намыс,  

ождан,   қарыз,   парыз   секілді т.б ұғымдар мен  түсініктерді нақтылау,  олар туралы   

білімдерін жетілдеру  және олардың ауқымын кеңейтіп, тереңдету және Отан, мемлекет, ел, 

ұлт, халық, атамекен секілді киелі ұғымдармен  байланысын алып көрсету. 

Қоғамдық тәрбиенің ықпалымен патриоттық сезімдер тұрақтанып  мектеп жасына 

дейінгі балалардың  іс – әрекеті,  мінез құлқының, сөзі мен ісінен көрініс беріп, ұлты, халқы,  

Отаны   үшін   қызмет етуге   дайын тұрады.    

 Патриоттық сана, яғни патриоттық сезімінің көрсеткіші  мектеп  жасына дейінгі  

баланың іс – әрекетімен анықталады. Қоғамдық іс шараларға қатысу, өзіне қызмет етуі,  үй 

шаруасына  көмектесу секілді  іс – әрекеттердің   барлығы балалардың   басты міндеті екенін 

түсіндіру қажет. Мектеп жасына дейінгі балалардың  жеке басының  мүддесін  ұлттық, Отан, 

мемлекет,  халық мүддесімен ұштастырып отыруы   қажет.      Балалардың өзін -өзі  

тәрбиелеу  деңгейіне   жеткізу   дегеніміз- оның    ішкі қажеттерінен   туындаған  ой- сана,  

мінез құлық, іс әрекеттерінің   сыртқы  жағдайларға  сәйкестенуі    болып табылады. Бұл 

өзіне қойылған талаптарға   іс- әрекетін  ұйымдастыру    арқылы  жағымды жауап   беруі. 

Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі тәрбиелеуін   ұйымдастыруға жетекшелік  етуге   

ұстаздар   мынадай   жұмыстарын ұйымдастырады: 

 өзін-өзі танып білуі; 

 өзін -өзі тәрбиелеу  бағдарламасы   не  жоспарын    түзу;  

 өзін-өзі иландыру, өзіне бұйрық беру. 

Сонымен қатар, патриоттық тәрбиенің осы кезеңінде  өз туған қаласының тарихы, 

көркем жерлері, ескерткіштері, сонымен қатар көшелер мен алаңдар жайлы білімдерін  

тексеру арқылы отбасылық өткізулер мен конкурстар өткізілуі мүмкін.  

Патриоттық тәрбиеде ересектердің үлгісі үлкен маңызы бар, әсіресе жақын 

адамдардың. Отбасыдағы үлкен адамдардың адамдардың (аталардың және апалардың, Ұлы 

Отан соғысының қатысушылары, олардың майдандағы және еңбек ерліктері) айқын 
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дәлелдеріне сүйеніп балаларға осындай маңызды ұғымдарды дағдыландыру қажет, мәселен, 

«Отан алдыңдағы парыз», «Отанға деген сүйіспеншілік», «жауға деген өшпеңділік», «еңбек 

ерлігі» және т.б.  

Балаға біздің жеңісіміз, Отанға деген махаббатымыздан, біздің Отанымызды 

сүйетінімізді, адам бақыты үшін өзінің өмірлерін бергендерін, Отанның өзінің батырларын 

құрметтейтіні туралы түсінікті тұрақты түрде қалыптастыру қажет.  

Әдебиеттер: 

1.Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. 

М., 1991. 

2.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

Методическое пособие, М., 2007. 

3.Буре Р.С., Островская Л.Ф. Тәрбиеші – балалар. М., 1995.   

 

 
ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Идрисова А.А., Ахметова Г.Б. 

КГКП №134 д/с «Гауһар» 

 

 

Речь - неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие существования 

человеческого общества. Почти 70 % времени, когда человек бодрствует, он посвящает 

говорению, слушанию, чтению, письму – четырем основным видам  речевой деятельности.   

Основные  задачи  развития  речи  -  воспитание  звуковой  культуры  речи, обогащение и 

активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной речи 

решаются на протяжении всего дошкольного возраста.   

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении инновационных технологий 

в ДОУ,  так  как  внедрение  инноваций  в  работу  образовательного  учреждения  – 

важнейшее  условие  совершенствования  и  реформирования  системы  дошкольного 

образования.  

Использование в воспитательно-образовательном процессе ДОУ современных 

педагогических технологий, таких как, обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

интерактивное взаимодействие, использование новых информационных технологий, 

помогают нам реализовать  личностно  -  ориентированный  подход  к  детям,  обеспечивая 

индивидуализацию  и  дифференциацию  педагогического  процесса с учетом их 

способностей и уровня развития.   

Инновация — это результат инвестирования интеллектуального  решения в  разработку  и 

получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей.   

Инновационные  технологии  – это  система  методов,  способов,  приёмов  обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных  изменений  в  личностном  развитии  ребёнка  в  современных социально 

культурных условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания 

и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают  

прогрессивные  креативные  технологии  и  стереотипные  элементы  образования, 

доказавшие  свою  эффективность  в  процессе  педагогической деятельности.  

Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном образовании: 

научные  исследования;  социальнкультурная  среда  –  потребность  дошкольных 

образовательных  учреждений  в  новых  педагогических системах;  творческая 

вариативность педагогов; заинтересованность родителей в достижении положительной  

динамики в развитии детей.  
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В работе с детьми по речевому развитию можно использовать следующие инновационные 

технологии: синквейн, мнемотаблицы, кинизиологию, биоэнергопластику, Большую роль в 

развитии речи детей играет и современная предметно-развивающая среда.  

При создании речевой зоны надо обратить внимание на игры, пособия и материалы. Важно, 

чтобы  они  были  направлены  на  развитие  всех  сторон  речи:  произносительную, 

грамматический строй, развитие словаря, слоговую структуру и связную речь. Для этого 

надо использовать наборы дидактических,  предметных и сюжетных картинок по основным 

лексическим темам, комплекты игрушек, печатные дидактические игры.  

В развитии речи большую роль играет ознакомление с художественной литературой. В 

группах должны быть организованы книжные уголки и «Полочка умных книг», в которых 

хранятся детские книги, хрестоматии произведений, картинки для составления рассказов, 

иллюстрации по темам, интересующим детей. Использовать театрализацию – самый 

любимый и используемый вид деятельности, который способствует развитию  

речи, творческой инициативы и фантазии. Театрально-игровая деятельность обогащает 

детей  в  целом  новыми  впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес  к 

литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, 

активизирует словарь, способствует нравственно - эстетическому воспитанию каждого 

ребенка.  

Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет ребенку 

удовольствие  и  радость,  а  эти  чувства  являются  сильнейшим  средством, 

стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую 

деятельность. Все организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые 

речью,  превращаются  в  своеобразные  маленькие  спектакли.  Они  так  увлекают малышей 

и приносят им столько пользы!  

Особенно сложным видом речевой деятельности для ребенка является рассказывание по 

картине.   

Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро 

получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, 

синквейна.   

Синквейн  с  французского  языка  переводится  как  «пять  строк»,  пятистрочная  строфа 

стихотворения.  

Правила составления синквейна.  

• правая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;  

• вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;  

• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;  

• четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме;  

• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы.  

Для того, чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен 

иметь  достаточно  лексический  запас.  Поэтому  работа  начинается  с  уточнения, 

расширения и самосовершенствования словаря.   

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов и 

приемов, обеспечивающих успешное  запоминание, сохранение и  воспроизведение 

информации, знаний об особенностях  объектов природы, об  окружающем  мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи.  

Использование мнемотаблиц (сенсорно-графических схем) .на занятиях по развитию 

связной речи,  позволяет  детям  эффективнее  воспринимать  и  перерабатывать  зрительную 

информацию,  так  как  наглядный  материал  у  дошкольников  усваивается  лучше, 

Применение мнемосхем, помогает ребёнку в обогащение связного высказывания.  

 Коллаж (разновидность мнемотаблиц) – это лист картона, где изображены буквы, цифры, 

геометрические фигуры, различные картинки, но связанные они все между собой одной 

целью. Цель коллажа – расширение словарного запаса, образного восприятия, развитие 

устной речи, умения связно говорить, рассказывать.   
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Мнемотаблицы - схемы составления рассказа - служат дидактическим материалом в работе 

по развитию связной речи детей. Их используют: для обогащения словарного запаса, при 

обучении составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, при 

отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов.  
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Іс-әрекет дегеніміз түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге 

бағытталған процес. Адам үшін іс-әрекеттің қашан да қоғамдық әлеуметтік мәні зор. Адам 

әрекеті сан алуан. Оның негізгі түрлері ойын, оқу, еңбек әр уақытта белгілі бір мақсат, 

міндеттерге бағытталып отырады. Бұлардың барлығына тән ортақ қасиет белгілі қажетке 

байланысты туып отыратындығы. Сондай-ақ жас мөлшерінің әр кезеңінде түрліше 

көрінетіндігінде. Осы іс-әрекеттің бірі – ойын. 

Ең алдымен таным көзі – сезім арқылы қабылдауы, бала өз тәжірибесінен бақылап, 

көріп тануынан тұрады. Сезіну процессі кезінде бала бір нәрсені немесе заттың қасиетін, 

құрылымын таниды. Баланың логикалық ойлау түсінігі ең алдымен, оның сезінуімен 

байланысты.  

Күнделікті өмірде және балабақшада іс-әрекет барысында дидактикалық ойындар 

мен ойын жаттығулар қолданылады. Дидактикалық ойындардың оқу іс-әрекетінен тыс 

уақытта ұйымдастыру, баланың математикалық түсінігін кеңейтеді, тереңдетеді, ойын 

бекітеді. Дидактикалық ойындар негізінен оқыту барысында жан-жақты, бағыт-бағдар 

беріп отырады.Дұрыс ұйымдастырылған оқыту ісі жаңа материалдармен жұмыс жасау, 

қайталау, кезектестіріп оқыту түрлерін қолдану, баланың белсенділігін арттырады. Іс -

әрекет құрылымының – көлемі, мазмұны бағдарламаға сай, балалардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес жоспарланады және үйретіледі. 

Мектепке дейінгі балалық шақтың барлық кезеңдерінде сабақтарға іс-әрекетке 

арналған ойын әдістеріне үлкен мән беріледі. Оқытудың әдістері мен тәсілдері ережеге 

сәйкес қолданылады, әртүрлі үйлестіруде оқытудың көп бейнелі әдістері мен тәсілдерін 

пайдалану, оларды шебер үйлестіру керек, сонда сабақтар балаларға пайдалы, қызықты 

болады.Математика пәндерінде  дидактикалық ойындарға ерекше көңіл бөлемін. Қызықты 

жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар т.б. Өзімнің математика бойынша 

сабақтарымда жұмбақтарды пайдаланамын, өлеңдер, тақпақтар таңдаймын,логикалық 

ойлауға арналған тапсырмаларға мақалдардан, қанатты сөздерден, ертегілерден және де 

сергіту сәтінен (физминуттардан) топтама жасаймын. Әртүрлі қызықты материалдарды 

қолдану педагогикалық үрдістің тиімділігін арттырады, сондай-ақ, олар баланың ақыл – 

ойының дамуына үлкен ықпал ете отырып, балалардың ойлауына, есте сақтауына себеп 

болады. Балаларды ойын үрдісіне оқыта жүріп, ойыннан алған қуаныш оқу қуанышына 

ұласуы үшін, ары қарай жұмыстанамын. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың логикалық ойлауын дамыту.Ересек 

адамдардың ісі, жұмысы, қызметі сияқты ойын да бала өмірінде маңызды болып 
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саналады. Мектеп жасына дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін логикалық 

ойындардың орны ерекше. Ойын – мектеп жасына дейінгі кезден басталып адаммен өмір 

бойы ілесіп жүретін ерекше қызмет түрі. Логикалық ойын – балалардың оқуға, еңбекке 

деген белсенділігін арттырудағы басты құрал.Логикалық ойындар баланың психикасында 

сапалы өзгерістер тудырады: бала зейінінің, жадының қалыптасуына ойлау, қиялдау 

қабілетінің дамуына әсер етеді. Ойлау шығармашылық және таным әрекетінің негізі 

болып табылады[1]. 

Логикалық ойлау – адамның интеллектуалдық қабілеттерінің негізін құрайды. 

Дамытушы ойындар балалардың логикалық ойлау дағдыларын арттырады. Сол себептен 

балаларға логикалық ойындарды кеңінен және жүйелі пайдаланудың маңызы 

ерекше.Санай білуге үйрету тәсілдері.Балаларды әрі дұрыс, әрі тез санауға үйретудің 

алуан түрлі жолдары бар.«Қандай сан қалып қойды»Іс-әрекет барысында тәрбиеші 

фланеллограф бетіне сан ретімен карточкаларды қояды. Сонан соң балаларға 

карточкалардың қалай тұрғандарын есіне сақтап қалуды ескертеді. Олар көзін жұмады, 

сол кезде тәрбиеші бір карточканы алып қояды. Балалар көзін ашады да, қай санның жоқ 

екенін табады. Кім бірінші жоқ санды атайды, сол бала жалауша алады.Ойын бірнеше рет 

қайталанып ойналады. 

«Көршілес сандарды тап» атты ойында аталған санның көршілес сандарын атау 

мақсат етіп қойылады. Ең алдымен балалар шеңбер құрып тұрады. Жүргізуші шеңбер 

ортасында тұрып допты бір балаға лақтыра отырып, ойына келген бір санды атайды. Доп 

ұстаған бала сол саннан кейінгі санды атауы керек. Егер доп ұстаған бала дұрыс жауап 

бермесе, басқалары хормен жауабын айтады. 

«Ретімен санауға жаттықтыратын ойындар»Мақсаты: Реттік есепке жаттықтыру 

арқылы балалардың ақыл-ойын дамыту. Бұл ойынға түрлі-түсті орамалдар 

пайдаланылады. Балалар сол орамалдарды бастарына тартып сапқа тұрады. «Бірінші, 

екінші» деп дауыстап санайды. Жүргізуші «қай орамалды әпкенің, қай жерде тұрғанын 

ойына жаттап алып, шығып кетеді. Осы кезде «орамалды әпкейлер» орын алмасып 

тұрады, жүргізуші қайтып келіп, қандай өзгеріс болғанын табуы шарт. Қызыл орамал 

бесінші еді, ол енді екінші болыпты, ал екінші орамал бесінші болыпты». Жүргізуші 

дұрыс жауап берсе, келесі жүргізушіні өзі тағайындайды[2,15 б.]. 

Балаларды реттік есепке жаттықтыру, затты сипап білушілік қасиетке 

дағдыландыру үшін «Өз орныңа тұр» ойынын ойнатуға болады. 2-10-ға дейін түйме 

тағылған карточка пайдаланылады. Ойыншылар сапқа тұрады, қолдарын артқа қояды, 

олардың алдында он орындық қойылады. Тәрбиеші бәріне карточка үлестіреді. Балалар 

қолдарымен түймелерді сипап отырып, санын есептейді. Сонан соң тәрбиеші белгі береді 

«Есеп сандар! Өз реттік орындарыңа тұрыңдар!». Ойыншылар өз реттік санына сай 

орындықтардың артына тұрады. Бұл беріліп отырған ойындардың міндеті – балалардың 

білімін бекітіп, сезімталдық қабілеттерін дамытады. 

Бала тәрбиесі әр уақытта үлкен мәселе болып саналады. Әрбір қоғамның дамуына 

байланысты бұл мәселе әрқалай шешіліп отырған. Қазіргі жаңару кезеңінде біздің 

қоғамымыздың ілгерілеу процесінде адам факторы және оны жандандыру, ел өмірінің 

барлық жақтарын жаңарту бала тәрбиесінің мәні мен оның проблемаларын күрделендіріп 

отыр. Осыған байланысты тәрбие берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың негізгі 

бағыты – барлық тәрбиелік істе әрбір баланы жеке тұлға деп танып біліп, жан-жақты 

қалыптастыру. 

Ойынмен ұйымдастырылған іс-әрекет балаларға көңілді, жеңіл келеді.Ойын – 

балалардың оқуға деген ынтасын арттыратын құрал. Сондықтан балалар сабақ үстінде 

ойынды көп қажет етеді. Оларға пайдаланылатын ойындар балалардың жас 

ерекшеліктеріне қарай күрделеніп отырады. Олай болса, ойынды пайдаланудың маңызы 

зор. Мұндай ойынның көптеген түрлері бар.  

Қорыта келе, ойын балалардың жас ерекшеліктеріне және өтілетін пәннің 

тақырыптарына мазмұнына сай етіліп таңдалып алынғаны дұрыс. Бала ойын іс - әрекеті 
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үстінде білімді қалай игеріп жатқанын, ал оқу үрдісінің қалай ойынға ұласып кеткенін 

аңғармай қалуы тиіс. Іс-әрекет үстінде балалардың біліктілігі, іскерлігі, дағдысы, 

дүниетанымы дамиды. Негізгі бетбұрыс бала білімінің сапасын арттыру, ол дегеніміз 

түпкі нәтижені көре білу, яғни балаға берген біліміміздің қайтарымын көру. Ол үшін 

балалардың пәнге деген  қызығушылықтарын оята отырып, барлығын қызықтыра отырып 

қатыстыру қажет. Бес саусақ бірдей емес, яғни әр баланың пәнге деген  қызығушылығы, 

дүниетанымы, даму ерекшеліктері әртүрлі. Сондықтан балалардың осы топтарына әртүрлі 

деңгейде талап қоюға тура келеді. Ал ойын элементтері кез-келген баланың 

қызығушылығын тудырады. Тіпті нашар оқитын баланың өзі ойын арқылы берілген 

тапсырмаларды асқан қызығушылықпен, белсенділікпен орындайды.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Балабақшаға арналған ойыншықтар мен құралдар  

Алматы : Мектеп. 1988. - 183б. 

2.Дүкенбаева Ғ.С.Мектеп жасына дейінгі балалардыойынарқылы  

адамгершілікке тәрбиелеу : - Алматы : Рауан, 1992. - 60 б. 
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«Тілі дамымаған баланың ойы да дамымайды» деген халқымыз. Білім өмірде – 

таяныш, жолда – дос, қуанышта – бастаушы, күресте – құрал деп бекер айтылмаған. 

Егемен еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып жатқан 

талпыныстар жағдайында әр түрлі әдіс – тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, 

іздемпаз, барлық оқу қызметінде шығармашылық бағыт ұстнатын, сол тұрғыда өз 

болмысын таныта алатын жеке тұлғаны  қалыптастыру маңызды міндет болып отыр.  

Бұл баламен тікелей қатынаста отырған педагогтарға үлкен жауапкершілік  

жүктейді. Әр маман иесінің өзінің саласы бойынша білімін тәжірибемен ұштастыра 

білуінің өзектілігі ешқашан мәнін жойған емес. Өйткені балаға берілетін білімнің ғылыми 

негізі жан –жақты айқындалып, өзіндік нақты ұстанатын болса, әр маман өзінің қойған 

мақсат – міндеттерінің игі нәтижесін көреді. 

Қазіргі кездегі білім берудегі мақсат, жан – жақты білімді өмір сүруге бейім, іскер, 

өзіндік ой- талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жанды қалыптастыру. Бұл ең 

алдымен балалардың жалпы педагогикалық көзқарастары мен сенімдері, өздерінің жалпы 

мақсат – белсенді қызметі негізінде ұйымдастыру  керек, олар өз қызметінің мақсаты мен 

маңызын саналықпен түсіне білу, осы мақсатқа жетуге қажетті біліктері мен дағдыларын 

пайдалана отырып, белгіленген деңгейлеріне жету жолдары болу керек.  

Әлем ақпараттық қоғамға аяқ басқан қазіргі заманда ақпараттық мәдениет кез – 

келген мемлекеттің басты дәлелі болып отырғаны сөзсіз. Егемен еліміздің білім беру 

жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып жатқан талпыныстар жағдайында  

оқытудың әр  түрлі әдіс – тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, іздемпаз, барлық  оқу 

қызметінде шығармашылық  бағыт ұстанатын, сол тұрғыда  өз болмысын таныта алатын 

жеке тұлғаны қалыптастыру  маңызды міндет болып отыр  

Жаңа ақпараттық  технологиялар білім мен мәліметтерді әр түрлі  формада, әр 

түрлі күрделі деңгейде ұйымдастыруға қажетті модульге тез арада қол жеткізуге, қолайлы 

жылдамдықпен бірнеше рет қайталап отыруға мүмкіндік береді. Білімберу процесінде 

табиғи және дәстүрлі емес жағдайда кейде қол жетпейтін  көрнекіліктерді пайдалануға, 

http://www.webirbis.ksu.kz/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D2%AF%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D2%92.%20
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мотивацияны жоғарлататын материалдарды жақсы меңгеруге көмектесе алады, жаңа 

сапалық деңгейіне қол жеткізеді. 

Сауалнамалар, диагностика тексеру қорытындысы бойынша мектепке дейінгі 

ересек топ балаларында мынандай проблемалар анықталады: Біріншіден - тілдері нашар 

дамыған, сөздік қорлары аз, өз ойларын еркін жеткізе алмайды; Екінші мәселе – ол орыс 

тілді балалар. Сондықтан да «Жаңа технологиялық тиімді әдіс – тәсілдері қолдана 

отырып, сол арқылы балалардың тілдерін дамыта отырып шығармашылыққа баулу» . 

Зерттеу нысаны: ортаңғы және ересек топтар.  

Зерттеу пәні: «Тіл дамыту», субъект-субъектілік қарым-қатынас (коммуникация).  

Болжам: Егер білім беру ортасында қарым-қатынас педагогикалық, психологиялық 

тұрғыда қолайлы ықпал ететін ахуал болса, тілі дамыған бәсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастырады. Педагог  алдындағы балаға субъект ретінде қарап, оның ой 

белсенділігін, саналы әрекет белсенділігін күнделікті дамыта білуі керек. Сонда ғана тілі 

дамыған, өзіндік ой-тұжырымы, ұстанымы бар, өмір қағидаларына бейімделген, 

шығармашыл жеке тұлға қалыптасады. 

 Күтілетін нәтиже: ақыл-ойы дамиды; танымдылық қызығушылығы артады; 

шығармашылық белсенділігі артады; коммуникативті құзіреттілігі артады. Б.Г.Ананьевтің 

пайымдауынша, жеке тұлғаның өзін-өзі ұйымдастыруы, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі құру 

ерекшеліктері, іс-әрекетті жүзеге асыру үшін ішкі және сыртқы ахуалдарды үйлестіру 

тәсілі, іс-әрекеттің объектілік және субъектілік мақсаттары мен міндеттеріне орай барлық 

психикалық процестерді, қасиеттерді, кейіпті байланыстыру орталығы. Қазіргі кезде жеке 

тұлға өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсендіруге дайын, бәсекеге қабілетті 

және құзіретті ,білімді, жан-жақты болу үшін алдымен оның тілін дамыту керек. Адам 

мәдениетіндегі өте күрделі көрсеткіштердің бірі-оның тілі болып табылады. Тіл дамыту 

жұмысы- күрделі де шығармашылық процесс.Бала тілін дамыту ең бірінші кезекте 

баланың өмірден туатын қажеттілікті, өз сұранысын айтуға талпынуынан туады.Тіл 

байлығынның мол болуы бір жағынан балада жаңа құбылыс, көрініс ,ұғымдар мен 

түсініктердің көбеюіне, ал екінші жағынан, тілді жан-жақты меңгеруіне байланысты. 

Тілдің жақсы дамуының құралы тілдік қор болып табылады.  

Балабақша психологымен бірге балалардың тілдерінің дамуы, байланыстырып 

сөйлей білу дағдылары ,зейін ,қабылдау, фонематикалық есту, ойлау, есте сақтауларын 

зерттеу жүргізілді.  

Тіл дамыту жұмыстарын жүргізу барысында мынадай қиындықтар кездеседі: 

1. Сөздік қоры тапшы бала сөйлегенде көңілінде сайрап тұрған ойын дәл білдіруге 

қажетті сөз таба алмай, сасқалақтап қиналып қалады.Баланың сөздік қоры біршама мол 

болғанымен, ол актив емес пассив болып есептеледі,яғни бала көптеген сөзді біліп, ұғына 

тұра, оны дер кезінде пайдаланып, үнемі қажетіне жарата алмайды. 

2. Балалар арасында дыбыстарды бұзып айтушылық, «Р» орнына «Л»/ ротацизм/, 

«С» орнына «Ш» /сигматизм/; 

3. Ойларын шашыратып, байланыссыз айту. 

Сондықтан дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді қолдану баланың тіл дамуына, 

шығармашылығының дамуына мүмкіндік береді. Техникалық дағды мен тәсілдерді 

меңгеруі дүниені өз сұлулығымен бейнелеуге әсерін тигізсе, ең маңыздысы сол. Жіппен 

сурет салу тәсілі үлкен көмегін тигізуі сөзсіз. Себебі жүргізілген жіппен сурет салу+тіл 

дамыту жұмыс барысында- мәтін құрату, мәтінді сөйлемге, сөзді буынға, дыбысқа талдату 

арқылы жұмыстар  жүргізіледі. Жіппен  бейнелеу  өнер  түрі  ретінде  бірінші  рет  

Англияда пайда  болды. Ағылшын  тоқымашылары  жіптің  тоғысуының  аса  бір  керемет  

тәсілдерін  ойлап  тапты.  Олар   тақтайшаларға  шегелер  қағып,  белгілі  бір  тәртіп  

бойынша  жіпті  тартқан.  Бұның  нәтижесінде  сәнді  шілтерлі  бұйымдар  дүниеге   келіп,  

олар  тұрған  үйдің   сән- салтанатын  келтіріп  тұратын  болған. 

 Қазіргі уақытта жіппен  бейнелеу өнері бұйымдарды және тұрмыс заттарын, 

интерьерді безендіруде,  сыйлықтарды  орындағанда  кеңінен  қолданылады. 
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  Жіппен  бейнелеудің  орындалу  техникасы  түрлі  жастағы  адамдарға  түсінікті  

және  өте  жай орындалатын жұмыс. Балаға ол қиын, оны  қабылдау  үшін  екі  негізгі  

қарапайым  тәсілдерді   меңгерген  жөн: бұрышты  толтыру; шеңберді  толтыру; мүсінді 

жасау т.б.Соңынан мұндай тапсырмаларды балалар бірінен-бірі меңгеру оқу қызметі  

арқылы көркем әдебиет,  тіл дамыту кезеңдерінде  меңгереді. Сөйлем құрату-балаларды 

дұрыс та нақты сөйлеуге дағдыландырудың ең тиімді жолы. Балалардың ақыл-ойын, 

санасын дамыта отырып өздігінен жұмыс істей білуіне ерекше көңіл бөлу керек. Ой 

дамыту – тіл дамытумен ұштасады.Тіл дамытудың тиімді құралдарының бірі- жаңылпаш, 

жұмбақ айтқызып,оның шешімін табу.Себебі бұлар баланың дүниетанымын, түсінігін, 

болжағыштығын, ұғымын кеңейтуде және тілін ұстартып, ойын дамытуда маңызды рөл 

атқарады.Баланың тілін шыңдай түсіп, асықпай ,жатық еркін сөйлеуіне көмектеседі. 

Жаңылтпаштар балаға затты аңғаруға, ой-өрісін дамытуға игі әсерін тигізеді.Балаға 

жаңылтпаш үйретіп, оны айтқызу сөзді дұрыс сөйлеуге әдеттендіреді, кейбір тілі 

келмейтін дыбыстарды анық айтуға жаттығады.Жұмбақтарда аталған нәрсенің сипат 

белгілеріне қарап, балалар олардың шешімін табады. Оқушыларды тез ойлауға, шапшаң 

жауап беруге, тапқырлыққа үйретеді.Қолданатын жұмбақты оңайынан бастап, бірте-бірте 

күрделендіріп отырамын. Балаға ертеден  бастап мақал-мәтелдер көбірек үйретіліп, 

тілдерін дамытудың негізгі тәсілі- мақал-мәтелдер үйрету 

Ашу- дұшпан., ақыл- дос..................... Туған жер,……………………………… 

Нәтижесінде баланың тілі,ойлау қабілеті дамиды.Мақал-мәтелдер балаларға ой 

салумен қатар, оларды көркем және образды сөйлеуге жаттықтырады, сөз байлығын, 

сөздік қорын дамыта түседі, сөйлеу мәдениетін дамытады. 

    Балалардың ой-қиялын дамытып, эстетикалық сезімдерін ұштай түсетін 

шығармалардың бірі-ертегілер. Ертегілердің қай түрі болмасын баланың ой-өрісін, тілін, 

дүниетанымын дамытады, сөз байлығын арттырып , сөздік қорын кеңейте түседі. Сөз-

тілдің негізгі өлшемі. Тіл дамытудың басқа түрлері сияқты сөздік жұмысы оқу-тәрбие 

жұмысының барлық саласында жүргізіледі.Балалар сөзді ұғу арқылы сөйлеу үстінде тілін 

дамытады.Сөздік жұмысы балаланың ойын дамытумен тығыз байланысты. Ойы 

шашыраңқы балалармен айтар ойын тәртіппен, жүйелі сөйлеуге үйрету жұмыстарын 

сабақтан тыс уақытта жүргізу. Балаларды ойды білдіруге көмегі жоқ, артық сөздерді 

қолданбай, таза сөйлеуге дағдыландыруда жұмыс жүргізіліп жатыр. Балаланың 

сөйлегенде асығып-аптықпай немесе тым жайбарақаттыққа салынбай, байсалды сөйлеп 

үйрену, өзін дұрыс ұстау мәдениетіне де жаттықтыру жұмыстарын жүргізу. Сонымен 

қатар әңгімелеу барысында сұрақ қоя білу, өзіне қойылған сұраққа тиянақты жауап 

қайтара алуға дағдыландыру. Балаларға көпшілік алдында сөйлей білуге үйрету қажет. 

Қазіргі кезде «Жаңатехнологияны технологияның тиімді әдіс-тәсілдерді арқылы 

балалардың шығармашылыққа баулу білім беру жүйесін дамыту» ісіне берері ұшан 

теңіз.Сөйлеу тілін дамытуда ата-аналардың да көмегі зор. Сондықтан баласымен 

сөйлесуде ата-аналардың тіл шеберлігінің болуы, бала тіліне үлкен ілтипатпен қараулары 

жайында ата-аналармен ағартушылық жұмыстар жүргізу. «Ата-аналардың тіл мәдениеті» 

атты дөңгелек үстел өткізу. Аз да болса баланың тілін дамыту жайында білімдерін 

толықтырды деп ойлаймын 

 Қорыта айтқанда, «Біздің заманымыз – жазу заманы....Сөздің жүйесін қиысын 

келтіріп жаза білуге,сөз қандай орынды қалай өзгеріліп, қалайша бір-біріне 

қиындасып,жалғасатын жүйесін білу керек»  

Оқушыны жеке тұлға етіп қалыптастыруда тілді дамытып оқытуды өне бойы өмір 

серік етіп алғанымыз жөн. 
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ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ АТА-АНАНЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  РОЛІ 

 

Бегайдарова А.А.,Сафронова Е.А. 

ҚМҚК №41 «Гүлдер» балабақшасының 

 

“Сүйер ұлың болса сүй 

Сүйінерге жарар ол”. /Абай/ 

 

 Әрбір отбасы кішкентай бір бөлігі болып табылатындықтан, қоғамды 

өркениеттілікке жеткізу,еңалдымен,әрбір отбасындағы өмірді ұйымдастырудан 

басталмақ.Тәрбиенің бастапқы әліппесін бала отбасында алады.Сауатты отбасындағана 

сауатты ұрпақ қалыптасады. 

Адамзат қоғамының қай кезеңінде болсын отбасы тәрбиесі мәселелері күн 

тәртібінен түскен  емес. 

Отбасы тәрибесі мәселелері Шығыстың ұлы ойшылдары Әл-

Фараби,Ж.Баласағұн,Қ.Иассауи, М.Қашқари, классик педагогтер 

Я.Коменский,К.Ушинский, И.Песталоци, қазақ ағартушылары Абай Құнанбаев пен 

Ы.Алтынсарин еңбектерінде, кеңеспедагогтері В.Сухомлинский,А.Макаренко, 

Н.Крупская, қазақ зиялылары М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов,М.Әуезов және тағы 

басқалардың еңбектерінде кеңінен орын алалды. Бүгінде  отбасы тәрбиесі мәселелері 

қазақстандық  ғалымдар С.Ғаббасов, Г. Байделдинова, В.Лысенкова, Р.Төлеубекова және 

тағы басқалар тарапынан  зерттеліп келеді. 

Қоғамның бүгінгі жағдайында болашақ тәрбиесін отбасынан бастап қолға алуға 

мемлекетті тіпті,  әлемдік  тұрғыда  көңіл бөлуінде. Оған 1989 жылы Біріккен Ұлттар  

Ұйымы қабылдаған, кейіннен 1995 жылы 5 шілдеде Қазақстанда қабылданған «Баланың 

құқығы туралы Конвеция»  дәлел бола алады. Онда «Бала  толық және гармониялды  

дамуы үшін, ол мейірім мен өзаратүсіністігі  бар,  қызығушылыққа  көп көңіл бөлетін 

бақытты  ахуалдық  ортасы бар отбасында өсуі қажет. Бала әлі дене, ақыл-ой жағынан  

толыққанды  жетілмегендіктен, олар туылғанға дейін де, туылғаннан кейін де ерекше  

мейірімділікке,  қамқорлыққа,  әсіресе,  құқықтық  қамқорлыққа  мұқтаж» делініп,  әрбір 

ата-ана  жасөспірмдердің өркениетті  елдерде қазіргі заман талабына сай білім алуын 

қамтамасыз етуге міндетті деп көресткен. 

Отбасы тәрбиесінің мәселелері Қазақстан Рсепубликасында да мемлекеттік 

тұрғыда қолға алынған. Оған дәлел: Қазақстан Республикасы Президентінің  1995 жылғы 

2 наурыздағы Жарлығымен Президент жанындағы отбасы, әйелдер  және демографиялық  

саясат мәселелері жөніндегі  арнайы кеңестің құрылуы. Осы тұста Елбасы Н.Назарбаев 

өзінің «барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының 

артуы» деген Қазақстан халқына жасаған Жолдауында «Егер біз  адамгершілігі  жоғары 

қоғам болғымыз келсе,  жұбайлардың бір-бірінің алдындағы, ең бастысы балалардың 

алдыдағы  жауапкершілігін күшейтуге тиіспіз» деген болатын. 
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 «Отбасы»  ұғымының өзі көптеген әдебиеттерде  әр түрлі ұғымдармен, яғни үй-ел-

мен ұғымдарының  жиынтығынан тұратын «үйелмен» және жанұя ұғымдарының 

жиынтығынан тұратын «жанұя»  ұғымдарымен баламаланып қолданып жүр. «Отбасы» 

ұғымына әр түрлі саладағы еңбектерде әрқилы анықтамалар беріліп жүр. Мәселен, 

Р.Нұрғалиев өзінің философиялық сөздігінде «Отбасы - әлеуметтік қауымдастықтың түрі, 

ол ерлі-зайыпты одаққа және туыстық  байланыстарға, яғни ері мен әйелінің, ата-аналар 

мен балалардың, аға-інілер мен апа-қарындастардың, бірге туып ортақ  шаруашылық 

жүргізелетін туыстардың арасындағы сан алуан қатынастарға негізделген жеке тұрмысы» 

деп анықтама беріледі. Ал педагог-ғалым Қоянбаевтың оқулықтарында «Отбасы – ол 

бірге тұратын некеге негізделген қандас туыстар тобы» деп анықтама берілген. 

Осы айтылған анықтамаларға сүйене отырып отбасының мынадай белгілерін 

айқындауға болады. 

1. Отбасы өзара туысқандық қатынасы бар, әр түрлі жастағы және әр түрлі 

құқылы адамдардан біріккен ұжым. 

2. Отбасын ерлі-зайыптылық, ата-аналық, балардың ата-аналарына, ересектердің 

кішілерге және бір-біріне деген қарым-қатынас жасау міндеттері байланыстырып тұрады. 

3. Ата-аналар мен балалар бір-бірімен бір отбасын басқарумен, екіншілер сол 

отбасында тәрбиеленумен ерекшеленеді. 

4. Отбасы өмірі әр түрлі материалдық және рухани үрдістермен сипатталады. 

«Отбасы тәрбиесі» ұғымының өз «отбасы» және «тәрбие» категорияларының 

жиынтығынан тұрып, оның қызметі мен ролі, отбасындағы тәрбие толығымен қоғамдық 

өмір заңдылықтарына байланысты дамиды. 

Отбасы баланың жеке басының қалыптасуына екі жақты әсер етеді. 

Біріншіден, отбасының материалдық жағадайын сипаттайтын өзіндік өмір сүру 

дәстүрі арқылы, яғни отбасы мүшелерінің материалдық және рухани қажетсінуі мен 

әлемуеттік құндылықтары арқылы әсер етеді. 

Екіншіден, әлеуметтік және белгілі бір мақсатқа бағытталған әсер арқылы. Бұл, 

көбінесе, отбасындағы негізгі көзқарас пен тәрбие  үрдісінің қоғамның тәрбиелік 

мақсатына қаншалықты сәйкес келуіне байланысты жүзеге  асырылады. 

Отбасының ұрпақ жалғастырушылық функциясы өмірге ұрпақтың келуімен 

байланыстырылады. Бүгінгі қоғмадық-әлеуметтік жағадайда отбасыларында қаншадан 

бала болуы тиіс. Бұл жөнінде де әр түрлі саладағы мамандар көзқарасы сан алуан. 

Мысалы, әлеметтанушылар М.Тәжин мен Б.Аяғанов нарықтық қатынас жағдайындағы 

отбасының құрылымдық сипатын былай деп түсіндереді: «Біріншіден, қазіргі қоғамның 

экономикалық өмірі кішігірім отбасының болуын қалайды. Мұндай отбасында үлкен 

отбасылармен саластырғанда қайшылықтары көп жанжалдардан құтылуға болады, яғни 

қазіргі экономикалық өмірдің талаптарына икемделгіш болып алады. 

Екіншіден, қазіргі шағын отбасы өмірге жеңіл бейімделіп, отбасылық және 

қоғамдық қажеттіліктерден пайда болған қақтығыстарды  шешу жолдарын да жеңіл таба 

алады». 

1. Отбасындағы үйішілік жұмыстарды (ата-аналар, ересектер мен кішкентай 

балалар үшін) әділ болу ерлі-зайыптылар қарым-қатынасын жақсартады. 

2. Балаларды адамгершілікке және еңбекке  тәрбиелейді. Отбасындағы 

жұмыстар дұрыс бөлінбеген жағадайда немесе барлық үй іші жұмыстары тек әйелге ғана 

жүктелетін болса, ондағы еркек «патриарх» рөліне енеді де, ал балалар тек тұтынушы 

рөлінде ғана болады. Мұндай жағадайда ересектер ықпалы балаларды дұрыс емес бағытқа 

жетелейді. 

Отбасының тәрбие берушілік қызметі үш аспектіде жүзеге асырылады. 

1. Баланың жеке басын қалыптастыру, оның қызығуы мен қабілетін дамыту 

отбасындағы ересектердің өмірлік тәжірибелері арқылы жүзеге асырылады. 

2. Үйдегі әрбір адамның жеке басына отбасы ұжымы үнемі жүйелі түрде 

тәрбиелік ықпал етіп отырады. 
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3. Отбасындағы балалар үнемі ересектердің өздерін белсенді түрде, тәрбиелеп 

отыруына мәжбүр ететіндей әсер етеді. 

Отбасының  маңызды  негізгі  ерлі-зайыптылардың  ата-аналық махаббаты мен 

мейірімі  және балалардың өз тарапынан ересектерге деген құрметі, жанашырлық сезімі 

болып табылады. Осы тұста Елбасы Н.Назарбаев өзінің  «Еліміздің болашақта гүлденуі 

бүгіннен басталады» деген баяндамасында «Отбасының беріктігі, жұбайлардың бір-

бірінің, ең бастысы балаларының алдындағы жауапкершілігіне де көп нәрсе байланысты. 

Ата-аналар балаларына, ал балалары қартайған ата-аналарға қамқор болуға тиіс» деген 

болатын. “Ақырып айтқан ақылдан, ақылмен айтқан сөз артық”, “Атасынан ақыл алса, 

тентек ұл да жөнделер”, “Ана өз баласын жанымен де, қанымен де сүйеді”. 

 Балалардың бойында ізеттілікті қалыптастыруда халықтық педагогиканың озық 

дәстүрлерінен туындаған ережелерді үнемі үйрету, олардың рухани өмірінің бағытына 

айналдыру нақтылы іс-әрекетпен шешіледі. 
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ҮШ ТІЛДІЛІК – ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Қуанышова Ә.Д., Зайцева О.В. 

КМҚК «Гүлдер» балабақшасы 

 

 

 Ана тілің-арың бұл 

Ұятың боп тұр бет 

                 Өзге тілдің бәрің біл 

                 Өз тіліңді құрметте 

Қадыр Мырзалиев 

 

 

 

Бүгінгі таңда көп тілді білу – заман талабы. Бірнеше тілді меңгеру арқылы жас 

ұрпақ білім кеңістігінде еркін самғап, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуға мүмкіндік алады. Осы орайда балабақшалар мен мектептерде үш тілде оқытуды 

қолға алудағы негізгі мақсат – бірнеше тілді меңгерген, жан-жақты білімді, бәсекеге 

қабілетті, мәдениетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бұл ретте Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі- 

ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 

тілі», - деген болатын. Балабақшадан бастап үш тілде оқыту жаңа заманның талабына, 

сұранысына сай болмақ.[1] 

Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – мектеп жасына дейінгі 

балалардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі болып 

табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту сәбилердің коммуникативті даму біліктілігін 

арттырады, қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді, бірден көп тілдерде сөйлеуге 

мүмкіндік алады. Ал, әлемдік тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін 
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меңгеру ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түседі. Ағылшын тілінде қатынас жасау 

мақсатқа сай болуы тиіс. Баланың шет тіліндегі сөздерді қабылдауының оң ыңғайын 

жасау керек. Сол оң жағдай жасаудың бірден-бір тәсілі ойын болып табылады. Ойын – 

баланың білім-білік дағдысын қалыптастыратын тәрбие құралы. Мектепке дейінгі жаста 

ойын әрекеті жетекші әрекет екенін ескере отырып, балалар өзінің жеткен нәтижесін 

ертерек көру үшін ұйымдастырылған оқу-іс әрекеттерін көбіне сөйлеу қабілетін дамытуға 

бағытталған ойын формасында өткізу өте тиімді. Ойын тілді әр жаста тез меңгеруге өте 

жақсы жағдай жасайды әрі көмектеседі. Ағылшын тілінде ерте жастан оқытудың тілді 

жақсы әрі еркін меңгеруде тигізер әсері мол. Ол адамның интеллектуалдық, тәрбиелік 

және рухани әлеуетін жақсартады. Ағылшын тіліне ерте жастан оқыту балалардың жалпы 

және тілдік дамуын реттейді, балаларды өзге ұлт мәдениетін білуге және құрметтеуге 

үйретеді. Ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, ересек адамға қарағанда кішкентай бала 

ағылшын тілін тез меңгереді. Баланың ағылшын тілін үйренуге деген қабілеттілігі өсе келе 

бәсеңдейді.[2] 

 Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тілінде, дыбыстарды дұрыс дыбыстауға 

үйрету арқылы шет тілінің бастапқы дәні себіледі. Елімізді жаңа саяси жолға бастайтын 

Президентіміздің «Қазақстан – 2050» Стратегиялық Жолдауында Қазақстан азаматтары 

2025 жылға дейін үштұғырлы тілді меңгеру керектігі, білім арқылы интеграциялау үшін 

ағылшын тілін де жақсы білу қажеттігі айтылған болатын. Сондықтан Елбасы 

Жолдауының басымдықтарының бірі – үштұғырлы тілді азаматтар қалыптастыру. 

Ағылшын тілін оқытуды мектепке дейінгі мекемелерден басқа, отбасы ортасында да 

жүзеге асыруға болады. Бұл үшін педагогикалық білімнің болуы міндетті емес, жай ғана 

үй жағдайында балалармен дидактикалық ойындарды ұйымдастырып өткізу ғана 

жеткілікті, мысалы ас дайындау, немесе серуен кезінде белгілі бір заттарды ағылшын 

тілінде атауын қайталату. Мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналармен байланыста ашық 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне, ертеңгіліктерге пікір алмасу мақсатында дөңгелек 

үстелге шақырылады, сауалнамалар жүргізіледі, ақыл-кеңестер және үйге жеке 

тапсырмалар беріледі. Ағылшын тілінде жұмбақтар, сөзжұмбақтар, лото, лингвистикалық 

ойындар, бөлмедегі жиһаздарды орнына қою, дүкендерді аралау, телефонмен сөйлесу, т. 

б. түрінде де ойналады.[3] 

Шет тілін оқыту жан-жақты дамыған, үйлесімді тұлғаның қалыптасуына өте зор 

ықпалын тигізуі тиіс. Бұл ең алдымен балалардың бойында шығармашылық тәуелсіздікті, 

белсенділік қабілетінің, орындалып жатқан әрекетке деген оң көзқарас тәрбиесін 

қалыптастыру болып табылады. Жүйелі және мақсатты ағылшын тілін оқыту ережеге сай 

мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балаларға білім беру үрдісінің негізгі формасы 

болып табылатын арнайы сабақтарда жүргізіледі.[4] 

Ағылшын тілі сабағында барлық тапсырма жалпы тақырыппен байланысты болу 

керек. Мысалы, балалар Микки Маустың туған күніне келеді және сабақтың соңына дейін 

сол туған күн иесімен ойнайды немесе кішкене тышқан Джерриге көмектесу үшін бірнеше 

тапсырмалар жасайды. Осындай жолмен тілді оқыту мақсаты 5-6 жасар баланың өмір 

сүретін әлемімен байланысып сай келіп тұрады. Бұл – таза қызығушылық, жаңаны білу 

және өзінің қатарлас достарымен ойнауға деген құштарлық сезімге толы ертегі, қызықты 

әңгімелер мен өлеңдердің әлемі. Егерде тақырыптық бірлік бірнеше сабаққа созылса, 

балалардың әрекетін міндетті түрде түрлендіру керек, жиірек жұмыстың түрін өзгерту 

қажет, оларды динамикалық паузалармен, қозғалыс элементтері бар ойындармен көңілін 

аулау керек, өйткені балалар бірсарынды сабақтардан шаршап кетуі мүмкін. Бірақ соның 

өзінде тәрбиеші сабақтың әр элементі оның міндеттерін орындау қажет болуын ескеріп, 

қозғалыс немесе ойын негізгі мақсатқа айналмауын қадағалауы тиіс.[5] 

Шетелдік және отандық ғалымдар мен педагогтардың зерттеулері мен жетістіктері 

балалардың шет тілін меңгеру мен әлемді тану мүмкіндіктері өте жоғары екенін көрсетеді. 

Мектепке дейінгі жас тіл меңгеруге әсіресе қажетті жас деп есептеледі. Бұл жерде осы 

жаста білім беруді интенсивті түрде өткізудің қажеттілігі туындайды. Балаларды шет 
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тіліне оқытуға бағытталған жұмыс негізінен оқыту мақсаттарының кешенді  жүзеге 

асыруының принциптерінен шығады, яғни оқыту үрдісі балалардың сөйлеу (лексика) 

қабілетін меңгерумен қатар, тілдік біліктіліктеріне (диалогтық және монологтық сөйлеу, 

тыңдау) бағытталған.[6] 

Тіл ол психология, этика, ол әр халықтың тарихи жады, өмір-тіршілік өрісі, 

эстетикалық қуанышы, кеудесінен жарып шыққан өкініші мен мұң-налысы, өнер алды 

жалғыз-дара қазақ тіліміз. Ғылым тілі ағылшын, немесе, орыс тілі емес. Ғылым тілі 

халықаралық тіл. Оны адамзат баласы өзі жасаған. Ғылым тілін грек те, түркі де, латын да 

сүйреген. Әлемдік білім беру іс-тәжірибесінде көптілді және билингвалды білім беру. 

Қазақстандық білім беру жүйесінде көптілді және билингвалды білім берудің 

халықаралық іс-тәжірибесінде қолданыс тапқан моделдерін енгізу – жаңа педагогикалық 

проблема, өйткені ол жаңа жағдайларда шығармашылық тұрғыдан іске асырылуы тиіс. 

 «Ұлым тіліңді жаман сөзден, көзіңді жамандық бағудан сақта. Ұлым, сөзіңді 

жүрегіңмен тербеп, содан соң айт, бұлай етсең баршаға сүйкімді боларсың. Ұлым, 

біреуден жаман сөз естісең, оны жүрегіңнің жеті қарыс түкпіріне тұт, оған жаман болар, 

саған жақсылыққа қайтар», - деп дана Хикар ұрпағына осы бір даналық сөзді жадымызда 

мәңгі ұстап өзге тілдерді еркін меңгере отырып, өз ана тілімізді сақтап, айтар сөзімізді өз 

орнымен пайдалана білейік, ағайын! [7] 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЯЗЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Скандирова Г.Е., Алтынбекова А.Ж. 

КГКП я/с № 41 «Гульдер» 

 

 

Президент страны Н.А.Назарбаев в Послании «Новый Казахстан в новом мире» 

поставил высокую планку перед отечественным образованием. Оно должно стать 

конкурентоспособным, высококачественным. Таким чтобы, выпускники казахстанской 

школы могли легко  продолжать обучение в зарубежных вузах.  

Общеизвестно, что только то государство может успешно развиваться и 

гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих 

граждан достойные условия для приобретения качественного и современного 

образования.  

Язык – средство общения и познания – является важнейшим условием 

ознакомления детей с культурными ценностями общества.  

Дошкольный возраст – самый благоприятный для формирования трехязычия. В 

дошкольном возрасте дети быстрее, чем на последующих возрастных ступенях, 
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овладевают несколькими языками. Это объясняется тем, что слух и артикуляция детей 

еще не послушны и эластичны, поэтому легко и сравнительно быстро формируются 

речевые навыки.  

В детском саду «Гульдер» разработана модель языкового обучения  воспитанников. 

Изучение языков для дошкольников состоит из 4 компонентов: обучение, развитие, 

воспитание, практическое применение. Обучение казахского и русского языков вводится 

со второй младшей группы. Казахский и русский языки введены в организованную 

учебную деятельность: младший и средний возраст – 0,5 занятия в неделю, старший 

возраст – 1 занятие в неделю. Английский язык проводится в старших группах – 1 занятие 

в неделю. Занятия ведутся в соответствии с разработанным перспективным тематическим 

планированием.  

 

Модель языкового обучения в детском саду 

           Организованная                      Совместная                              Свободная  

                 учебная                         деятельность детей              деятельность детей 

             деятельность                         и педагогов 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

     Праздники и     Оздоровительная       Работа с социумом                Работа                   

     развлечения       работа                         /школа/                             с родителями 

Главными задачами обучения казахскому, русскому и английскому языкам 

являются: 

-Учить детей понимать обращенную к нему речь. 

-Формировать правильное произношение всех звуков. 

-Формировать умение вступать в контакт с окружающими, используя простейшие 

речевые средства. 

-Учить выражать свои мысли и впечатления на русском языке на основе 

полученных знаний и умений.  

Структура занятия может быть следующей: 

-организационный момент; 

-лексика – закрепление слов, изученных на предыдущем занятии, введение новой 

лексики; 

-фонетика – артикуляция звуков казахского, русского и английского языков, игры и 

упражнения на закрепления звуков; 

-связная речь - рассматривание сюжетных картин, беседа и составление рассказов 

по образцу, данному  педагогом; составление описательных рассказов; рассказы о 

событиях личной жизни, пересказ художественных произведений;  

-грамматика – игры и упражнения на усвоение грамматических форм  /род, число, 

падеж/; 

Государственный   язык 

Русский язык 

Английский язык 
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-игры и упражнения на закрепление темы; заучивание стихотворений, рифмовок; 

рассказывание сказок и т.д. 

Планируя работу по обучению детей русским и казахским языкам, педагог должен 

обязательно учитывать специфику – русско – казахского двуязычия, речевую обстановку  

в группе, в семьях, уровень понимания детей. Каждое занятие предусматривает 

комплексное решение речевых задач, где независимо от темы и конкретных задач, 

одновременно ведется работа над фонетическими, лексическими, грамматическими 

аспектами языка формируются навыки связной речи.   

Ведущим методом обучения и воспитания дошкольников является – игра. Играми 

должно быть насыщено каждое занятие, основное назначение  которых вызвать у ребенка 

в запоминании слов и способов их изменения и соединения в целях общения, а также 

обеспечить условия для активной речевой деятельности детей. Все основные методы 

обучения подкрепляются на занятиях соответствующими наглядными примерами – 

показом предметов, картинок, игрушек, муляжей и т.д. Чтобы иностранное слово вошло в 

память ребенка без перевода на родной язык, необходимо подключать не только зрение и 

слух /название предметов, но и осязание /потрогать предмет, обоняние /понюхать, вкус/. 

Наглядное обучение помогает сознательному и прочному усвоению, демонстрация 

предметов в натуре или их изображений на картине делает занятие живым, интересным.  

Эффективный метод обогащения словарного запаса  детей – игры-драматизации по 

сюжетам стихотворений, народных сказок, произведений писателей, которые 

способствуют закреплению новой лексики, формирование умения строить диалог и 

связные тексты. В таких играх хотят участвовать даже молчаливые и малоактивные дети. 

Также дети легко усваивают лексику и грамматику, драматизируя эти сказки.    

На занятиях обучение лексической стороне речи строится преимущественно с 

опорой на наглядность: игрушки, картинки, изображений действий, жесты, мимика. 

Словарный запас включает лексику по темам, хорошо известным детям в их повседневной 

жизни / «Игрушки», «Семья», «Овощи и фрукты» «Животные» и т.д./. Отобранная 

лексика носит конкретный характер. В основном дети узнают названия предметов 

материального мира,  название типичных действий и признаков предметов, которые им 

уже знакомы на  родном языке. Лексика вводится постепенно большими тематическими 

группами и отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не изолированно, а в 

сочетании с другими словами или в осмысленной ситуации в игре.  

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать речь на 

слух и говорить в пределах их тематики, усвоенных слов, грамматических форм, 

синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. Основной формой 

обучения языкам является занятие. Главная цель занятий – вызвать речевую активность 

детей, стимулировать разговорную речь, правильност речи.  

Для отслеживания знаний, умений и навыков воспитанников ежегодно 

осуществляется диагностика знаний детей по языковой компетенций. Система оценки 

компетентностного развития каждого ребенка дает возможность отслеживать динамику 

обучения и планировать индивидуальное развитие. Используется условная трехуровневая 

оценка развития компетентностей ребенка. Результаты заслушиваются на педсоветах, 

намечаются пути решения. Возникших проблем по качеству изучения языков. По итогам 

диагностики можно сделать вывод, что внедрение полиязычия  в ДО позволяет нашим 

воспитанникам не только овладевать азами языков, но и формирует у детей позитивное 

отношение к себе, к окружающей действительности, обеспечивает личную значимость 

каждого ребенка, развивает индивидуальные способности дошкольников.  

Литература: 
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3. Программы «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз».  

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ  ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІНДЕ, 

БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Шаншархан Ұ.Н.,Әлкенова Ш.Ы. 

ҚМҚК  №41 «Гүлдер» балабақшасы 

 

 

Қазіргі таңда еліміздің білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты 

мақсаты-ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқара алатын, 

дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу. 

«Инновациялық технологиялар – бұл білімнің басымды мақсаттарымен 

біріктірілген пәндер мен әдістемелердің: оқу – тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара 

ортақ тұжырымдамамен байланысқан жаңа міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен 

әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп, ақыр 

аяғында баланың дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды» 

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім 

беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның ішінде 

мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістер енгізуді талап етіп 

отыр. 

Қазіргі кезеңде білім ғылым саласында инновациялық педагогикалық 

технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымдардың 

біріне айналды. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік 

саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Сондықтан мектепке дейінгі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеудің негізгі мақсаты – баланың жеке басының қалыптасуы мен дамуы болып 

отыр. 

Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын 

қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр сырын анықтап, 

мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызу қажет. Әрине, ол үшін мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуында 

педагогтардың педагогикалық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да 

байланысты. Яғни, инновациялық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың 

еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 

қазіргі таңдағы әрбір педагогтың міндеті. Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде мектепке 

дейінгі мекемелердегі білім беру жүйесінде оқыту, тәрбие беру үрдісін 

технологияландыру - басты мәселенің бірі. Осыған орай мектепке дейінгі мекемелердің 

тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің әр түрлі технологиялары жасалып енгізілуде. Білім 

беру жүйесінде инновациялық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін дамуына, 

жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір педагогтың 

міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген инновациялық 

технологиялар: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы 

оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта 

оқыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б. 

Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан басталмақ. Мақсаты - мектепке 

дейінгі білім балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. 
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Кез келген оқыту технологиясы тәрбиешіден терең теориялық, психологиялық, 

педагогикалық әдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, балалардың жан дүниесіне 

терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінде қолданылатын педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне 

тоқталайық. 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының ерекшелігі 

ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына 

сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша 

түсуді көздейді. Ойын - балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың 

тәсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын 

үйретіп қана қоймайды, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады. 

Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны танып 

білуге құштарлығын арттырады. 

Дамыта оқыту технологиясы - баланы оқыта отырып, дамыту. Бала бойында 

еркіндік, мақстакерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік, белсенділік т.б. қасиеттер дамыту. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру 

құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, 

видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтар, мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, 

инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 

бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық 

және графикалық жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі-

мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен пайдалану. Бұл жағдайда 

тәрбиеші әр оқу іс-әрекеттерін бастар алдында жиі көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. 

Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды 

пайдаланар еді. 

Бала бақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың 

қызығушылығын арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін 

қайта көруге мүмкіндік алады. Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға 

арналған таптырмас құрал болып табылады. Өйткені, балалардың зейіні әр түрлі әдемі 

түстерге, ойыншықтарға, әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады. 

Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де күнде 

дамытылып отыратын анық түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады. 

Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық қатынастық технология құралдарын 

қолданудағы мақсаты - баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру. Балада 

танымдық қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы 

болуына, жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Заман талаптарына сай мектепке дейінгі мекемелерде АКТ оқыту процесінде 

кенінен пайдаланады. Түрлі танымдық салаларына арнаулы компьютерлік бағдарламалар 

құрылуда. Баланың жас ерекшелігіне және пайдаланатын компьютерлік бағдарламаларға 

сай интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті, бағдарлаушы (әңгімелеуші), 

жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін. 

Оқытуда балалардың түрлі психикалық функцияларын дамытуға араналған 

пайдаланатын компьютерлік құралдар бар: олар қөру, есту арқылы қабылдау, зейін, есте 

сақтау, логикалық ойлау, т.б. 

Интерактивті тақтаның жетістіктерінің кіші жастағы балаларда оқуға, жаңа білім 

алуға деген құштарлық туғызады. Интерактивті тақта ақпаратты кеңінен ұсыну құралы 

болып келеді және баланың мотивациясын күшейтеді. Мультимедиалық технологияларды 

пайдалану арқылы (түс, графика, дыбыс, замануи видеотехникалық құралдар) түрлі 

жағдайлар мен ортаны моделдеуге болады. Мультимедиалық бағдарламаларға еңгізілген 
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ойын компоненттері үйренушінің таңымдық әрекетін белсендіреді және материалды 

ұғынуды күшейтеді. 

 
Интерактивті оқу іс-әрекеттерін өткізу бөлмесі келесі міндеттерді орындайды: 

·балаларды жаңа технологиялары арқылы оқыту; 

·балаларға және тәрбиешілерге жұмыстануға өте жағымды жағдайлар туғызады; 

·балаларды компьютерлік технологияның мүмкіндіктері мен дағдыларымен 

таныстырады. 

Интерактивті тақтаны пайдалану оқытуда интерактивті кешендерді пайдалану 

сапалы, қызықты және оңтайлы болып келеді. Электрондық мультимедиялық 

бағдарламаларды дәстүрлі оқыту және педагогикалық инновациялармен қатар, оқыту 

үрдісінде үнемі қолдану дайындығы әртүрлі деңгейдегі балаларды оқыту тиімділігін 

көтереді. Бірнеше технологиялардың пайдаланудың әсері, оқыту нәтижесінін сапасын 

күшейтеді. Электрондық жүйеде оқытуда мультимедияны пайдалану, балаларға ақпаратты 

беру жылдамдығын, оны түсінуді көтеріп ғана қоймай, соңымен қатар мынандай маңызды 

сапаларды интуиция, образдық ойлауын дамытады.Мектепке дейінгі мекемеде 

интерактивті тақтаны пайдалану тәсілдері өте көп. Бұлар презентациялар, интерактивті 

оқыту бағдарламалары, графикалық, бағдарламалық орталықтарда жобалар құрастыру. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық технологияны ендіруге 

көптеп күш жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі 

міндеті: әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс 

қолдана білу,жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау. 

Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі 

білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған. 

                                            Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Интернет ресурстары 

2.«Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. 

3.К.Ж.Бұзаубақова. Жаңа педагогикалық технология. Оқулық. 
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Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» стратегиясында атап көрсеткендей 

табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім түсінуі керек. Жастарымыз 

басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 

Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. XXI 

ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: компьютерлік техниканы, 

интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық 

құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарда оқу үрдісінде тиімді пайдалану 

арқылы білім сапасын көрсету. Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы – жарқын, 

білімді, парасатты, өз ана тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз 

елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат 

болып шығуы керек деген еді. Компьютерлік телекоммуникациялар бүгінгі қоғамда үлкен 

қолданысқа ие. Мәселен, бизнесте, ақпараттық құралдарда ғылым мен білімде. Қазіргі 

заман мұғалімі тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи – танымдық, 

педагогикалық – психологиялық сауатты, саяси – экономикалық білімді және ақпараттық 

– коммуникакциялық білімді және ақпараттық – коммуникациялық технологияны жан – 

жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу керек.  

Бүгінгі бала – ертеңгі еңбек етуші, тұтынушы, инновациялық технологиялар мен 

менеджменттік басқарудың алып барушысы. Балабақшадағы оқу – тәрбие жұмыстарының 

басты мақсаттарының бірі – баланың тілін ұстартып, жақсы сөйлеу бьілуге үйрете 

отырып, оның ой – өрісін дамыту. Бала тілді ертерек бастаса, оың келешегі жеңілірек 

болатыны мәлім. Балабақшадағы қазақ балаларымен қатар өзге ұлт балалары да 

мемлекеттік дәне ағылышын тілінде сөйлеп, қазақ тілі мен ағылшын тілінің қыр – сырын 

танып білуде.  

Біздің мемелекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны 

сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды 

қолдануды мектепке дейінгі мекемеде сабақ өту барасында тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл 

құралдың қуаттылығы соншалықты онымен бірге білім жүйесіне жаңа әдістермен бірге 

әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы (шағырмашылығы) еңгізілді. Компьютерлік және 

ақпараттық технологиялар заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер 

желісін және мультимедиялық – электрондық құралдарды мектепке дейінгі мекемеде үш 

тілді меңгеру  барысында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда қазақ тілімен ағылышын тілі 

сабағында презентацияларды және мультимедиялық – электрондық құралдарды мектепке 

дейінгі мекеме қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану. Ең тиімді 

программалардың бірі Microsoft Power Point. Ол мұғалімге қысқа мерзімде өзін үлкен 

дидактикалық материалдармен қамтамасыз етеді, компьютерлік білімін арттыруға 

көмектеседі. Және ол балалардың түрлі қабілеттерін ашады. Олар: есте сақтау, көру, есту, 

ойлау, эмоционалды және т.б. Қазақ тілі мен ағылшын тілі сабағында интерактивті 

тақтамен презентацияны бірге қолдану балалардық сабаққа деген қызығушылығын 

ерекше арттырады. Қазақ тілі мен ағылшын тілі сабағында мультимедиялық және 

интеактивті тақтаны қолданғанды: 

 диалог және монолог; 

 ролдік ойындар; 

 сөйлеу ырғағын; 

 балаларға жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтауға көмектеседі. 

Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық құралдарды 

меңгеруді уақыттың өзі талап етеді. Жаңа ақпараттық құралдарды сабақ барысында 

қолданғанды күтілетін нәтижелер: 

 балалардың сабаққа, тіл үйренуге деген қызығушылығын арттырады; 

 сабақ барысында пайдаланылатын көрнекіліктерді санын санын арттырады; 
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 балалардың шығармашылығын арттырады; 

 балаларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

 балалардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады. 

Балабақшада тілдерді оқыту тек қана сабақ барысында өткізілмей, режимдік 

сәттердің барысында (тамақтану, жуыну, шынығу, еңбектену, серуендеу) үлкендер мен 

балалардың қарым – қатынасы процессінде, тәрбиешінің басқа сабақтарында бекіту 

жұмысы ретінде өтуі керек. Балалар әр – түрлі ертеңгіліктерде, ойын – сауықтарға 

қатысып, өлең айтып, тақпақтарын оқиды. Қазақ тілімен қатар ағылшын тілінде қысқаша 

сахна бейнелерді көрсетеді. Балабақшада үш тілді меңгеру барысында компьютер және 

т.б. жаңа ақпараттық құралды пайдалану заман талабы. Жаңа замандағы – жаңа 

Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу процессіне жаңа ақпараттық 

технологиялады еңгізілуі де, келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді. Үш 

тілді оқытудың басты мақсаты – балаларға үш тілде қарым – қатынас жасауды бастапқы 

деңгейде игерту. Балабақшада тілді оқытудың негізгі элементтерінің бірі – сөздік 

жұмысын жүргізу.Ол балалардың сөздік қорын байытуда ерекше орын алады. Балалардың 

сөздік қорын тексеру әдістері бар. Олар мыналар:  

 әңгімелесу, әңгіме құрату – өзін қоршаған орта туралы: үй іші, балабақша, ата – 

анасы, тобы, ойыншықтары және т.б. 

 балалардың күделікті жиі пайдаланатын заттарын көрсету арқылы оны айтқызу 

(киім – кешек, ойыншықтар, оқу ұүралдары және т.б.) 

 сөзді түсініп айту дәрежесін тексеру (таныс емес заттарды көрсету) 

 Бүгінгі күні инновациялық әдістермен оқытудың ақпараттық технологияларын 

қолдану арқылы баланың ойлау қабілетін дамытып, оқу іс – әрекетіне деген 

қызығушылығын арттыру басты мақсат болып табылады. Қазіргі заманауи 

технологияларды мектепке дейінгі ұйымдардың жұмыс істеу практикасында пайдалану 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік туғызады. 

Оқу процесінің сапасын арттыруда заманауи технологияны пайдалану әдісі зор рөл 

атқарады. «Оқу үрдісінде заманауи технологияларды білім беру сапасын жақсартудағы 

қолданыс аясын кеңейту керек» деген Елбасының сөзін басшылыққа ала отырып, оқу іс – 

әрекетінде жаңа жолдардың біріне жататын ақпараттық оқыту жүйесіндегі үш тілді  

үйретуде интерактивті тәсіл жиу қолданылады. Интерактивті тақта арқылы әр түрлі бейне 

жазбаларды, суреттерді көрсете отырып, баланың тілді меңгеруге деген құлшыныстарын 

арттыру. Оқу іс – әрекеті қызықты өту үшін интерактивті тақтадан түрлі дидактикалық 

ойын түрлерін жасақтап, балалармен бірге ойнау арқылы олардың ойлау қабілеті дамиды. 

Мысалы: жануарлар тақырыбына  байланысты сөздерді балалар суретке қарап, үш тілде 

атау керек.  

     алма – яблоко - apple 

  банан – банан - banana 

         алмұрт – груша - pear 

  апельсин – апельсин - orange  

Сонымен қатар түрлі заманауи бейне жазбаларды да сергітусәтінде қолдануға 

болады.  
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Балалардың тілге деген  қызығушылығын оятқан кезде ғана кез келген 

жетістіктерге жетуге болады, яғни оқытудың ең бастысы әр - түрлі заманауи 

дидактикалық ойын, ақпараттық технологияны тиімді пайдалану  арқылы балалардың 

тілге деген құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру. Бұл дегеніміз қоғам 

талабына сай алынған терең білім, білік, дағдылар мен құзырлықтардың негізінде еркін 

бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз 

бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Жас 

ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің ғылыми құпияларына 

үңіліп,  өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі еңбасты қажеттілігі ол – 

үш тілде оқыту. Тіл мәдениетін игеру – әр баланың сәби шағынан басталып, ары қарай 

біртіндеп жетіліп отыратын үрдіс. 

Сондықтан да бүгінгі өскелең уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру 

мәселесі толассыз, үздіксіз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері анық. 

Балабақшада берілген барлық білімнің бастамасы әрі жан – жақты дамыту түпкі негізінен 

қалайтын орын. Сондықтан да, балалардың ой өрісін үздіксіз дамыту үшін оқу іс – 

әрекетін қызықты заманауи ойын арқылы өткізудің маңызы зор.      Әрине, барлығын 

байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, 

«тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты.Үштілді 

болу – қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, толық 

қанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек. Жаңа егемен еліміздің 

ұрпағын жаңа білім нәрімен сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін білімді, 

білікті маман болайық. 
 

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІҢ ЕҢ НЕГІЗГІСІНІҢ БІРІ – 

ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСІ 

 

Альжанова К. Ж.,Турсунбаева Г. Ж. 

№ 41«Гүлдер» балабақшасы 

 

Негізгі қағидасы-педагогикалық қарым-қатынас диалогы арқылы жеке тұлғаны 

қалыптастырып дамыту. Интерактив- ағылшынның «өзара әрекет» деген сөзінен шыққан. 

Демек, интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделе отырып, жеке 

тұлғаны дамытуға бағытталған. Сонымен бірге сапалы білім алудың алғы шарттары болып 

табылатын таным белсенділігі мен ізденіс белсенділігін қалыптастырып қана қоймай, әрі 

қарай дамытады. 

 Теориялық білімді өмірмен ұштастыру үшін компьютердің қажет екені даусыз. 

Қазіргі қоғамда ақпараттық мәдениет пен ақпараттық білім беруді ұйымдастыру аса 

маңызды.Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттің бір сарындылығы баланы тез шаршатады. 

Сондықтан іс-әрекет формаларын түрлендіріп отырған дұрыс. Жаңа тақырыпты меңгерту 

кезеңінде балаға өтілетін материал төңірегінде ақпарат беру, оның практикалық 

бағыттылығын түсіндіру, тақырып бойынша бақылау мен диагностикалау формалары жүзеге 

асады. Инновациялық іс- әрекеттің мазмұны мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының оқу- 

тәрбие үдерісінде қолданылатын бағдарламаларды басшылыққа ала отырып, мектепке 

дейінгі педагогика мен психология, әлеументтану, медицина саласындағы ғылыми- зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері негізінде анықталады. Инновациялық технологияларды меңгеру 

педагогтың интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, шығармашылық, зерттеушілік т.б. 

қасиеттерінің қалыптасуына оң әсерін тигізеді, әр педагог өзін- өзі дамытып, оқу- тәрбие 

үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Балабақшадағы инновацияға не жатады? 

  Инновациялық іс – әрекеттің үш кезеңін атап көрсетуге болады. Бірінші кезеңде 

педагог жаңалықтың қажеттілігін дәлелдеу арқылы жаңалық туралы ақпарат жинайды, одан 

кейін әртүрлі жаңалықтың ішінен қажетті жаңалықты таңдап алып, оны қолдану туралы 
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шешім қабылдайды. Тәрбиеші инновациялық іс-әрекеттің екінші кезеңіне көшеді, яғни іске 

асыру кезеңдерін зерттеп, енгізу жоспарын құрып, жаңалықты қолданады. Бұл кезеңде 

педагог оқу–тәрбие процесіне, жаңалықты енгізуіне кедергі жасап отырған факторларды 

ескере отырып, өзгерістер енгізеді, жаңалықты уақыты мерзіміне байланысты жұмыстарды 

өткізеді. Жаңалықты енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс- әрекет үшінші 

кезеңіне өтеді. Бұл кезеңде тәрбиеші жаңашыл тұрғыда ұйымдастырылған оқу–тәрбие 

жұмысының нәтижесін көтеруге жасаған ықпалын анықтайды, жаңалықтың оқу – тәрбие 

жұмысына нәтижелі енгізу шарттарын белгілеп, оны таратуға ұсынады. Оқытудың 

инновациялық жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана білу 

іскерлігі қалыптасуы керек. Қазақстанның бүгінгі білім беру жүйесінде жаңа инновациялық 

бағытты игерген, нақты тәжірибелік іс-әрекетте өзіндік даңғыл жол салуға икемді, 

шығармашыл, зерттеуші педагогтар аса қажет. Дәл осы сипаттағы педагогтың ең алдымен 

инновация туралы түсінігі болуы қажет. 

 Қазіргі педагогикадағы инновация – білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты 

енгізу, яғни жаңа әдіс-тәсілдерді амалдарды, құралдарды, жаңа тұжырымдарды жасап, 

оларды қолдану ретінде анықталады. Инновация құрал мен процесс ретінде қандай да бір 

жаңалық ендіру жұмыстарын көздейді. 

  Мысалға алатын болсақ, бала тұлғасы жалпыадамзаттық құндылық ретінде 

қарастырылатын, ізгілікті педагогика теориясында «жеке бағытталған оқыту», «жеке 

бағытталған тәрбие», «жеке көзқарас» сияқты түсініктер бар. Жеке бағытталған педагогика 

балалардың жеке тәжірибе жинақтап, олардың жеке қызығушылықтары мен қажеттіліктері 

іске асырылатындай оқыту ортасын жасайды. Инновацияға деген қажеттілік қандай да бір 

мәселені шешу жолында туындайды. Кез- келген педагогикалық ұжым, кез- келген педагог 

инновациялық іс-әрекетті ұйымдастыруға құқылы. Бірақ жаңашылдықты дайындау және 

ұйымдастыру барысында өзіне нақты міндет алуы тиіс, өйткені кез келген педагогикалық 

бастаманың нысаны бала екенін ұмытпаған жөн. Педагогтардың инновациялық әлеуетін 

дамытуда құрылған жоспар балабақшаның әдістемелік жұмысының инновациялық бағытына 

қатысты. 

 Әдістемелік жұмыс мазмұны ұйымның даму стратегиясына бағынышты болып 

табандылықтан, осындай әдістемелік жұмыс ұйымының даму стратегиясының іздену және 

айқындау құралы болып табылады. 

  Инновациялық іс- әрекетті жүзеге асыратын МДҰ әдістемелік жұмысын 

ұйымдастырудың маңызды шарттарының бірі- жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану. 

Бұл -инновациялық қызметті ақпараттық тұрғыдан қамту үрдісінде бірініші кезекте тұрған 

мәселе. Алайда, жалпы алғанда, материалдық база жеткілікті түрде жабдықталғанымен, 

бүгінде бұл үдеріс баяу дамуда. Табиғат сұлулығы рухани қайырымдылыққа тәрбиелеуде 

үлкен рөл атқарады, яғни балаларды мейірімділікке, адамгершілікке, жақын адамдарға 

қамқор бола білуге көмектеседі. «Балабақша  үйіміз, әдемілікті сүйеміз» – деген 

ұранымызбен «Балаларды айналамен таныстыра отырып, оларға экологиялық тәрбие беру» 

болып табылады. Баланың өз туған өлкесінің табиғатын сүюге, оны аялай білуге, оны 

қорғауға қызығушылығын арттырып, жауапкершілігін күшейтуге, табиғатпен бірге өмір 

сүретінін сезінуге үйрету. 

Экологиялық мәдениетінің негізгі мақсаты: 

1.     Қоршаған ортамен таныстыру ; 

2.     Адаммен табиғаттың бірлігі туралы білім негізін қалыптастыру; 

3.     Қоршаған ортаның өзі мен қоғам үшін қажеттілігін сезіндіру; 

4.     Экологиялық мәдениет негізін қалыптастыру; 

5.     Қоршаған орта мен жануарлар әлеміне қамқорлық жасауға жетелеу. 

Балабақшадағы сыртқы безендіруі таза табиғи және құнсыз заттардан жасалынып 

төңірегімізді көркейтіп тұр. Тәрбиеленушілердің табиғатты танып білуге және оның 

тылысым тынысының өздік ерекшіліктерін түсінуге  арнайы таза ауадағы экологиялық 
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кабинет жасалды.Балалар тірі және өлі табиғат арасында, тірі организм мен олардың өмір 

сүру ортасындағы байланыстарды орнатуға үйреніп табиғатпен етене  байланыста болады. 

3-4 жасар балаларға арналған экологиялық жол салынған. Ол жолда балалар құмырсқа 

иілеуімен, шағын тоғанмен, аралардың еңбегімен, жәндіктер әлемімен танысады. 

5-6 жасар балаларға  арналған экология жолында, балалар бақша ішінде 

тәрбиешілермен еңбек жасайды, көкеністердің өсіп-жетілуін бақылайды және әлемнің 

қызықты жерлерімен танысуға мүмкіндік беріледі. Ол үшін «мысыр елінің пирамидасы»  

жайғасқан, «кактустар әлемі», «орыс халық ертегілері» және «қазақтың жайлауы» сияқты 

бұрыштар бар. 

Балабақшаның ішіндегі безендіру экологиялық бағытқа сай келеді, яғни  экология 

бөлмесі, экологиялық бұрыштар балалармен жұмыс жасауға және балалардың жан-жақты 

дамуына ықпал жасайды. 

Тәрбиелеу мен білім беру ісіне отбасын тарту, ата-аналарды педагогикалық үрдістерге 

,жоспарлау мен ұйымдастыруға қатыстыру,  ата-аналардың балабақшамен тығыз байланыста 

болуы. 

«Мектепке дейінгі ұйымдардағы  тәрбиелеу мен  оқыту  процесінде  М.Монтессори  

әдістерін  қолдану» 

 Мақсаты: Монтессори  педагогикасының негізігі  принципі – балаға  өзін-өзі  

тәрбиелеуге  өз бетінше  оқуға, өз  бетінше  дамуға  жағдай  жасау. 

 Балалардың  логикалық  ойлау қабілеттерін, әртүрлі   жаттығулар арқылы  дамыта  

отырып,  ұйымшылдық, тапқырлық,  ізденімпаздық қабілеттерін қалыптастыру. 

 Міндеттері: Монтессори  топтарында  бала  негізінен арнайы   дайындалған  

қоршаған  орта. Монтессори  көрнекіліктердің  көмегімен  өз  бетінше  жұмыс  жасауға 

үйренеді.  Монтессори  педагогикасының  тағы  бір  ерекшелігі  әртүрлі  жастағы  балалар  

бір-біріне  кедергі  келтірмейді қайта   бір-біріне  көмектеседі. 

Белсенділік орталықтары: Өнер орталығы.Көркем әдебиет орталығы.Желілі ойындар 

орталығы 

Құм мен су орталығы. Құрылыс ойындары орталығы 

Құм мен су орталығы: 

Мақсаты: Балалардың ортақ іс-қимылын ояту,қол саусақтарының қимылын дамыту, 

шығармашылығын арттыру,жан-жақты қызығушылығын ояту. 

Өнер орталығы: 

Мақсаты:Әр бағыттағы өнерді қабылдауын дамыту,сезіммен өнерді түсінуге 

тәрбиелеу. Ақыл-ой қабілеттерін дамыту.Ұсақ қимыл-қозғалысын,өзіндік шығармашылығын 

арттыру. 

Құрылыс орталығы: 

Мақсаты: Балаларға заттарды дұрыс құрастыра білуге үйрету.Балалардың дұрыс 

ойлауын дамыту, Шеберлігін арттыру.Ұжым болып жұмыс жасай білуге тәрбиелеу 

Желілі ойындар орталығы: 

Мақсаты: Балалардың рөлдерде ойнау шеберлігін арттыру, ертегілерді 

кейіпкерлендіру арқылы сөздік қорын молайту, белсенділігін арттыру. 

Көркем әдебиет орталығы: 

Мақсаты: 

Балалардың кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру,ертегілерді таныстыра 

отырып,сөздік қорын молайту,тілдерін дамыту.Дұрыс сөйлей білу мәдениетіне тәрбиелеу. 

Әдебиеттер: 
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2. Қабдықайыров Қ. Инновациялық технологияларды диагностикалау. – А., 2004 

3. Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – //Қазақстан мектебі, №4, 

2008 
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РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ 

 

Кылышева А.Б., Кернибаева А.М. 

КМКҚ №41 «Гүлдер» балабақшасы 

 

 

Адамгершілік тәрбиесі жан-жақты тәрбиенің аса маңызды бөлігі болуымен қатар, 

ол адамгершілік – қоғамдық дамудың жемісі, әрі қоғам өміріндегі өзгерістерге 

байланысты дамып жетіліп отыратын маңызды құбылыс.  

Адамгершілік тәрбиесінің өзекті міндеті - өзі өмір сүріп отырған кезеңдегі 

қоғамның алдында тұрған мақсат мүддесіне сай адамгершілік қасиеттердің тұтастығын 

тәрбиелеу. 

Адамгершілік тәрбиесі күрделі де қайшылыққа толы 

процесс.Сондықтан,адамгершілікке баулу дегеніміз – ол адамдардың үлкен бе, кіші ме, 

әрбір істеген  ісін, сөйлеген сөзін, өзгелермен қарым-қатынасын ақылға салып, ар-ұят 

таразысынан өткізіп, біліммен ұштастырып, ең әділ, ең дұрыс жолын таңдап ала білуі. 

Адамгершілік - адам бойындағы ең асыл қасиет және адамзат баласыныңеңжоғарғы 

мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге 

үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өз - өзін сыйламайды. Рухани 

- адамгершілік тәрбиесі - өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп 

ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік 

қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды болжайды.  

Әсірсе, мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің мазмұны 

осы жастағы балалардың ерекшеліктеріне сай келуі тиіс. Негізгі міндет – балалардың 

жақсы әдет, мінез - құлықын қалыптастыру. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан 

дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани - адамгершілік қасиеттері қалыптасады. 

Халқымыз «баланы ойын өсіреді»деген сөзі тегін айтылмаса керек. Бала ойнап 

жүріп, ойланады, жүйкесі тынығады, ойы сергиді, денесі шымырланады. Өздерінің құрбы 

- құрдастарымен жақсы араласуды үйренеді. Сан алуан ойындар баланың дене тәрбиесін 

дамытып, жас жеткіншектің бойына адамгершілік, сүйіспеншілік, кішіге көмек, үлкенге 

құрмет көрсете білуге, қиыншылықтан қорықпауға, мақсатқа жетуде төзімділікті 

ұлғайтуға тәрбиелеуде ерекше мәні бар. Ең бастысы, ойын баланы жан - жақты, тез 

ойланып шешім қабылдауға, ойын шыншыл ойнауға кешірімді, жанашырлыққа 

тәрбиелейтіні анық. 

Рухани - адамгершілік білім беру – жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, 

сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды 

дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет - дарынының ашыла түсуіне, 

ақыл - парасатын дамытуына, яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. 

 «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай міндеттерді 

іске асырушылар – мектепке дейінгі мекемелер мен отбасы. Адамгершілік тәрбиенің, адам 

бойында осы жақсы қасиеттердің болуы, жанұяға, өскен ортасына байланысты. Бала ісінің 

дұрыс екенін қоштап, оң бағыт беріп, теріс жерін дереу жөндеп, демеп жіберу ата - ана 

мен тәрбиешіге жүктелер міндет. “Адам бойында жақсы қасиеттер көп болса, оған бақ та, 

бақытта қонады” деген сөзге сүйенсек, жағымсыз қылық - қасиеттер болса одан арылту 

қажет. Көптеген қайырымды істер жасап, жақсы мінез - құлықтарды өн бойыңа жинап, 

ақылдылық танытсаң, міне адамшылдық болғаны. 

Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық 

педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет- ғұрыпты жан-жақты 
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терең білумен қатар, өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, білім берудің барлық 

кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. Ата-ананың болашақ тәрбиесі үшін жауапкершілігі 

ұрпақтан –ұрпаққа жалғасуда. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»дегендей, ата-

ананың күн сайын атқарып жүрген жұмысы- балаға үлкен сабақ. Жас балалардың 

үлкендер айтса, соны айтатынын, не істесе соны істегісі келетінін бәріміз де білеміз. 

Баланың үйден көргені, етене жақындарынан естігені-ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең 

үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның 

айналасындағыларға көрсетер мен берер тәлімі мол болмақ.. 

«Өзін-өзі тану-өмірді тану» ,-деген болатын көне грек философы Сократ. Басты 

мақсат –әр адамның өмірден өз орнын табуына ықпал ету. Өмірдің  қарапайым ақиқатына-

ұлттық құндылықтарды меңгере отырып, баланы халқының адал ұлы мен қызы болуға 

нағыз адам деген ардақты атқа лайық болуға   жастайынан үйрету. Қазіргі қоғам талабы 

да  осыны көздеп отыр емес пе? Осы мақсаттарды жүзеге асыруда «Бөбек» қорының 

президенті Сара Алпысқызының «Өзін-өзі тану»  рухани-адамгершілік білім жобасы 

республикамыздың білім беру мекемелерінде  жеке пән ретінде енгізілді.Балалардың 

танымдық сұраныстарын қанағаттандыра отырып, жан-жақты тәрбиелеудің негізі өзін-өзі 

тану пәнінде жатыр. 

Адам бойына кішіпейілдік, сыпайлық, рақымшылық, жанашарлық, сыйластық, 

тілектестік сияқты қасиеттерді дарыту және өзгелерді қадірлей, сыйлай, құрметтей білу, 

тыңдай білу, қолынан келгенше адамдарға көмектесу, кешірімді болуды үйрету де «Өзін-

өзі тану» пәнінің үйлесіне 

Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі 

бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке 

шақырады. 

Рухани- адамгершілік тәрбие- бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау 

дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылығын 

қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез- құлқы 

мен іс әрекетін анык. 

 Өз халқының мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі 

мен мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат 

қалыптасады. Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге 

айналған. Отбасында, балабақшада , қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау 

және оны қастерлеу әрбір адамнан талап етіледі. 

Халқымыздың тәлім- тәрбиелік мұрасына үңілсек, ол адамгершілікті, 

қайрымдылықты, мейірбандықты дәріптейді. Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен 

жақсы әдеттерге баулыған. «Үлкенді сыйла», «Сәлем бер, жолын кесіп өтпе» деген секілді 

ұлағатты сөздердің мәні өте зор. Адамгершілікті, ар-ұяты бар адамның бет-бейнесі 

иманжүзді, жарқын, биязы, өзі парасатты болады. Ондай адамды халық «Иман жүзді кісі» 

деп құрметтеп сыйлаған. 

Балаларымызды имандылыққа тәрбиелеу үшін олардың ар-ұятын, намысын оятып, 

мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілдік, қамқорлық көрсету, адалдық, ізеттілік сияқты 

қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Баланы үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, иманды 

болуға, адамгершілікке баулу адамгершілік тәрбиесінің жемісі. Балаларды адамгершіліке 

тәрбиелеуде ұлттық педагогика қашанда халық тәрбиесін үлгі ұстайды. Ал, адамгершілік 

тәрбиелеудің бірден-бір жолы осы іске көзін жеткізу, сенімін арттыру. Осы қасиеттерді 

балаға жасынан бойына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің берік ірге тасын 

қалағанымыз. Адамгершілік- адамның рухани арқауы. Өйткені адам баласы қоғамда өзінің 

жақсы адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. Адам 

баласының мінез құлқына тәрбие мен тәлім арқылы тек біліммен ақылды ұштастыра 

білгенде ғана сіңетін, құдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының көрініс болып 

табылады. 
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Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең 

бастысы — өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. 

Ұрпақ тәрбиесі — келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты 

жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени — ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің де 

қоғам алдындағы борышымыз. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Филюк Д.В., Александрова В.Н. 

КГКП ясли-сад «Гульдер» 

 

 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности»- говорил В.А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст – это период, когда закладываются основы математического 

мышления. Поэтому математическое развитие является одной из приоритетных задач 

дошкольного образования. Приобщение воспитанников к математике в игровой и 

занимательной форме поможет в дальнейшем быстрее и легче овладеть школьной 

программой. В дошкольном возрасте дети усваивают элементарные математические 

понятия и отношения, учатся самостоятельности, умению делать простейшие обобщения. 

Для того чтобы были реализованы задачи формирования математических 

представлений и математического развития детей, необходимо организовать 

образовательный процесс в детском саду таким образом, чтобы ребенок играл, развивался 

и обучался одновременно.  Одной из таких форм является обучение детей с помощью 

дидактических игр и упражнений с математическим содержанием. 

Дидактические игры и упражнения, направленные на формирование 

математических представлений – это игры, способствующие развитию умственных 

способностей. Игры основываются на моделировании, процессе поиска решений. Н.А. 

Виноградова отметила, что вследствие возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста в целях их обучения следует широко использовать дидактические игры, 

настольно-печатные игры.  Никитин, Минский в книге «От игры к знаниям», Л. А. Венгер, 

О. М. Дьяченко предлагают развивать и закреплять математические представления в 

разных видах деятельности. В этой области занимались такие учёные, как М. Монтессори, 

А. А. Столяр.Е. И., Ф. Фребель, Е. И. Щербакова. Они внесли много нового в разработку 

методов обучения детей. По их мнению, дети должны учиться в процессе игры. 

Работая с детьми среднего возраста, я обратила внимание на то, что малыши часто 

отвлекаются, быстро устают, а это ведёт к снижению внимания, дети плохо усваивают 

программный материал. В то время, когда дети играют в игры с математическим 

содержанием, они легко и быстро сравнивают предметы по величине, без труда 

определяют форму. Проанализировав данную проблему, я пришла к выводу, что в 
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дидактических играх имеются больше возможности для формирования новых знаний, 

знакомства детей со способами действий. 

Для этого в группе была создана математическая зона, где размещены игровые 

материалы, способствующие познавательному и математическому развитию детей. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций, классификации. Когда ребенку 

интересно, он легко, свободно, и добровольно включается в игру. Детям очень нравятся 

задачи-шутки, головоломки, логические упражнения. С целью развития у дошкольников 

пространственных представлений, логического и конструктивного мышления, 

воображения, памяти и внимания, используется  разнообразный игровой занимательный 

материал. Это различные дидактические игры и упражнения (словесные, с 

использованием наглядного материала), числовые курьезы, лабиринты; математические 

игры; задачи и упражнения с блоками Дьенеша («Выложи дорожки», «Кошки-мышки», 

«Художники», «Архитекторы», «Логический поезд»), палочками Кюизенера 

(«Кростики»,«Аквариум», «Волшебные сказки», «Буквы», «Сказочный город»); игры-

головоломки («Танграм», «Колумбово яйцо», «Головоломка Пифагора», «Вьетнамская 

игра»), используем мы и игровой материал по развивающим играм Б.П. Никитина 

(«Сложи узор»). С помощью  дидактических игр воспитатель не только передает 

определенные знания, но и учит детей играть. 

Перед детьми среднего дошкольного возраста «Программа воспитания в детском 

саду» в разделе «Элементарные математические представления» ставит более трудные 

счетные задачи, которые направлены на дальнейшее развитие мышления детей. 

Однако и в этом возрасте широко могут использоваться дидактические игры. 

Особенно в усвоении множества, равенства и неравенства групп предметов; количества и 

счета до пяти по осязанию, на слух навыков счета, в усвоении величины, формы, 

ориентировки в пространстве. 

В первые дни учебного года в средней группе целесообразно проводить 

дидактические игры, в которые дети играли еще в младшей группе, с целью закрепления 

знаний и умений детей и повторения по элементарным математическим представлениям 

пройденного ранее.   

 Особое внимание следует уделить тем детям, которые не посещали дошкольные 

учреждения. С ними необходимо более широко использовать дидактические игры в 

индивидуальной работе. 

С детьми этого возраста проводятся дидактические игры на закрепление знаний в 

количественном счете, образовании числа в пределах пяти. Одновременно в играх 

ставится задача развить внимание и память детей. Например, дидактическая игра «Что 

изменилось» может быть проведена с несколькими задачами. 

Дети образуют круг. Внутри круга стоят несколько детей. По знаку воспитателя 

один уходит, затем, войдя, он должен определить, какие изменения произошли внутри 

круга. В этом варианте отгадывающий ребенок должен подсчитать, сколько детей стояло 

в кругу вначале, сколько осталось, и, сопоставив эти два числа, определить, сколько детей 

ушло из круга. Затем при повторении игры отгадывающий должен назвать имя ушедшего 

ребенка. А для этого требуется удержать в памяти имена всех стоящих в кругу детей и, 

посмотрев на оставшихся детей установить, кого из сверстников в данное время нет. 

 Дальнейшее усложнение может быть таким: число детей в кругу остается то же (в 

пределах пяти), но изменяется их состав. Отгадывающий должен сказать, кто из детей 

ушел и. кто встал на его место. Этот вариант требует от детей больше внимания и 

наблюдательности. 

 Усложнение этой игры может пойти и по линии изменения порядка расстановки 

играющих. В этом случае нужно будет вспомнить, как дети стояли, и отгадать, какие 

изменения произошли. Это задание требует развития зрительной памяти. Можно менять 

позу детей. Игра будет проходить более эмоционально. Количественный счет и навыки 
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его закрепляются в игре «Магазин». Ребенок в «кассе» получает «чек» — карточку с 

нарисованными кружочками, пересчитывает кружочки и идет к «продавцу», которому 

говорит: «У меня четыре кружочка, я могу купить четыре игрушки». 

 В игре «Будем считать» дети, наряду с закреплением счета, учатся соотносить 

число кружков с предметами. Играющие получают по три карты с различными числовыми 

изображениями и кладут их рядом на стол. На каждой карте одинаковое число кружков, 

но они по-разному расположены. Если играющие подберут именно такое расположение 

кружков, как у ведущего, то получают маленькую «закрывашку» и кладут ее на свою 

большую карту. Игра продолжается до тех пор, пока у ведущего не останется ни одной 

карточки. 

Дидактические игры наряду со счетом помогают закрепить знания величины и 

формы. Например, игра «Кто скорее соберет» способствует закреплению знаний 

предметов в возрастающем или убывающем порядке.Умение быстро сообразить, какого 

по счету предмета не стало, вырабатывается в игре «Какая игрушка спрятана?». Игрушки 

разного размера и формы стоят на столе на одной линии. Дети смотрят на игрушки, 

пересчитывают их, запоминают. Один из играющих выходит из комнаты, а в его 

отсутствие дети прячут какую-нибудь игрушку. Вернувшийся в комнату ребенок должен 

вспомнить, какой по счету (а затем и по размеру) игрушки на столе не стало. 

Настольно - печатные игры помогают детям усвоить понятие «сколько». В игре 

«Кому сколько?» ведущий раздает карточки с нарисованными мальчиками и девочками и 

их одеждой, а на стол кладет карточку с двумя девочками и спрашивает: «Сколько им 

надо шапочек?» Дети отвечают: «Две». Тогда ребенок, у которого на руках картинка с 

двумя шапочками, кладет ее рядом с карточкой, где нарисованы две девочки, и т. д. 

В присчитывании и отсчитывании дети упражняются в играх с мелкими 

игрушками. Игра состоит в том, что ребенок, получив карточку с нарисованными 

кружочками и сосчитав их, отсчитывает себе столько игрушек, сколько кружочков на 

карте. Затем карты смешиваются и снова раздаются. Дети пересчитывают на своих картах 

кружочки и, если их больше, чем отобрано игрушек по первой карте, решают, сколько еще 

надо прибавить игрушек или отнять, если кружочков меньше. Игрушек на столе должно 

быть много. А кружочков на маленьких карточках пять (1, 2, 3, 4, 5). Это число кружочков 

в карточках может несколько раз повторяться. 

К детям среднего дошкольного возраста предъявляются более высокие требования 

в овладении пространственными ориентировками. Показать направление от себя (и 

двигаться) вперед, назад, вверх, вниз, направо, налево. И в этом возрасте широко 

используются дидактические игры. Например, игра «Кто скажет правильно». 

Дидактическая задача: закрепить ориентировку в пространственных отношениях между 

предметами и определить ее словами направо, налево, посередине, напротив. В этой игре 

дети усваивают пространственные ориентировки в движении. Например, разделившись на 

три группы (одна группа — Лисички, другая — Зайцы, а третья — Белочки), садятся на 

стульчики. В кругу стульчиков ребенок, изображающий Мишку. Воспитатель, создав 

эмоциональную обстановку игры, говорит: «Однажды Мишка позвал к себе в гости 

зверят. Вот пришли к Мишке Лисички (идут), а вот Зайки и Белочки побежали к нему в 

гости». Дети встают со стульчиков и бегут к Мишке. А Мишутка как зарычит: «Что за 

беспорядок!» Испугались зверята и побежали обратно. А Мишка ласково говорит: «Зайки, 

становитесь от меня с правой стороны, Лисички — с левой, а Белочки -впереди». Когда 

все встанут, каждая группа громко повторят, где они стоят по отношению к Мишке. Затем 

дети меняются местами и громко повторяют, где они стоят. Эту игру можно провести и за 

столами, зверями будут игрушки, а дети их передвигают. 

 В дидактической игре «Что изменилось» дети тоже, незаметно, играя, закрепляют 

знания о пространственных ориентировках. Воспитатель вместе с детьми оборудует 

комнату куклы предметами обстановки, которые дети хорошо знают (комната может быть 

организована на столе — стол, стул, кровать, шкаф, цветок и т. д.). Все дети сидят перед 
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этой комнатой. Когда они внимательно посмотрят, где стоят все предметы, один из детей 

выходит за дверь. В это время дети вместе решают и делают перестановку. Вошедший 

должен узнать и сказать, что изменилось в комнате (например, стул стоял около кровати, а 

сейчас его поставили справа от стола). По мере усвоения пространственных 

ориентировок, овладения правилами игры задачу можно усложнить, т. е. сделать две 

перестановки и добиваться от детей более четкого определения пространственного 

расположения предмета (как он стоял и как его переставили). 

Пространственные ориентировки дети могут закреплять и в игре «Куда пойдешь и 

что найдешь». Дети средней группы должны хорошо знать геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, шар, куб, цилиндр. 

Используя дидактические игры, воспитатель подбирает нужные геометрические 

фигуры, изображенные на карточках, или объемные и плоскостные, и проводит с ними 

знакомые уже детям дидактические игры: «Найди по форме», «Разведчики», «Кому 

сколько» и другие. Нужно добиваться, чтобы к концу года темп игр был более быстрым. 

Дидактические игры и упражнения способствуют развитию внимания, мышления, 

памяти, речи, логики и всех мыслительных процессов. Играя с ребёнком в дидактические 

игры, мы так же развиваем способность к наблюдению, сравнению, воспитываем 

усидчивость и терпение, аккуратность, к творческому воображению, точность, 

настойчивость, то есть воспитываем эмоционально-волевую сферу ребёнка 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них 

занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует прежде всего игровое 

действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство 

удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, решается 

ребенком более успешно, так как его внимание прежде всего направлено на 

развертывание игрового действия и выполнение правил игры. Незаметно для себя, без 

особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. 

Благодаря наличию игровых действий, дидактические игры, применяемые на 

занятиях, делают обучение более занимательным, эмоциональным, помогают повысить 

произвольное внимание детей, создают предпосылки к более глубокому овладению 

знаниями, умениями и навыками. 
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Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім 

беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылып жатыр. 

Білім беруді дамыту негізінде жалпы оқыту үрдісіне жүктеліп отырған жаңаша талап, 

міндеттер жоғарғы оқу орны оқытушыларына да қойылуда. Сондықтан оқытушы іс-

әрекетін жаңа талап тұрғысынан ұйымдастыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
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негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім 

беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1]. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір 

білім беру мекемедегі ұжымының, әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық 

жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа 

қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып қазіргідей 

жаһандану дәуірінде сабақ үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдана 

отырып сабақ өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. 

«Технология» ұғымы соңғы кездері педагогикалық әдебиеттегі ең көп 

қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының дидактикалық 

ұғымдармен байланысы сан алуан: оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, 

білім беру технологиясы. 

Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану - сапалы білім негізі.«Адам ұрпағымен 

мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес 

миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз - оқу. «Надан 

жұрттың күні –қараң, келешегі тұман»,-деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің 

тірегі - білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас 

ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі мұғалімдердің алдында тұрған 

басты міндет - оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Бүгінгі 

таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі - жаңа технология негіздері болып 

табылады.  

Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен жұмыстана білуіне назар 

аударған жөн. Оқушы қызметін активтендіру негізінде педагогикалық 

технологияларының бірі - деңгейлік саралау технологиясының элементін қолдану. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу 

материалын меңгергенін қамтамасыз етеді. 

1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына 

жағдай жасауға мүмкіндік береді. 

2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға, олармен саралай жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді. 

3) Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің үш деңгейі 

қарастырылады: ең төменгі деңгей (базалық), бағдарламалық, күрделенген деңгей 

сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс. 

Оқытуда мультимедиялық құралдарды пайдалану тимділігі орасан зор. Сондықтан 

мүмкіндіме қарай сабақта ақпараттық құралдар мен электронды оқулықты жиі 

қолданамын. 

Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультемедиялық құралдарда сабақ 

кезеңдерінде пайдалану кезіндегі бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек, олар:  

- Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;  

- Тынымдық қабілетін қалыптастырады; 

- Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;  

- Оқытушының уақытын үнемдейді; 

- Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;  

Білім беру үдерісіндегі соңғы уақыттарда көп қолданылып,оң нәтижесін көрсеткен 

модульдік оқыту технологиясы туралы айтуға болады. Модульдік технологиялардың 

ерекшелігі: тек білімді меңгерту емес, оқушының танымдық қабілетін және танымдық 

процестерді жадының алуан түрлерін есту, көру, қимыл ойлауды, ынтаны қабылдау 

қабілетін дамытып, оны бекіту, шығармашылық деңгейін арттыру.  

Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты 

болады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – түрлі 

әдісті болу», - деген өткен ғасырда айтылған сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр 
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кезеңдері түрлі әдістері орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Оқушы 

санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамыту. 

М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясының» маңызы ерекше екені 

мәлім. Себебі аталмыш технология әдістері оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге, 

қорытынды жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді, өзін-өзі өзгені де бағалай білуге 

үйретеді.[3]  

Оқушының оқу және танымдық әрекеттерінің белсенділігін арттыру – ең негізгі 

әдістемелік мәселе. Модуль арқылы оқыту осы мәселені шешуге мүмкіндік беретін тиімді 

жолы болып табылады. Модуль арқылы оқыту технологиясының өзіндік ерекшеліктері 

қағидалары, белгілі бар. 

Тиімді белгілерінің бірі – оқушының оқу белсенділігі. Бұл технологияның бір 

ерекшелігі сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты 

ұсынуға болады.  

Оқушының белсенділігін оның ойлау, есте сақтау, елестету, қабылдау қабілеттерін, 

жадысы мен зейінін дамытып, қызығушылығын арттырады. Сабақ формаларының өзгеріп 

отыруы, әсіресе топтық формалар оқушылар арасында қарым-қатынастың нығаюына 

ықпалын тигізеді. Оқушының тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне қарай таңдап 

алуға еріктілігі, оның өз күшін, шама-шарқын бағалай білуге, өзін қауіпсіз сезінуіне, 

қиындыққа дайын болуға және оны жеңуге тырысуына жетелейді.  

Модульдік оқыту технологиясының негізі – модуль. Осы технологияны 

басшылыққа ала отырып, бағдарламада берілген тақырыптарды логикалық бір жүйеге 

келтіріп, модульдерге бөлдім. Бұл модульдік оқытудың негізгі идеясы – жаңғырту. Оның 

мазмұны: 

1.оқытудың жалпы мақсатын қою; 

2.жалпы құрылған мақсатты нақтыландыруға көшу; 

3.оқушылардың білім деңгейін алдын-ала бағалау; 

4.оқу әрекеттерінің жиынтығы; 

5.нәтижені бағалау 

Оқыту модулі үш құрылымдық бөлімнен тұрады: 

1.кіріспе (модульге, тақырыпқа енгізу) 

2.сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесуін ұйымдастыру) 

3.қорытынды бөлімі (бақылау, тест) 

Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес 

дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мұғалім мен оқушылардың бірлескен 

оқу әрекетінің өзара байланысты технологиясы ретінде қолдануға болады,орыс тілі 

сабағында ойын формаларын еңгізу барысында интерактивті тақтаны да қолданудың 

маңызы өте зор. Ойынның мақсаты - бағдарламада алған білімдерін қалыптастыру, 

тиянақтау, пысықтау. Міндеті - оқушының қызығушылығын ояту, белсенділігін 

арттыру.Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті 

шешеді.Сабақтың ортасында – көңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа 

ынтасын арттырады. 

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық 

бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай жаңарған 

озық тәжірибелерді белсенді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң 

тәжірибе беріп отыр.[4] Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі жаңа технологиялардың 

дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім алдында ұстаздардың атқаратын 

рөлі ерекше.  

Егемен еліміздің болашағы, оның әлемдік өз орны, ең алдымен білім мен тәрбиенің 

бастауы ұстаз қолында», - деп атап көрсеткен болатын Елбасы. 

Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін маманға өзінің 

үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар мен 

инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби құзырлығының жоғары деңгейде болуы 
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қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны 

білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс. Оқушыларды кәсіптік білім алуымен 

қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз пікірін ашық білдіретін 

саналы ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. 
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Қазіргі таңда педагогика саласының мамандарын даярлау өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. Оған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы куә бола алады. Бағдарлама білікті 

маманды кәсіби даярлауға басымдылық бере отырып, өз мамандығының нағыз 

майталманы болатын және білімнің барлық саласынан хабардар маман даярлауға 

бағытталған. Бастауыш сынып оқушыларын әуен арқылы тәрбиелеу бастауыш сынып 

мұғалімдеріне пәнаралық білім саласының қызметі болып табылады. Себебі бастауыш 

сынып оқушыларын әуендік тәрбиелеу бастауыш сынып оқушыларының біліктілігін 

сипаттайтын құзіреттіліктердің бірі болып саналады [1]. 

Білім беру саласындағы инновациялық үдерістер жеке тұлғаның білімі мен 

мәдениетін дамытуға бағытталған және ұлттық білім беру тұжырымдамасын құру мен іске 

асыруды болжайды. Елімізде білім беру мен тәрбиелеу бағдарламалары оқушыларды 

түрлі ұлттық мәдени құндылықтармен таныстыруға, оларды жаңғыртуға бағытталған. 

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық мәдениетін қалыптастыру – күрделі 

де жауапты үдеріс. Бір жағынан өсіп келе жатқан ұрпаққа бұқара-ақпарат құралдары 

арқылы түсіп жатқан ақпараттар әсер етсе, екінші жағынан жан-жақты үйлескен тұлға 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін ұлттық-музыкалық тәрбие туралы сөз қозғауға болады.  

Мыңдаған жылдар бойы дербес сана-сезімімізді, ұлттық негізіміз қалыптастырып 

келген тәрбиеден болашақ ұрпағымыздың алшақтауы, ұлттық сана-сезімді дамытуға 

мүлдем ықпал етпейтін қазіргі заманғы жеңіл әуендермен әуестену – бастауыш сынып 

оқушыларын музыкалық-эстетикалық тәрбиелеудің педагогикалық мәселелерін шешуді 

өзектілендіре түседі. Ұлттың, ұлыстың мәдени мұрасын үйлестіруші болып табылатын 

мұғалім ондай жағдайда басты рөл ойнайды. Қазіргі заманғы мұғалім болашақ ұрпақты 

түрлі мәдени құндылықтарға баулып, әрбір баланың ұлттық сана-сезімін 

қалыптастыратын рухани ұстаз болуы керек. 

Әрине, аталған мәселе бойынша жүргізіліп жатқан зерттеу жұмыстары да жоқ емес. 

Олар балаларға эстетикалық, ұлттық тәрбие беруді, музкалық білім беру, отаншылдыққа 

тәрбиелеу секілді тақырып төңірегінде қарастырды [2, 3]. 

Аталған мәселе бойынша жүргізілген зерттеулерге жүргізілген талдаулар 

көрсеткендей, еліміздің мәдениеті мен тарихы, музыкалық білім беру мәселелерінің 
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өзектілігі арта түсуде. Білім беру мен тәрбиелеудің әлеуметтік-филиософиялық, 

психологиялық-педагогикалық аспектілерін әдістемелік тұрғыдан қарстыру қажеттілігін 

болжайды [4, 5]. 

Алайда олар еңбектерде бастауыш сынып оқушыларының музыкалық 

мәдениеттерін қалыптастыру мәселелерін кешенді қарастырған жұмыстар жоқ деуге 

болады . 

Жеке тұлғаны жан-жақты қалыптастыру, дамыту, жетілдірудегі педагогиканың 

әлеуеті орасан зор екендігі белгілі және аталған мәселелер бойынша зерттеу жұмыстары 

жалғаса бермек. Яғни, зерттеу жұмысымызда музыканы оқушының тұлғасын құру 

құралдарының бірі ретінде теориялық тұрғыдан негіздеу қажет деген болжам жасаймыз. 

Ол үшін оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастырудағы педагогиканың әлеуетін 

анықтап, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда жаңашылдық жол ұсыну керек деп 

болжаймыз. Егер музыка өнеріне ұлттық мәдениет мұрасын сипаттайтын диалог орнатса, 

балалардың музкалық мәдениеттерін сәтті қалыптастыруға болар еді. Ол үшін білім беру 

үдерісіне ұлттық-мәдени құндылықтардың жетістіктерін енгізу қажет және ол келесі 

шарттар бойынша құрылса: 

- музыкалық білім беруге ұлттық әуендерді енгізу үлгісін құру және енгізу. Ол 

үшін зерттелетін мәселенің психологиялық-педагогикалық, мәдени деңгейлерінен тұратын 

кешенді жолын табу керек; 

- ұлттық әуенге бейімдеу кезінде оқушылардың дамуларындағы дербес 

ерекшеліктерді ескеру; 

- музыкалық тәрбие берудегі алыс-жақын шетел мамандарының озық үлгілерін 

пайдалану;  

- жалпы, көркем, музыкалық педагогика қағидалары мен ұлттық тәрбие 

тәжірибелеріне сүйене отырып, оқушылардың музыкалық мәдениеттерін қалыптастыруды 

кезеңдер бойынша іске асыру және т.с.с. 

Аталған шарттарды шешу үшін оқушының музыкалық мәдениеті түсінігінің 

сипаттамасын нақтылап, оның басты құрамдарын анықтау қажет. Сонымен қатар 

оқушылардың музыкалық мәдениетінің қалыптастуындағы психологиялық-педагогикалық 

факторларды сипаттау, қазақ ұлтының ұлттық музыкасының педагогикалық әлеуетін 

негіздеу, оқушылардың музыкалық мәдениетін дамытудағы отандық алғы тәжірибелерге 

талдау жасау да басты мәселелердің бірі болып табылады. 

Аталған мәселелерді шешуде музыка мәдениетінің пайда болу және даму 

тарихының заңдылықтарын, жеке тұлғаның музыкалық-эстетикалық талғамының мәнін 

әдістемелік тұрғыдан негіздеген дұрыс. Оны шешу үшін әдіскер, ұстаз өзіне деген басым 

бағыттарды шешіп алу керек және жүргізілген теориялық шолу барысында суреттегі 

басымдылықтарды негізге алса, педагогтың оқушылар музыкалық мәдениетін 

қалыптастыру бойынша жүргізетін жұмысы әдістемелік тұрғыдан дұрыс құрылады деп 

ойлаймыз (1-сурет).  
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1-сурет. Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық мәдениетін 

қалыптастырудағы ұстаздың негізге алатын басым бағыттары 

Педагогика ғылымындағы қазіргі заманғы үрдістері музыкалық тәрбиені 

дамытушы, музыкалық шығармашылықты дамытушы жалпыпедагогикалық идея ретінде 

сипаттайды және оқушыларды ұлттық әуен арқылы тәрбиелеу маңызды мәселелердің бірі 

екендігі анық.  

Оқушылардың музыкалық мәдениеті түсінігін жан-жақты талдай отырып, 

музыкалық іс-әрекет, тәжірибе, музыкалық-эстетикалық сана-сезім секілді құрамдары 

арасындағы өзара байланыстың аталған негізді құрайтындығын анықтадық.  

Оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру – жеке тұлғаның дамуындағы 

әлеуметтік және биологиялық механизмдерінің өзара әрекет ету негізінде іске 

асырылатын тәрбиелеу мен білім беру процесі. 

Оқушының музыкалық қабылдауын белсендендірусіз, өнер туралы білімді игерусіз, 

біліктілігін дамытпайынша, музыкалық-эстетикалық тәрбиесін жетілдірмейінше мүмкін 

емес екендігін бастауыш сынып оқушыларының музыкалық мәдениеті қалыптасуының 

психологиялық-педагогикалық факторларына жүргізілген талдаулар көрсетті. Аталған 

деректер оқушылардың бойында музыкалық мәдениеттің қалыптасу деңгейін анықтайды. 

Сонымен, оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыратын педагог-

мамандарды даярлау мәселесін одан әрі зерттеу қажет. Ол үшін музыка пәні және 

бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби біліктіліктерін дамытудың жалпы заңдылықтарын 

талдап, оқушыларды музыкалық, ұлттық өнерге баулу үдерісін дұрыс құру қажет. 
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ЕЛІМІЗДІҢ ТІРЕГІ - БІЛІМДІ ҰРПАҚ 

 

Қалиева А.З., Ельтаева А.Е. 

№63 ЖББОМ 

 

 

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. Қазақтың  кемел  талантты  ұлы  ұстазы  Ахмет  

Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту  ісін  түзетуден  бастау  керек», -деген. 

  Өмірде адам  баласы  бас  иіп  құрметтейтін, есімі  мен бейнесі жүрек 

түпкіріндегі  сан естеліктердің  дарасы  болып жадыңда тұратын, жаңына  жақын  аяулы  
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жан  бар,ол – мұғалім. Мұғалім – шәкіртінің  бойындағы  сан  аулан  қасиеттерін  тап  

басып  саралай  білетін, талабын  ұштап, талантына  жол  ашатын, бағыт  сілтейтін, 

арман-қиялына  үкілеп  үміт  қосатын  жанашыр  жан. 

Ұстаз-жетекші,педагог: Бұл  деген  баласының  тағдырын  өзіне  сеніп  тапсырған  

әрбір  ата-ананың  сенімін  ақтау. Аузынан  ана  сүті  кетпеген, ойыннан  әлі  жырақ  

кетпеген  әрбір  баланы  білім  бақшасында  суар, гулдендіру. «Адамның  қалыптасуы  

бала  кезден  басталады. Жақсылықта  адам  бойына  нақ  сол  бала  кезде  егіледі», - 

деген  С.В.Михалков.  Демек,мұғалім – бала бағбаны. 

Қазақстан  Республикасының  білім  беру  реформаларының  негізгі  мақсаты- 

білім  беру  жүйесін жаңа  экономикалық  ортаға  бейімдеу. Бұл тұрғыда ел  Президенті  

Н.Ә.Назарбаев  еліміздің әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің  қатарына  қосылуы  

туралы  міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін  жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде 

маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған  елдер қатарына ену үшін заман 

талабына  сай  білім қажет. 

    Ал, дамудың  негізі  білім мен  ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, әлемдегі  

дамыған  елдер сияқты Тәуелсіз  елімізде  білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі 

өзекті мәселелердің  бірі болып отырғаны  белгілі. Осыған  орай, білім беру жүйесінде  

жастарға  сапалы  білім  беріп, олардың үйлесімді  дамуы мен тұлға ретінде 

қалыптасуында  ұстаздың  кәсіби  шеберлік  көрсеткіштерінің бірі - жалпы 

педагогикалық, ғылыми- теориялық, әдістемелік  жаңалықтар  мен 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. 

Қазіргі  таңда  еліміздің  түкпір-түкпірінде  Қазақстан Республикасы  орта білім  

беру  мазмұнын жаңарту  шеңберінде  бірқатар  пәндер  бойынша  педагогикалық  

кадрлардың  біліктілігін  арттыру курстары  жүргізілуде. 

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ең негізгі  мақсаты-білім  

алушылардың оқу нәтижелерін  жетілдіру  болып  табылады. Орта  білім  мазмұнын  

жаңартудың  көптеген компоненттері, соның  ішінде  мұғалімдердің  біліктілігін  

арттыру  бағдарламасы  осы  мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа  

құрылымы  болып табылады: 

1.   Пәннің маңыздылығы; 

2.   Пән  бойынша оқу бағдарламасының  мақсаты; 

3.   Үштілділік  саясатты  іске  асыру; 

4.   Оқыту үдерісін е ұйымдастыруға қойылатын  талаптар; 

5.   Пәнді  оқытуда  қолданылатын  педагогикалық  әдіс- тәсілдер; 

6.   Түрлі мәдениет пен  көзқарастарға  құрмет; 

7.   Ақпараттық- коммуникациялық  технологияларды  қолдану  құзіреттілігі; 

8.   Оқушылардың  коммуникативтік  дағдыларын  дамыту; 

9.   Оқу  нәтижелерін  бағалау  жолдары; 

10. Оқудың  мазмұны, ұйымдастырылуы  мен  бірізділігі. 

Бағдарламаның  міндеттері: 

1. Пән  ойынша жаңартылған  білім беру бағдарламасының  құрылымымен, 

ондағы материалдардың  күрделілігінің  өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен 

таныстыру; 

2. Пән  бойынша  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасына  сәйкес  келетін  

педагогикалық тәсілдерді  түсінуін  және  қолдана  білуін  қамтамасыз  ету; 
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3. Пән бойынша  жаңартылған  білім беру бағдарламасындағы  оқу мақсаттарына  

қол  жеткізу мақсатында  критериалды  бағалау  жүйесін  түсініп, қолдана білуін 

қамтамасыз ету; 

4. Мұғалімдердің  бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында пән 

бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды 

қалыптастыру. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: 

- Мұғалімдер  жаңартылған  білім беру  бағдарламасының  құрылымын, ондағы 

материалдардың  

күрделілігінің  өсу  ретін, мазмұнын және мақсаттарын  біледі және түсінеді; 

    - Пән  бойынша  жаңартылған  білім  беру бағдарламасына  сәйкес  келетін  

педагогикалық тәсілдерді, оқу  материалдарын  қолдана  біледі; 

     - Пән  бойынша  жаңартылған  білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында  критериалды  бағалау  жүйесін  түсінеді  және 

қолдана біледі; 

- Мұғалімдердің орта білім мазмұнын  жаңарту  жағдайында  пән  бойынша  

жаңартылған  білім беру бағдарламасын  іске  асыру  үшін  қажетті  біліктері 

мен  дағдылары  қалыптасқан. 

Жаңартылған  білім  беру бағдарламасы бойынша  мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру курсынан алған әсерлем өте көп. Ондағы жүргізілген тиімді әдіс-тәсілдер - 

педагогтардың оқытудың әмбебаб үлгісін және тиімді әдістер жүйесін қолданып, 

оқушыларға тәуелсіз болуға, сыни тұрғыдан ойлауға, оқуға жауапкершілікпен 

жәнешығармашылықпен қарауына көмектесетін сыни тұрғыдан ойлауға бағытталған. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-

сырларын білуге жетелейді.Егер  біз алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа 

жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, 

егемен елдің ұл-қыздары  білімді де білікті  болып шықпақ.  
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Садықов Қ.И., Саликов Ж.К., Қожамжаров Е.Н., Рыспек. Қ. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы «Қазақстан-2050» Стратегиясы – 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына Жолдауында 

мемлекет пен азаматтар радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлері 

мен бой көрсетулеріне қарсы біртұтас шеп құруға тиіс деп атап көрсеткен. 

Жалпы экстремизм ұғымы (лат. «шеттеу») – бұл адамның қандай да бір сенімге 

немесе идеяға шектен тыс берілуі және ол өзге сенімдер мен ұстанымдарды, дәстүрлерді 

құндылықтарды мойындамаушылықты туындатады. 

XX ғ. француз заңгері М. Лерой экстремистер ретінде «өз жақтастарынан саяси 

идеяларға деген абсолютті берілгендікті» талап ететін, яғни, өздерінің саяси идеяларына 

сөзсіз, фанаттық деңгейде сенуді талап ететін саяси ағымдарды атап өткен.  

Қоғамда діни экстремизм қаупі ерекше алаңдаушылық тудырып отыр. Дінбасылар 

да ортақ алаңдаушылық білдіруде. 
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Осыған байланысты, Мемелекет Басшысы Президент Әкімшілігі мен ҚР Үкіметіне 

келесідей тапсырмаларды қойды[1]. 

- діни радикализм мен экстремизмнің пайда болуын бейтараптандыру мақсатында 

заңдарды жетілдіру қажет. Терроризмге қарсы заңдарды да жетілдіру қажет. Мемлекет 

қайдан бой көтерсе де, радикализм мен экстремизмнің жолын кесу керек; 

- әлеуметтік, этникалық және діни қысымдар мен шиеленістерді болдырмау 

механизмдерінің жаңа сенімді формаларын қалыптастыру; 

- қоғамда, әсіресе, жастар арасында діни экстремизм профилактикасын күшейту; 

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі беретін артықшылықтарды 

да пайдалану. Осы сұхбат алаңының базасында діни ыңғайдағы дауларды шешудің жаңа 

платформасын жасау қажет; 

- діни және этностық дауларды шешу үшін аймақтағы ыстық нүктелерде, Үлкен 

Таяу Шығыс аясында, тіпті одан да ауқымды деңгейде араағайындық жасауға дайын болу; 

- мемлекетіміздің зайырлы келбеті – Қазақстанның табысты дамуының маңызды 

шарты екенін естен шығармау; 

Діни экстремизм және терроризммен күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарлама 

дайындау. 

Мемлекеттімізде көптеген іс-шаралар жүргізілуде оның ішінде жоспарлы 

бағдарлама.  Бағдарлама діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша 

мемлекеттік органдар қызметін ұйымдастырудың жаңа формалары мен әдістерінен, соның 

ішінде, тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру шараларынан тұрады. 

Соңғы жылдары экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл Қазақстанның 

ұлттық және рухани қауіпсіздігін сақтаудағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары 

болып табылады. Осыған байланысты, экстремизм мен терроризмнің барлық түрлеріне 

қарсы іс-қимылға қатысты ауқымды жұмыстар жүргізеді. 

Жаңа форматта қалыптасқан Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы 

орталығы мемлекеттің басты ұлттық қауіптері терроризм мен экстремизмге қарсы 

мемлекет пен қоғамның қызметтерін басқару және үйлестірумен айналысады.  

Осыған орай жалпы білім беретін мектептерде Алғашқы әскери дайындық 

сабақтарында және сыныптан тыс өткізілетін шаралар мен әскери патриоттық тәрбие 

жұмыстарында, ашық сабақтарында жүйелі түрде қолданса өз нәтижесін береді деген 

сенімдеміз. 

   Соңғы жылдары құқықтық органдардың жұмыс бағытының бірі, ішкі және 

халықаралық терроризим болып анықталатын жаңа кертартпа күшпен күресу табылды. 

    Терроризм латынның “terra”деген сөзінен шыққан,аударғанда қорқыныш,зәресі 

ұшу деген мағынаны береді. 

“Терроризмге қарсы күрес туралы ” Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 

шілдедегі Заң  Қазақстан Республикасында терроризимге қарсы күрестің құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздерін мемлекеттік органдардың және меншік нысандарына 

қарамастан ұйымдардаң қызмет тәртібін,сондай-ақ азаматтардың терроризимге қарсы 

куресті жүзеге асыруға байланысты құқықтарын,міндеттері мен кепілдіктерін белгілейді.  

     Терроризм-мемлекеттің қауіпсіздігін бұзу үшін,мемлекеттік органдардың 

қабылдайтын шешімдеріне әсер ету үшін және басқада террористік мақсаттарға жету үшін 

жасалатын құқыққа қарсы қылмыстық жазаланатын жұмыс. 

    Терроризм актісі-жарылыс жасау,өрт қою немесе адамдардың қаза болуы,елеулі 

мүліктік зиян келтіру не қоғамға қауіпті зардаптар туындау қаупін төндіретін өзгеде іс-

әрекеттер жасау немесе жасаймын деп қорқыту,егер ондай іс-әрекеттер қағамдық 

қауіпсіздікті бұзу,халықты үрейлендіру не Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының,шет мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардыңшешім қабылдауына 

ықпал ету мақсатында жасалса,сондай-ақ адам өміріне дәл сол мақсаттарда қастандық 

жасау,сол сияқты мемлекет немесе қоғам қайреткерінің өміріне оның мелекеттік немесе 
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өзге де саяси қызметін тоқтату не осындай қызметі үшін кек алу мақсатында қастандық 

жасау. 

    Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында немесе өңірлері мен елді 

мекендердің аумақтарында террористік қауіптіліктің мынадай деңгейлері[2]. 

   Бірқалыпты (“сары”)терроризм актісі  (актілері) жасалуының нақты мүмкіндігі 

туралы растауды талап ететін ақпарат болған кезде; 

   Жоғары (“қызғылт сары”) терроризм актісі  (актілері) жасалуының нақты 

мүмкіндігі мүмкіндігі тралы расталған ақпарат болған кезде; 

   Шекті  (“қызыл”)жасалған терроризм актісі туралы ақпарат,сондай-ақ  

терроризм актісін  (актілерін) қайталап жасау немесе террористік тұрңыдан осал 

обьектілерге бір мезгілде террористік шабуылдар жасау мүмкіндігі туралы  расталған 

ақпарат болған кезде белгіленуі мүмкін. 

     Егер қабылданған шаралардың нәтижесінде террористік қауіптіліктің қатері 

жойылса,онда террористік қауіптілік деңгейі алып тастауға жатады. 

     Қазақстан Республикасының жекелеген өңірлерінің және елді мекендердің 

аумағында террористік қауәптіліктің бірқалыпты (“сары”) және (“қызғылт сары”) 

деңгейлерін белгілеу,өзгерту немесе алып тастау туралы шешімді Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті аумақтық органының бастығы 

облыс,республикалық маңызы бар қала,астана әкімімен келісе отырып дереу 

қабылдайды,қабылданған шешім туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің Төрағасын (немесе оны алмастыратын адамды) және 

облыстық,республикалық маңызы бар қаланың,астананың терроризимге қарсы күрес 

жөніндегі жедел штабтарының мүшелерін міндетті түрде хабардар етеді. 

Сондай-ақ, 2013 жылы исламның дәстүрлі негіздерін түсіндіру мен Интернет 

кеңістігінде діни экстремизмнің алдын-алу үшін «E-islam» толық сапалы ақпараттық-

ағартушылық Интернет-порталы құрылды. 

Уәкілетті орган діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл келесі маңызды 

бағыттар бойынша жалғастыруды жоспарлап отыр: 

- мемлекетіміздің зайырлы қағидаттарын және қоғамымыздың ұлттық 

құндылықтарын кеңінен насихаттау бойынша сапалы ақпараттық жұмыстарды іске асыру; 

- Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл 

жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын одан әрі жүзеге 

асыруға қатысу[3]. 

- қолданыстағы «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заң нормаларының 

мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасының «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында басым 

міндеттердің ішінде радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлері 

мен көріністеріне қарсы іс-қимыл айқындалған. 

Осы бағытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да өз тарапынан діни 

радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің түп тамырына балта шабу мақсатында 

азаматтардың сауаттылық деңгейін көтеру және үгіт-насихат жұмыстарын жандандыру 

жолға қойылды. 

Жалпы экстремизм деген терминге қазіргі әлем ғалымдары мен сарапшылары түрлі 

мағыналар берген. Бірақ ортақ бір шешімге келмеген. Бір анығы ол қоғамға, мемлекетке 

және жалпы қоғамға, мемлекетке, жалпы әлемге қауіп төндіретін құбылыс. Ал, соның 

ішіндегі діни экстремизм дегеніміз – дәстүрлі  дінді бұрмалап, жат «идеяны» белсенді 

насихаттау, зайырлы жүйеге қарсы әрекет ету[4]. 

Экстремизмнің негізгі белгілері: 

1. Мемлекетке диктатура орнатуды ашық жариялайды, яғни, бұл дегеніңіз елдегі 

азаматтардың елдегі азаматтардың саяси және азаматтық құқықтарын кемсіту;  



321 

 

2. Елдегі конституциялық құрылымды үзілді-кесілді мойындамайды, оны зорлық-

зомбылық күшімен жоюға және билікті заңсыз басып алуға ашық түрде насихаттайды; 

3. Заңсыз қарулы жасақтар құрады; 

4. Елде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, тіл және діни алауыздықты қоздырады, 

сонымен қатар, осы ерекшеліктер бойынша азаматтардың құқығын шектеуді мақсат етеді; 

5. Елде белгілі бір ұлттың немесе діни конфессияның тоталитарлық режимін 

орнатуға мүмкіндік береді. 

Діни экстремизмнің шығуының басты себептерінің бірі, діни сауатсыздық. Дінге 

толық таныммен келмеу діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып табылады.  

Жастардың терең біліммен қаруланып, рухани жан-дүниесінің де бай, инабатты да 

иманды жеке тұлға ретінде қалыптасуында ата дініміз, асыл-құндылығымыз – ислам 

дінінің алар орны мен атқарар ролі ерекше. Данышпан Абай рухани тәуелсіздіктің кепілі – 

иман екенін айтқан болатын. Өзінің жиырма сегізінші сөзінде «Құдай тағала әрбір ақылы 

бар кісіге иман парыз деген, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз», - деп жазды. Иман 

деген сөз сенімді деген түсінікті білдіреді. Абай иманға тәуелсіздіктің кепілі есебінде 

қарай отырып, иман адамгершіліктің, танымның көрінісі дейді. Бала тәрбиесінде діннің де 

маңызды орын алатыны, жеке тұлғаның қалыптасуына жан-жақты ықпал ететіні заңды 

құбылыс. Себебі біз дін арқылы жас ұрпақты имандылыққа, мейірімділікке баули аламыз. 

Иманды жастардың қатарын көбейту арқылы, иманды мемлекет боламыз. 

Бүгінгі күндегі ислам атын жамылып, қоғамға жат әрекеттер жасап жүрген түрлі 

секталар мен діни ағымдардың тигізіп жатқан зардаптары да жетерлік. Біздің кейбір 

жастарымызды елімізге ентелей енген жат ағымдар мен секталар өз жетектеріне ертіп 

әкетуде. Сондықтан бізге ең алдымен рухани білім керек. Осы білім арқылы ғана біз ненің 

ақ, ненің қара екенін саналы түрде айыра аламыз. Қоғам болып жұмылып, рухани 

тәрбиенің бірден-бір көзі болып саналатын дінімізді сақтап, қорғап, мұсылманшылық пен 

имандылықтың өркен жайып, халыққа қызмет етуіне себепші болайық. 

Діни экстремизмнің шығуының басты себептері және алдын алу шаралары мен 

оның өзекті мәселелері қарастырылған. 
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Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған деп санаймыз. 

Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде тәрбие жұмыстарының әзірлемелерін дайындау 
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барысында  сынып жетекшінің алдында әр түрлі мәселелер туындап, сауалдар да ойға 

келеді. 

Не үшін, қалай, неліктен  мен осы шараны өткіземін және қандай нәтижені 

күтемін? Тәрбие жұмысының маңызды  мақсаты ретінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

төмендегідей сөзін басшылыққа алуды жөн көрдік. «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың  тағдыры ұстаздардың қолында» 

   Еліміз өркениетті елдер қатарынан орын алып, ұрпағымыз қоғам қажеттілігіне 

сай болып жатырса – бұл ұстаздар еңбегі,әрине. «Мұғалім – мектептің жүрегі» демекші, 

оқушыға білім нәрін себуші жүректің қызметі сапалы болса, жемісі де шырынды болмақ. 

Қазіргі заман талабына келсек, ұстаз алдында тұрған жүк ауыр десек те болады. Оның 

қызметін тұтастай адамтану ғылымы деп алсақ, бұл ғылым адамның күрделі де қызықты, 

шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу шеберлігімен көрінетіні анық. Сол 

себептен, ұстаздың жан-жақтылығы, үнемі ізденіс пен шығармашылық жолындағы 

талабының болуы шәкірт жүрегіне бірден-бір жол салады. Ондай ұстаздан шығармашыл, 

құзіретті және жаңа үлгідегі  мұғалім күтіледі. Ал жаңаша мұғалім тәжірибенің өзгеруіне, 

яғни білімнің өзгерісіне талпыныстағы ұстаз. Осы үлгідегі өзгеріске бағытталған ұстаз 

келбеті менен де табылу керек екенін түсінеміз. 

Мектептің білім мазмұны – әрқашан талқылауды қажет ететін дүние, өйткені 

қазіргі алдымыздағы оқушылар- ертеңгі қоғамның белсенді мүшесіне айналады. Осындай  

жан-жақты, бәсекеге сай, қабілетті, сауатты, ар-ождалы, патриотшыл тұлғаны тәрбиелеуде 

тек қана ұстаз емес, ата-аналардың да рөлі зор. Яғни, оқушылардың тұлғалық қасиеттерін 

жетілдіру үдерісіне мектеп, отбасы,қоғам үлкен жауапкершілік міндетін сезінуі тиіс. 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. 

  Мұндай жағдайда жаңа формациядағы мектеп білгір адамды емес, яғни 

шығармашыл ойлайтын, белсенді әрекет ететін, өзін-өзі зияткерлік, адамгершілік, дене 

тәрбиесі тұрғысынан дамыта алатын адамды дайындауы қажет. Яғни, білім берудің жаңа 

моделінің құрылымы дәстүрлі «Мектепте нені оқытады?» деген сұраққа емес, “Мектепте 

не үшін оқимыз?” деген сұраққа жауап беруі қажет. Осы орайда жаңашыл сынып жетекші 

қалай жұмыс істеу керек, қандай нәтижеге қол жеткізу керек? 

 Жаңарған білім мазмұнының нәтижесі мыналардан көрінуі тиіс: 

Оқушылардың білім деңгейін көтеріліп, шығармашылыққа баули отыра ойларын еркін 

айтуға жетелеу, функционалды – сауаттылық тұлғаны  қалыптастыруға тәрбиелеу; 

 Оқыту жетістіктерінің өнімді сипат алуы, оқу процесінің әр сабақта білім 

алу үшін оқушылар өздері белсенді қызмет етуіне жағдай жасау, қолайлы орта орнату; 

 Сынып жетекші оқушылардың тәлімгері әрі танымдық қызметін 

ұйымдастырушы ретінде жұмыс жүргізеді. 

 Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған 

ойын жалғастыру,пікірін ашық айтуға үйрету. Ең бастысы, жекелей, топта, сыныпта 

оқушылардың білім деңгейін көтеруге ретімен қолданған стратегиялардың қай-қайсысы 

болсын сабақтың, өзіндік қабілетін   арттыруда  сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

тәрбие жұмысында тиімді пайдаланудың  үлесі зор деп ойлаймыз. 

  Тәрбие жұмыстарының үдерісінде білімнің инновациялық  стратегиялық 

міндеттерін  ұлттық білім беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, оны әлемдік 

білім беру үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіру негізде жүргізілуі керек. Соған 

тоқталсақ: 

 Оқыту -тәрбие әдіс-тәсілдері: 
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 Құндылықты-бағдарланған тәсіл-оқушының құндылықтар жүйесін 

қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-

өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді. 

Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және               

азаматтық жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; 

ашықтық; өмір бойы білім алу. 

 Тұлғалық-бағдарланған тәсіл-ұстаздың  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. 

 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. Жалпы 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– ұстаз бен оқушылардың  өзара әрекеттесуін оқытудың негізі 

деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер       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  

ретінде танылады. 

Күтілетін нәтиже: жүргізілген озық іс-тәжірибелер   арқылы оқушылар 

қандай құндылықтармен және өмірлік көзқарастармен қоғамға шығады? 

- тәжірибеде қолдану арқылы оқу,оқыту үдерісінде оқушылардың бірлескен 

әрекеті, белсенді қарым-қатынас қалыптастыра алады; 

- пікір алмасу, талқылау, зерттеу арқылы   оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауы 

қалыптасады.   

Тәрбие мақсаттарын іске асыруда оқушылар арасында әр түрлі тәрбие шаралары 

жүргізіледі: ашық әңгіме,пікіралмасу, конференция, дөңгелек стол,рөлді ойындар, дебат. 

 Мәселен,5«А» класында «Өмір- білім шыңы»тақырыбында интеллектуалдық ойын 

және коучинг  түрінде өткізілді. Тәрбие шарасында әр түрлі әдіс-тәсілдер пайдаланып, 

оқушылардың қызығушылығын туғызды. 

Диалог-оқушылардың  оқуға деген ынтасын оята алатын пәрменді тетік деген 

ойдамыз 

Коучингті «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есімде қалар, ал өзім істесем 

үйреніп аламын» деген ұлы ойшыл Конфуцийдің сөзімен ашып,оқушылармен тренинг 

жүргізілді. Әрбір үш топқа    әңгіменің үш түріне қарай тапсырмалар берілді. Соңында 

зерттеушілік әңгіменің ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жетуде табыстылық 

басымдылығы айқындалды. Не үйретті, қалай үйретті, неге үйретті сызбасын топ 
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мүшелері толтырып, кері байланыс жүргізілді. «Бәрі өз қолыңда» видео үзігімен 

қорытындыланды. 

 Сондай-ақ 8 «А» класында «Жібек жолы» тақырыбында конференция 

ұйымдастырылды. Бұл тәрбие шарасында оқушылар танымдық,ізденіс,шығармашылық 

қабілеттерін көрсете білді.Сабақта «БББ» технологиясы ерекше орын алды: Білемін- 

білдім -білгім келеді. Сабақтың соңында оқушылардан кері байланыс алынып әрі қарай 

тәрбие жұмыстарымның сабақтастығына ие болдым,себебі сабақтастықтың арқасында 

үйлесімді оқытудың әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, оқушылапдың ерекшеліктерін 

дамытуға жол көрсетіледі. 

Қорыта келгенде,тәрбиеде мақсат, мұрат болмаса,жақсы нәтиже бермейді. Біз 

кейбір адамдардың сөзін,ойын,пікірін таңқалып тыңдаймыз,тұла бойы асыл қазынаға толы 

неткен жандар деп ойлаймыз. Егер осы адамдар түбегейлі қолына қалам алып жазса 

,кемеңгер адам болып, ұрпақтың кәдесіне жарарлық бай мұра қалдырар еді.Бірақ,көп 

адамдар тұтанып жанып,жылу да,жэалын да бермей өзімен алып кетеді.Сондықтан, тәлім 

беруші ұстаз шәкіртіне санасына ой салып,тәрбиелеп,бағыт-бағдар берген дұрыс. 

Қорыта келе, мен мақаламды  ақын 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» деген ұлағатты сөздеріне 

толығымен мән берген жөн. 

   ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты-жасөспірімдерге  жан-жақты білім беру, 

тұлға дамуына жол сілтеу. Ал осы жалпыеуропалық станадартқа сай  жаңа білім беру - 

жеке тұлғаның  дамуына әкелетін бірден-бір жол! 

Пайдаланған әдебиет: 
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2. Жаңашыл педагогтар іс-тәжірибелері. - Алматы,1991ж. 

3.  Педагогикалық ізденіс. - Алматы, 1990ж. - 8-58; 58-100, 147, 215-беттер 

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ЕҢ ҮЗДІК ӘДІС-

ТӘСІЛДЕР 

 

Кадирова А.Ж.,Комутова А.С. 

№68 мектеп-интернат-балабақша кешені 

«Белағаш жалпы білім беру орта мектебі» КММ 

 

 

Білім беру жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында ерекше атап өтсе, «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында білім беру саласындағы басымдықтарды қадап 

айтты. Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, оларды қолдану дағдыларын, атап 

айтқанда функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Оқушылардың бойында өзіндік 

білім алу, талдау, құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін білімін 

пайдалана білу дағдыларын қалыптастырады және қоғамға пайда келтіреді. Қазіргі 

қарқынды даму кезеңінде әлемде функционалдық сауаттылық – оқушының әлеуметтік 

мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы 

білім алуына ықпал етеді. Ұлттық жоспар – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары. 

Жоспарда мақсат, міндеттер нақты қойылған, ағымдағы жағдайды талдау, мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту тетіктері, білім стандарттарын, 

оқу бағдарламалары мен жоспарларын жаңарту, оқыту нысандарын, әдістері мен 

технологияларын жаңарту, мектеп оқушыларын оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін 
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дамыту, ата-аналардың қатысуын қамтамасыз ету, қосымша білім беруді дамыту, 

күтілетін нәтиже қажетті ресурс нақты көрсетілген.  

     Оқыту – тәрбиеден бір елі де бөлінбейтін процесс. Ал бүгінгі күнгі мұғалімнің 

басты мақсаты- өзіңдік адамгершілік құндылықтарын бала бойына дарыта отырып, оның 

жүрек түкпіріндегі рухани қазынасын  жарыққа шығару. Әрбір баланы жеке тұлға ретінде 

жетілдіру үшін өң бойындағы бар құндылықтарын дамыту керек. Сондықтан да деңгейлеп 

оқыту бағдарламасының  7 модулін  әр сабақтарда  қолданамыз 

 Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең 

басты педагогикалық түсінік - cыни тұрғыдан ойлау Сыни тұрғыдан ойлау-бақылаудың, 

тәжірибенің, ойлаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, талдауға және бағалауға 

негізделген. Сын тұрғысынан ойлаған кезде оқушылар көбінесе қарсы пікір айтуға, белгілі 

бір шешімдер қабылдауға үйренеді. Сыни тұрғыдан ойлану стратегиясын қолданған кезде 

оқушылардың өзін-өзі бақылау, ойлау, сөйлеу, тыңдау, бір-біріне пікір айту қабілеттерінің 

артқаны байқалды.  Оқушылар еркін ойлауға,  ақыл-ойын дамытуға, шығармашылық 

белсенділігін арттыруға, тіл байлығының жетілуіне, жан-жақты ізденуіне, өз ойын еркін 

жеткізуіне мүмкіндік береді. Осы модульдің басты мақсаты – баланы оқыта отырып, оның 

еркіндігі мен белсенділігін арттыру. Сыни тұрғыдан ойлау–бақылаудың, тәжірибенің, 

ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға 

және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола 

алады.  

Әр мұғалім балаға білім беруде барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін 

қолайлы орта жасауға тырысады. Балалар бір пәннен ғана емес бірнеше пәндерден 

жоғарғы көрсеткіш көрсетуі мүмкін, мысалы, әртістік, спорттық және де басқа 

таланттарымен танылуы әбден мүмкін. Ал кейбір оқушылар бір салада дарындылық 

қабілеттерін танытса, басқа салада қиыншылықтар болуы мүмкін. Балалардың 

қабілеттіліктерін, біліктіліктерін және де мүмкіндіктерін көрсету үшін біз оларға жағдай 

туғызуымыз керек. 

  Әр  баланың қабілеттерін дамытуға қолайлы орта жасау үшін бірінші бастапқы 

негізді біліп алған жөн. Демек, оқушының негізгі мотивациясының деңгейін, оның 

қабілеттерінің деңгейін, логикалық ой-өрісін білуіміз қажет. Шынымен де күрделенген 

тапсырмалар оқушылардың өз-өзіне деген сенімсіздігін арттырып, белгілі бір пәнге деген 

қызығушылығын кемітеді. Сондықтан да, әр оқушының жеке қабілеттерін зерттей 

отырып, олардың мектепте білім алуына арнайы жағдайлар жасағанда ғана, нақты 

нәтижеге қол жеткізуге болады.  

  Заман талабына сай мұғалім үнемі ізденісте болу керек. Мұғалім қандай болу 

керек? Мұғалім ең алдымен, бала жанын түсінетін жақын досы болу керек. Бала жүрегіне 

жол тауып, оның не қалайтынын білу оңай іс емес.Осындайда әр сабақ сайын  

оқушылардың ортасында ынтымақтастық атмосферасын құрып, әр баланың бүгінгі қал – 

жағдайын білу мұғалім үшін аса маңызды іс. 

Дарынды оқушының дарындылығының  дамуы, 

белгілі қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби 

біліктілігіне, шеберлігіне 

және оның адами қасиетіне 

байланысты екені айдан 

анық.   

Оқушылардың жазу мен 

оқуда сын тұрғысынан ойлау 

қабілеттерін қалыптастыруға 

бағытталған әдіс-тәсілдер - 

қазіргі кезде барлық 

мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың бірі болып саналады. 

Күнделікті сабақтарда оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа енгізу 
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қазіргі таңда  әрбір ұстаздың басты мақсаты. Заман талабына сай  елімізге қалыптан тыс 

ойлай алатын, шұғыл, дұрыс шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл, 

бәсекеге қабілетті оқушылар  қажет.  Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі 

оқушы санасында болып жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей 

отырып, өз сабақтарын соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Сыни тұрғыдан ойлау  маңызды 

мәселелерді талқылауды және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. Жұмыс 

барысында  түрлі стратегиялар  қолданылады.  Мысалы:  оқушыларды  топқа бөле 

отырып, әр топта түрлі тапсырмалар топтамасын беріп «ақылды доп», «өрмекші торы», 

«Ақылдың алты қалпағы», «5 жолды өлең», « Ыстық орындық», «Автор орындығы», 

«Джигсо» , «Бағдаршам», «Спираль» , «Веер», «Дұрыс – бұрыс», «Болжамдық әдіс» 

әдістері тиімді  жиі қолданыста болады. 

    Сабақ процессінде оқушыларға тапсырмалар беріледі. Тапсырманы орындау 

барысында сыныптағы  оқушылар  бұл жұмысты лезде түсініп, әрі тиянақты орындауға 

тырысады. Топ ішінен  өзін көшбасшы ретінде ұстайтын бір бала бөлініп шығады. Белгілі 

бір мәселе бойынша өз идеяларын айтады. Ол топ ішінде сұрақтардың пайда болуына 

негізгі себепкер болып отырды. Ал сол сұрақтарға озат оқушыда жауап үнемі дайын 

болды. Оқу үлгерімі төмен оқушы әрдайым айтқан жұмысты орындап, топқа көмектесіп 

отырды. Осылайша, оқушылар топта толықтырулар енгізіп, бір-біріне көмек болып, толық 

сенімде болды.  

Оқушыларға өз идеяларын ойластыруға толық уақыт 

беруге, мазмұнды және дәлелденген жауаптарды 

ынталандыратын сұрақтар қоюға, оқушылар өз 

жауаптарымен диалогтың барысына ықпал етуге мүмкіндік 

беру, оқушылардың талқылау мақсатын түсінуіне сенімді 

болуға, күтптеген идеяларға дайын болу, оқушылардың 

алдыңғы жауаптарына сай сұрақтарды құрастыру 

артықшылығын сабақ барысында жүзеге асырып жүрміз.  

Сыни тұрғыдан ойлау оқушыға еркін, нақты ой, 

пікір, шешім айта алуға үйретеді. Сондай ақ оқушы 

сыныптасымен жұптық жұмыста да,топтық жұмыста да өз 

ойын айтып, дәлелдей алады, өз-өзіне баға беріп, сыныптастарын да бағалай алуға 

үйретеді. Қорытынды кезеңінде  сабаққа рефлексия 

жасауда  төмендегідей стратегияларды  қолданамыз: «Бас 

бармақ», «Бес бармақ», «Бағдаршам», «Блоб ағашы», 

«БББ» стратегиялары, кері байланыс арқылы  оқуды және 

оқытуды бағалаймыз.  

        «Сендердің білімдерің – ол сендердің 

еңбектеріңнің нәтижесі. 

Сендер өздігінен білім алуға неғұрлым көбірек 

еңбектенсеңдер, соғұрлым көбірек білетін боласыңдар»,-  

деп Н. Ә. Назарбаев  айтқандай білім беруде ұстаздар қауымы аянбай еңбек еткен абзал, 

себебі бүгінгі шәкірттеріміз – ертеңгі  болашағымыз. 

       Заманауи қоғамның тіршілігінде қоғамдастықтың маңызы  күннен күнге артып 

отыр.  Табысты  кәсіби  қоғамдастықты  дамыыту  жігерлі әрі табанды жұмысты талап 

етеді.  Кәсіби қоғамдастықтар  «барлық аурулардың жалғыз емі» емес,  білім беру  

жүйесіндегі  барлық проблемаларды шеше алмайды.  Алайда ол барлық балалардың 

жетістігін құрайтын  жоғары стандарттарға  және теңдікке  қол жеткізу әдістерінің  бірі 

болып табылады.  

         Табысқа қол жеткізген білім алушылар қоғамдастықтары туралы деректерді 

зерделеу оларды құру идеясы  моральдық құндылыққа  негізделу қажеттігін көрсетті. 

Кәсіби  қоғамдастықтың  құрамындағы барлық мектептерде  бірлесіп жұмыс атқарсақ,  

балаларға барынша  терең білім береміз деген сенім бар.  
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        Қоғамдастық аясындағы қызмет білім алуға  және әртүрлі мектептерде жүріп 

жатқан  үдерістерді біліп отыруға , сондай-ақ оқыту жағдайларын жақсартуға мүмкіндік 

береді. 

       Тиімді кәсіби қоғамдастықтың ең басты ерекшелігі  сенімділік болып 

табылады. Бірлесіп жұмыс істеген кезде кәсіби қоғамдастыққа қатысушылар сенімділікке 

негізделген қарым-қатынас құрудағы мүмкіндіктерін ұлғайтады. Кәсіби қоғамдастыққа 

қатысушылар бұл болашақ оқыту үшін, өзінің мүддесінде, сондай –ақ кәсіби 

қоғамдастықтық мүддесінде инноватциялық тәсілдерді құру үшін аса қажет. 

        Тиімді білім алушылар қоғамдастықтары жаңа біліммен түсініктемелерді 

өздерінің оқу орындарынан тыс жерлерден іздестіреді, одан кейін осы тәжірбие алмасу 

және тәжірибені жақсарту үшін пайдаланады. 

       Кәсіби қоғамдастық - ауқымды өзгерткіштік әлеуеті бар ұйымдастырушылық 

нысан. Мектектерге бір-біріне қарсы болу сезімін әліде танып келе жатқан жұйелік 

құрылымдарға қарамастан, жүйе көшбасшылары білім алушылар қоғамдастығында жұмыс 

істеуді таңдап отыр, өйткені елеулі кәсіби ынтымақтастық балалардың өмірі мен біліміне 

түрлендіруші өзгеріс енгізудің дара жолы болып табылады. 

      «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені жақсы мұғалім-  

мектептің жүрегі», - деп   Ы.Алтынсарин  айтып өткендей  оқытуда мұғалім – 

оқушының қызығушылығын арттыру мен жетістікке жету үшін тынбай жұмыс жасаумен 

қатар, сабақ соңындағы шығу парағында жазылған оқушылардың ұсыныс – тілегіне назар 

аудара отырып, оқушылармен бірлесіп өткен әр сабаққа «өзіндік баға» беруі керек.  

      Күнделікті сабақ барысында мұғалімнің жеке тұлғасы, білімі, нақтылығы, 

оқушымен қарым–қатынасы, әдістемелік шеберлікпен жаңаша бағалау түрлерін қолдана 

білуі – сыныпта оқушылардың танымдық, шығармашылық, қарым – қатынас 

құзыреттілігін арттыруға жол ашады.  

      Осындай еңбектердің арқасында заман талабына сай  қалыптан тыс ойлай 

алатын, шұғыл, дұрыс шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл, бәсекеге 

қабілетті тұлға тәрбиеленеді. 
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В современном обучении тяжело найти метод, который был бы легко принят и 

введен учителем для повышения качества знаний учащихся. Изучая мониторинг методов 

исследований и применений на уроках, большой вклад в обучение за последние годы был 

внесён после прохождения базового уровня Кембриджской системы обучения, что 

позволило как учителю, так и учащемуся понимать и принимать обучение в коллективной 

и самостоятельной форме. 

Оценивание в классе не является лишь техническим приемом. Учителя оценивают, 

выставляя оценки в письменной или устной форме. За любой используемой ими формой 

оценивания значатся не только объективные или недостаточно объективные нормы и 

стандарты, но и понятия о развитии, обучении и мотивации ученика, а также ценности, 

касающиеся таких категорий, как самооценка, способности и усилия [1; 161]. 

В процессе педагогической деятельности почти каждый педагог сталкивается с 

проблемами на уроках информатики, позволяющих выявить ряд противоречий, 

разрешение которых будет способствовать повышению эффективности развития 

познавательной и творческой активности учащихся. К ним можно отнести следующие 

противоречия: 

разный уровень требований между мыслительным операциям учащихся и уровнем 

подготовки учащихся к познавательной деятельности; 

теоретическая сложность предмета и общепринятое мнением об информатике, как 

о предмете игровом и легком; 

разный начальный уровень подготовки учащихся и единые требования программы 

обучения[3;127-132]. 

Творческая активность, как и познавательная, обеспечивает деятельность, которая 

позволяет овладеть содержанием учебного материала любого предмета, где в итоге 

необходимым способом деятельности являются умениями и навыки.  

Признаком оценивания является то, что один внимательно наблюдает за тем, что 

говорит и делает другой, либо в случае самооценивания размышляет о своих собственных 

знаниях, понимании или поведении. Одним из главных методов данного обучения, 

является стимул учащегося в вечерней форме обучения, самостоятельного оценивая, 

вовлечения в процесс оценивания своих одноклассников и самих себя, ученики должны 

столь же активно быть заинтересованы в данном процессе. 

Повсеместное введение информационных технологий и технологий 

интерактивного обучения в образовательный процесс являются важнейшими 

направляющими развития мирового сообщества 21 века. Современное общество движется 

к развитому социуму, в котором решающую роль имеют научные знания и информация. 

Роль обучающегося владеющего навыками поиска и грамотного применения найденной 

информации дает развитие познавательного интереса, познавательной активности 

учащихся при изучении учебного материала[4;48-50]. 

С приходом в обычные условия обучения и уже работы над проектом, учитель 

больше времени уделяет подготовке к урокам, анализируя и рассматривая все детали 

предстоящего урока, так как от урока и заинтересованности в этом уроке учащего зависит 

очень многое.  

В школьной практике встречаются различные ситуации, по которым ученик ранее 

не был увлечен данным предметом, учитывая особенности того, что преподавание 

применяется в вечернем обучении, есть такие сложности: 

-как отставание в программе 

- ранний уход с дневной школы по различным причинам (работа, декрет и т.д) 

- возрастная категория учеников, позволившая спустя большой промежуток 

временного прерывания обучения восстановиться и продолжить обучения, для получения 

аттестата. 

Статистика показала, что усвоение мыслительного процесса учащихся, при 

стандартном методе работы, продвигается не продуктивно, так как запоминание через 
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чтение и прослушивание, максимум воспринимается слушателем всего десять процентов, 

а работая в группах, при обсуждении тем данного урока, прошедшей темы, составление 

концепт-карты, участие в дискуссиях, воспринимается как минимум на пятьдесят 

процентов, что в последствии и сопровождаются результативностью предмета. Также при 

использовании элементов технологии интерактивного обучения на уроках  информатики в 

классах вечернего отделения заметен рост качества знаний. Следовательно, они имеют 

ряд преимуществ, становятся максимально востребованными при развитии 

познавательной активности учащихся в обучении предмета.  

Проанализировав качество знаний учащихся за последние три года обучения, мы 

пришла к следующим показателям которые отображены на рисунке.(Рис.1) 

 
Рис.1 Качество знаний по информатике за последние три года обучения 

Если учесть, что мотивы учащихся формируются через их потребности и интересы, 

все усилия учитель должен направить на развитие познавательных интересов учащихся. 

Интерес является единственным мотивом, который поддерживает повседневную работу 

нормальным образом, он необходим для творчества, ни один навык не формируется без 

устойчивого познавательного интереса. Воспитание устойчивого познавательного, 

творческого интереса – процесс длительный и сложный. Нужна система строго 

продуманных приемов ведущих от любознательности к интересу, от интереса нестойкого 

к все более устойчивому, глубокому познавательному интересу, для которого характерно 

напряжение мысли, усилие воли, проявление чувств, активный поиск, направленные на 

разрешение познавательных задач, т. е. к такому интересу который становится свойством 

личности 

Ниже перечислены формы работы, применяемые на уроках информатики, при 

самообразовании и оценивании для обучения при подготовке к урокам 9-11 классов: 

использование готовых мультимедийных пособий( комплекс bilimland.kz); 

решение примеров и задач в процессе усвоения и закрепления учебного материала, 

подготовка к сдаче зачетного материала и экзамена; 

создание презентаций по темам базового курса информатики("Информация и 

информационные процессы")[5;36-47]. 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий 

в преподавании и обучении является одним из применимых технологий, который придает 

легкость и активность в работе, как учителю, так и учащемуся, что позволяет повышать 

познавательный интерес учащихся, при этом получая более качественное образование. 

Использование этих образовательных систем в совокупности с  оцениванием в  

образовании, а именно преподавании информатики, позволяет активизировать учащихся, 

прививает познавательный интерес на всех этапах обучающего процесса. 

Одним из плюсов является индивидуальный темп освоения учебного материала. 

При этом на изучение новых вводных понятий при просмотре обучающих роликов 

временные затраты уменьшаются. Хочется отметить, что при изучении разделов " Логика 

и логические операции " в 8 классе, " История развития программирования, тенденции 

развития программного обеспечения " в 10 классе, " Типы данных, понятие переменной 

выражения" в 9 классе, " Базы данных: табличные, иерархические, сетевые" в 11 классе 

16,15 
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освоение учебного материала происходило быстрее по сравнению с традиционным 

объяснением с использовании классной доски и мела. Использование этого метода 

позволило выделять дополнительное время на более глубокое закрепление изученного 

материала.  

Электронное издание bilimland.kz используется мною с 2016 года и имеет такую 

отличительную особенность как возможность закрепления материала при изучении тем и 

разделов посредством предложенных задач, примеров, тестов.  

Используя системы интерактивных продуктов мы получаем высокое качество 

образования при использовании интернет-ресурсов. 

Особым пунктом хочется выделить интерактивные доски, используемые в течении 

нескольких лет в образовательных учреждениях, в том числе и мною на уроках 

математики и информатики. Их использование увлекательно и креативно. Помимо 

ускорения темпа урока, плюсом является вовлечение в работу всего класса и удержание 

внимания посредством познавательной активности, особенно часто отвлекающихся детей.  

Интерактивная доска используется на всех этапах урока: 

при объяснении материала("Процедуры и функции", " Сетевые технологии, каналы 

связи и их основные характеристики "); 

при закреплении нового материала("Типы данных, понятие переменной 

выражения",  

" Программирование линейных алгоритмов"); 

при повторении и проверке знаний, умений, навыков("Операторы условного 

перехода", " Среда визуального программирования "); 

проверке домашнего задания("Настройка и восстановление параметров 

операционной системы", " Таблицы, создания сложных таблиц"); 

при контроле("Операторы безусловного перехода", "Сетевой этикет, 

законодательство Республики Казахстан в области работы с информацией")[6;11-14]. 

Это позволяет развить у учащихся интерес, делает возможным организовать как 

групповую работу, так и коллективную, что является важным при изучении такого 

предмета как информатика. При помощи интерактивной доски гораздо легче, быстрее и 

нагляднее не только решать задачи, но и осуществлять контроль. Есть возможность 

исправлять ошибки, подчеркивать, выделять другим цветом, сохранять самое 

необходимое. Каждому ученику хочется попробовать различные спецэффекты 

интерактивной доски(например: Зум, Лупа, Шторка и прочих). Это позволяет 

акцентировать внимание учеников на наиболее существенных фрагментах урока.  

Анализ проблемы развития познавательной активности учащихся позволяет 

сделать обобщающие выводы и практические рекомендации. 

Положительный результат в развитии познавательной активности в большей мере 

зависит от позитивного характера взаимного понимания и уважения взаимоотношений 

учителя и учащегося.  

Характер познания является весьма противоречивым. Постоянно наблюдается 

противоречие между процессом познания и индивидуальным опытом учащихся и 

приобретаемыми знаниями. Эта совокупность создает хорошие предпосылки для создания 

проблемных ситуаций, как педагогического условия развития познавательной и 

творческой активности. 

Учитель может оказывать существенное влияние на мотивацию учащихся, если 

сумеет выделить доминирующие мотивы.  

Самостоятельная работа учащихся одно из главных условий развития 

познавательной активности. Следует приобщать учеников к самостоятельной работе, не 

забывая о целенаправленности и системности. 

Применение учителем активных методов обучения для развития познавательной 

активности учащихся. В данном случае учащихся можно научить применять свои знания в 

новых и необычных ситуациях. 
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Если учебный материал является достаточно сложным, основная часть знаний все 

же должна быть получена с помощью традиционных методов не смотря на все 

достоинства выше перечисленных условий развития познавательной активности[8;13-18]. 

Многим учащимся важно, какова реакция учителя на правильные ответы. Кто-то 

думает быстрей, кто-то не сразу может высказать свою точку зрения и правильно 

прокомментировать свой вывод. Проблема в том, что очень часто мы не пытаемся 

обращать внимание на мелочи, которые происходят в процессе урока, да и просто в 

жизни.  

Таким образом, основной своей задачей считаю то, что чем более правильный 

подход к учащемуся, не важно какой возраст при этом у ученика, тем более эффективней 

и продуктивней будет проведен и применен урок по информатике и также по другим 

дисциплинам. Технологии интерактивного обучения одни из самых информативных, 

развивающих, активизирующих, позволяющих добиться уникальных результатов. Они 

полностью поменяли характер образования и являются самыми альтернативными, 

способствующими достичь успеха в решении задачи развития познавательной активности 

учащихся. 
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 В современном обществе учителю необходимо установить партнерские отношения 

с родителями для поддержки обучения ребенка. Связь является основой общности между 

домом и школой. В связи с обновлением программы обучения, учителя должны развивать 

и расширять навыки эффективного общения с родителями.  

 Во время периода обновления, эффективное  партнерство  между учителями и 

родителями становятся еще более важными для удовлетворения потребностей детей. 

Взращивание  таких равно партнерских отношений, считается жизненно важным, как  для  

развития  школы, так и для  образовательного сообщества. К сожалению, пока еще 

учителя не проходят специальную подготовку, как эффективно взаимодействовать с 

родителями.   Предполагается, что подготовка учителя и программы профессионального 

развития должны активно способствовать развитию навыков общения для учителей. 

Общение учителя и родителя  начинается с первых дней, когда родитель впервые 

попадает в здание школы. Педагог должен создать доброжелательную  атмосферу. 

Зачастую, возникает односторонняя связь, когда учителя стремятся донести до родителей  

необходимую информацию, планируемые мероприятия и т.п. Двусторонняя  же связь, 

предполагает интерактивный диалог между учителями и родителями. Разговоры могут 

возникнуть во время телефонного разговора, посещения на дому, родительские собрания, 

дни открытых дверей, и различные школы общественной деятельности. Учителя должны 

активно включать все стратегии, чтобы увеличить обмен информацией с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Письменное общение является, вероятно, самым действенным и эффективным 

способом. Это дает возможность учителю  предоставить информацию  там, где 

необходимы пояснения. Письменное общение является постоянным и последовательным, 

которое требует тщательного рассмотрения в отношении ведения школьных тетрадей, 

дневников. Регулярность контроля , обеспеченная двусторонне, систематизирует и 

дисциплинирует участников воспитательного процесса. Здесь необходимо организовать 

четкую, точную подачу информации, так что родители будут читать и понимать. Было бы 

очень полезно, если бы учителя  школы разрабатывали  описательные  брошюры, 

содержащие полезную информация для поступающих в школу. Здесь должны быть 

включены права и обязанности школьников, единая форменная одежда, правила 

внутреннего распорядка и сведения о работе кружков и каких-либо дополнительных 

занятий. Многие учителя используют ежедневники связи для обмена информаций с 

родителями, особенно для детей, которые имеют, например, особые педагогические 

потребности. Изначально важно четко определить, какая информация будет сообщаться, 

кем, кому  и как часто. Учителя должны быть очень аккуратны и корректны  в подаче 

информации. Так табели  успеваемости стали традиционным режимом  передачи  

оценочной информации об успеваемости учащихся. Табели успеваемости, как правило, 

предусматривают приглашение родителей , где документально ,под роспись родители 

подтверждают свою осведомленность в письменной форме. Тщательно подготовленные 

диагностические  карты и мониторинг успеваемости, помогут учителю обеспечить 

эффективное общение по поводу обучения учащихся. Учителя могут предотвратить 
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столкновения с родителями путем обеспечения прозрачной информации о проделанной 

работе ученика. Таким образом, постоянные отчеты о проделанной работе, телефонные 

звонки  или сообщения электронной почтой  должны поддерживать и улучшать 

успеваемость  ученика. 

Жизнь в школе меняет всю жизнь ребенка. Ему приходится привыкать к новым 

условиям, требованиям. В школе оценивается результат. Для многих детей это огромный 

стресс. Переходный период адаптации может продлиться у всех по-разному. У некоторых 

завышенная самооценка, они «видят» только себя. А когда появляются первые отметки, то 

чаще всего они не готовы к отрицательному результату. И тогда  может проявиться 

конфликтное поведение, вплоть до нервного состояния. 

 Учитель может связаться с родителями, чтобы  поделиться успехами в учебе 

ребенка, а так же гораздо чаще необходим контакт для двустороннего выравнивания 

недочетов и пробелов. Однако чаще, родители идут на  контакт, чтобы поделиться заботой 

о ребенке, акцентировать внимание учителя на индивидуальные потребности , привычки, 

характер ребенка. Это может стать источником значительного напряжения как для 

учителей, так и родителей. Учителя должны стремиться сделать эти взаимодействия как 

можно продуктивнее для коррекции поведения и успешности обучения. Для успешной 

работы важны личные контакты учителя и родителей. Ведь на родительском собрании мы 

обсуждаем общие проблемы.  А  как порой важно поговорить « с глазу на глаз». И если 

между  учителем и родителями будут добрые, доверительные отношения, то это поможет 

решить и предотвратить многие проблемы. 

Групповые формы работы с родителями предполагают работу, когда  учитель 

собирает в группы те категории родителей, которых объединяют общие вопросы и 

проблемы, возникающие у данной категории детей. Эти работа предполагает в игровой 

форме, в виде коучинга и тренинга, проигрывание ситуаций для более полного 

осмысления проблемы родителями. 

Эффективной формой взаимообщения с родителями является  родительское 

собрание. Это возможность создать сплоченное партнерство. Чтобы работа  была 

эффективной, родительские собрания требуют вдумчивого и четкого планирования. От 

того, как они будут проходить, зависит все дальнейшее сотрудничество с семьей  

первоклассника. Удобно приглашать обоих родителей – письменно, рассылать 

пригласительные письма. Но формы проведения в связи с обновлением образовательной 

программы, должны быть разнообразны. Мы стараемся включить такие формы 

проведения как, дискуссии, конференции, круглый стол. Конечно, более оживленно и  

интересно проводятся дискуссии, так как учитель тщательно готовит проблемные 

ситуации, ситуационные вопросы. Каждый родитель может проявить себя неоднозначно, 

выражая свое мнение. А учитель  является организатором и наблюдателем, затем при 

выстраивании своей работы, анализирует, делает выводы, что является благотворной 

почвой созидательной работы. 

Конференции – это индивидуальное задания, которые получает родитель и готовит 

теоретический материал по данному педагогическому вопросу. Здесь родитель выступает 

в качестве обучающего, в роли учителя. Это дает шаг для развития потенциала и 

повышения самообразования.  Изучив рекомендуемую учителем литературу, зачастую сам 

находится в активном поиске информации. Донося до родителей на конференции 

информацию, он  обучается сам и обучает других.  

Круглый стол- один из излюбленных форм общения и обменом мнениями между 

родителями. Эта форма создает колоборативную среду, где каждый может высказать свое 

мнение. 

Во все времена главной ценностью остаётся семья. И оттого, как воспитывается 

ребенок в семье, зависит и его школьная жизнь. Ведь нормальные семейные отношения 

этого залог будущего человека. 
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Мы стараемся  проводить как можно чаще внеклассные мероприятия вместе с 

родителями. Дети очень гордятся, когда родители вместе с ними выполняют какую-либо 

работу. А родители гордятся, когда  их  дети активны  в мероприятии. Ведь самое главное 

в жизни чувствовать заботу, любовь, поддержку близких людей. Родители  с 

удовольствием принимают участие в изготовлении поделок, газет, в конкурсах, в 

праздниках и в спортивных соревнованиях. Как приятно видеть детей и взрослых, когда у 

них всё получается. Поучаствовав хотя бы один раз в мероприятиях, родители сами 

начинают проявлять инициативу и сами организовывают различные мероприятия. Работу 

можно проводить не только в учебное время, но и во время каникул. Отдых детей тоже 

можно организовывать вместе с родителями. 

Появляется возможность посетить семьи учеников и посмотреть правильную 

организацию рабочего места,  условие проживания и познакомиться с составом семьи. Все 

это позволит лучше адаптироваться детям, поможет нам при работе с родителями. 

Одной из популярных стратегий общения является телефонный звонок домой. 

Учитель регулярно звонит родителям каждого ребенка в классе, чтобы обсудить 

проблемы или ответить на вопросы. Эти контакты предоставляют ценную информацию о 

жизни своих учеников, в том числе и во внеурочное время.  

Подводя итог,  хочется сказать, что эта тема очень актуальна в  системе 

обновленного образования. Так как от неё зависит вся последующая работа с 

родителями, обучение, воспитание и формирование личности ребенка, следовательно,   и 

всего будущего поколения. Только в тесном контакте с родителями, устраняя недостатки в 

семейном воспитании, оказывая помощь родителям в вопросах воспитания детей в семье, 

вооружив знаниями и умениями положительного воспитательного воздействия на детей, 

можно сохранить физическое и психическое здоровье учащихся. 
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Инициатива Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева об овладении 

казахстанцами трехъязычием – казахским, русским и английским языками - имеет 

ключевое значение в переходе к новому качеству человеческого потенциала страны. 

При этом подчеркивается важность владения русским языком как исторически 

обретенным преимуществом нации. Русский язык в Казахстане имеет конституционно-

закрепленный статус языка межнационального общения и играет важную роль в развитии 

экономики, культуры и образования. 

Учитывая значимость русского языка, государственным общеобязательным 

стандартом образования Республики Казахстан введено обязательное обучение русскому 

языку детей, которые воспитываются и обучаются в группах с казахским языком 

воспитания и обучения, начиная с трехлетнего возраста. 
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Дошкольный возраст - важный сенситивный период для освоения и познания 

языка, время активного развития словаря. Обучение русскому языку детей казахов в 

дошкольный период обеспечивает прочность усвоения знаний в период школьного 

обучения. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим. Однако 

следует учитывать, что для реализации больших положительных возможностей 

дошкольников в обучении русскому языку работу необходимо строить на основе четко 

продуманной методической системы, учитывающей возрастные особенности детей 3-6 

лет. В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать русскую речь 

на слух и говорить по-русски в переделах доступной им тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. 

Обучение детей русскому языку должен иметь коммуникативный характер. Когда 

ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть не просто усваивает 

отдельные слова и речевые образцы, но учиться конструировать высказывание по 

известным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуникативными 

потребностями. Общение на русском языке должно быть мотивированным и 

целенаправленным. Необходимо создать у ребенка положительную психологическую 

установку на русскую речь.   

Дети дошкольного возраста обладают исключительно механической памятью, 

способностью без особого труда запомнить услышанное. С самого начала обучения 

необходимо выработать традицию общения с детьми на русском языке. Ввести и 

соблюдать некоторые «правила»: приветствие, прощание, физкультминутки, 

использование принятых в русском языке форм этикета. Такие «правила» позволят легко 

настроить детей на иноязычное общение, облегчить переход на русские реплики, 

дисциплинировать малышей, показывая, что занятие началось, необходимо быть 

внимательным, что сейчас начнется короткая зарядка и можно подвигаться. Во время 

занятий с детьми младших и средних групп сажать вокруг себя на стульчиках, а в 

подготовительной группе за столом. 

Для того чтобы успешно преодолеть трудности, необходимо тщательно продумать 

средства наглядности. Использовать эти средства на занятиях, благодаря наглядностям 

удается организовать внимание детей. Для организации внимания детей, необходимо 

также использовать частую смену действий. Учитывая особенности памяти детей, 

разучивать стихи, песни, считалки, рифмовки, загадки, делая это в не принужденной 

обстановке, позволяющей детям ходить прыгать, играть и т.д. Дети лучше всего усваивали 

слова, обозначающие конкретные предметы, которые можно увидеть, потрогать руками. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам устной речи 

должно осуществляться во взаимосвязи. 

Фонетические упражнения – одно из обязательных элементов занятий по обучению 

русскому языку.  Фонетические упражнения разрабатывают подвижность речевых 

органов. Способствует избеганию дефектов произношения и перенапряжения ребенка при 

говорении не только на русском, но и на родном языке. 

Эти упражнения должны быть направлены: 

- На постановку правильного дыхания. 

- На развитие динамического и мелодичного диапазона голоса. 

- На развитие подвижности органов речи. 

- На постановку общих признаков артикуляционной базы русского языка. 

- На создание основы для овладения звуковой стороны русской речи. 

В особенности русского языка необходимо обратить внимание на обучение детей 

навыкам произношения. Для развития навыков произношения и введение лексических 

единиц необходимо использовать считалки и рифмовки. Обучение лексической стороны 

речи строить с опорой на наглядность: игрушки, картинки: предметные, сюжетные, 
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изображений действий. Отобранная лексика и речевые образцы отражают интересы 

потребности детей и свойственные данному возрасту жизненно важные функции языка: 

Удовлетворения потребностей ребенка, взаимодействия и контакты с взрослыми и 

другими детьми, реализации личностных интересов, любознательности, воображения, 

коммуникабельности. 

Для лучшего усвоения некоторых лексических единиц (например: мяч, собака, 

машина) предпочтительно использовать звуковые рифмовки с опорой на цветные 

наглядные пособия. Разучивая такие рифмовки, дети легко, с удовольствием усваивают 

лексические единицы, получают при этом определенные произносительные навыки. 

Большое значение в работе с детьми - дошкольниками имеет использование 

игровых моментов на занятиях, постоянная их сменяемость. Длительное объяснение 

приходилось заменять на форму беседы с опорой на родном языке и на иллюстрации. Не 

устойчивое внимание детей этого возраста задерживала яркой, образной наглядностью. 

Поэтому на занятиях я применяла яркие картинки, предметы и игрушки; все это позволяло 

развивать образную и ассоциативную память детей, а постановка определенных четких 

задач – развитию словесно-логической памяти. 

Важную значимость на занятиях по русскому языку отводится игре. Игра – не 

просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности дошкольников. С помощью 

игры легче осуществлялось включение в учебную деятельность. В основе игровой 

методики лежит создание воображаемой ситуации и принятие ребенком или 

преподавателем той или иной роли. 

Выбирая, или придумывая игру для включения в урок, необходимо следовать 

правилам, сформулированным в книге Е.И. Негневицкой и 

А.М. Шахнаровича «Язык и дети» (М., 1981) 

«1. Прежде чем приступить к игре, ответьте на следующие вопросы: какова цель 

игры, чему в ней должен учиться ребенок? 

Какое речевое действие он должен выполнять: одно из действий со словом или 

создание высказывания – тогда какого именно и по какой модели? 

Умеет ли ребенок строить такое высказывание, нет ли там дополнительных 

трудностей. 

2. Ответив на эти вопросы, попробуйте сами превратиться в ребенка и придумать, в 

какой интересной ситуации могло бы возникнуть высказывание по такой модели. 

3. Подумайте, как обрисовать эту ситуацию ребенку таким образом, чтобы он ее 

сразу принял. 

4. С удовольствием играйте с детьми сами. 

В этом отрывке учтены главные качества обучающей игры, которые отмечены в 

самом ее названии: она должна быть обучающей и она должна быть игрой. 

Организуя разнообразные игры на занятиях, старалась вызвать у детей желание 

высказаться на русском языке или хотя бы задуматься над тем, как нужно сказать по-

русски, чтобы принимать участие в игре. 

Игровые приемы бесконечно разнообразны. Можно перечислить некоторые из них: 

1.Подвижные игры (зарядка, игры в животных, игры на внимание).  

2.Стихи, прибаутки и песни, сопровождаемые с движениями.  

3.Игры – соревнования (дети делятся на команды и выполняют различные 

задания).  

4.Игры с мячом (вопрос – ответ, словарная работа).  

5.Настольные игры (лото, домино, разрезные картинки).  

6.Игра в телефон.  

7.Ролевые игры.  

В заключении хочу отметить, что изучение русского языка развивает разные 

стороны личности: память, внимание, прилежание, дисциплину, делает ребенка более 

активным, приучает к коллективным формам работы в группе; пробуждает 
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http://engime.org/lyudi-kotorie-igrayut-v-igri.html
http://engime.org/pochemu-imenno-francuzskij-yazik-vibrate-dlya-vashego-rebenka.html
http://engime.org/russkij-yazik-i-literatura-klass--5-klass-tema-uroka--djanni-r.html
http://engime.org/redeyard-kipling-iz-liverpuleskoj-gavani-vsegda-po-chetvergam.html


337 

 

любознательность, артистизм, формирует ребенка интеллектуально и эстетически. Кроме 

того, появляется реальная возможность уже на раннем этапе выявить и раскрыть 

потенциальные возможности детей и подготовить их к дальнейшему серьезному 

изучению языка.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ТЕАТРЛЫҚ 

ІС-ӘРЕКЕТТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Свиридова Н. А., Джумаханова Ж. К. 

Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны  «Нәзік» бөбекжайы   

 

 

Театр әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер  сыйлайды, оның көркемдік талғамын, 

еліктеуі мен қиялын дамытады. Әлемдегі бірінші тұрақты балалар театры Мәскеуде 1918 

жылы қараша айының 6 күні ашылды. Оның ұйымдастырушысы, ал кейіннен көркемдік 

жетекшісі Н.И. Сац болған. Онда сайқымазақ көлеңке, үлкен қуыршақ театрларының 

қойылымдары, балет көріністері жүретін. Кейіннен балалар театры Харьков, Краснодар 

және басқа да қалаларда ашылды.  

Кезінде орыстың ұлы ақыны сахнаны «сиқырлы өлке» деп атаған. Қазақ өнер 

жұлдыздарының бірі Ш. Айманов «Театр – адамдарды туыстыратын шығармашылық 

отбасы, сахна өнері – тіл жетпес құдіретті өмір шындығын білу, яғни адамның сахнаны 

сүймеуі мүмкін емес» деген сенімде болған. [2, 10б] Өнердің осы бір ғажайып түрімен 

жүздескен үлкендер де, балалар да ұлы ақынның, теңдесі жоқ режиссердің айтқан осы 

дана сөздерінің мағынасы мен мәнін өз сөздерімен теңдей бөліседі.  Сахна төрі өзіне деген 

осындай махабатты несімен жаулап алды? – деген заңды сұрақтар туындауы мүмкін. Оған 

деген қажеттілік неге осыншама зор? Біріншіден, ол мынаған байланысты, театрда болу 

әрқашан мереке.   

«Нәзік» балабақшасында балаларға мемлекеттік тілді меңгеру үшін жағдайлар 

жасалған. Қазақ тілін оқыту үшін әр топтарда қазақ бұрыштары қажетті жабдықтармен, 

көрнекіліктермен безендірілген. Онда ұлттық дәстүрімізге сай жабдықтар жасалған (ағаш 

үй, сандық, ұлттық ою-өрнектермен әшекейленген ұлттық бұйымдар: көрпе, жастық, 

кілем, қоржын, т.б.) бар. Театрландыру қызметінің түрлерін (қуыршақ, саусақ, 

көлеңкелері) балалардың шығармашылығына арналған бейнелі жабдықтар, кітаптар, 

насихаттық материалдар, ұлттық ойын үлгілері әзірленді. Ұйымдастырылған оқу іс-

әрекеті топпен және жеке балалармен жүргіземін.  

Қазақ тілін үйреткенде балалардың жас ерекшелігін ескертіп, әдіс-тәсілдерді 

таңдап, сабақ өткізгенде бірінші орынға театр және оның түрлерін қоямын.  

Театр дегеніміз не? Театр – қоғамдық тәжіребиені қалыптастыру бағытындағы іс-

әрекеттің бір түрі, яғни тәртіпті, өзін-өзі басқаруды жетілдіреді. Адам тәжіребиесіндегі 

http://engime.org/g-petropavlovsk-kgu-oblastnaya-shkola-internat-dlya-detej-siro.html
http://engime.org/g-petropavlovsk-kgu-oblastnaya-shkola-internat-dlya-detej-siro.html
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кеңінен тараған дамыту театрдың қызметі: театрға тарту, рақат беру, демалдыру, 

қызығушылығын тудыру.  

Заман талабы екі тілде сөйлеуді одан әрі орнықтыру, қазақ тілін үйренгісі келетін 

басқа ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді меңгерту, сол сияқты балабақшада қазақ тілін 

оқытудың сапасын жақсартудың міндеттері қойылады.  

 Тіл үйрету барысында әрбір сабақта театр ойнау түрлерін және өзара сөйлесу 

үлгілерін қолданған дұрыс. Театр ойынау арқылы баланың бойында адамгершілік 

қасиеттерін, өмірге құштарлығын қалыптастыруға болады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың қазақ тілін үйретуде мынадай негізгі мақсаттар 

мен міндеттер қойдым:  

- Мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылығын театр түрлері арқылы 

дамытып, сөйлеу қабілеттерін жан-жақты жетілдіру; 

- Қазақ тіліне деген құрмет сезімдерін тәрбиелеу; 

- Балалардың  сөздік  қорларын  дамыту.  Сұрақтарға  мемлекеттік  тілде  жауап  

беруді  үйрету.  Дыбыстарды  ойын  немесе  жаттығу  арқылы  жаттықтыруды  үйрету.  

Қазақ  тілін  тыңдап,  түсінуге  үйрету. Міндеттері: 

 Балалардың тілін, сөйлеу мәдениеті мен дүниетанымын дамыту. 

 Балаларды адамгершілікке баулу. 

 Баланың қиялын есте сақтауын шығармашылық қабілеттерін дамыту, ойдан 

әңгіме, ертегі шығарып айтуға дағдыландыру. 

 Баланың әлеуметтік және эмоционалдық дамуына жағдай жасап, әр баланың жеке 

дара әртістік, шығармашылық қасиеттерін ескере отырып, өзінің қоршаған ортаға, 

адамдарға, құрбыларына, өзіне деген қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру.  

Осы мақсаттар мен міндеттерден төмендегідей жетістіктерге жеттім.  

 Төл  

дыбыстарын 

атайды 

Жеке  

сөз  

атайды 

Сөз  

тіркесін  

құрайды 

Сөйлем  

құрайды 

Жыл басы 88% 8% 4% 0 

Жыл ортасы 68% 16% 8% 8% 

Жыл соңы 36% 24% 16% 24% 

 

Жұмыс барысында көптеген ертегілер қойылды.  Мысалы, бала табиғатына жақын 

әрі тәрбиелік мәні бар  «Маса мен аю», «Аю мен қояндар», «Жеті лақ», «Мақта қыз бен 

мысық», «Бауырсақ», «Қарға мен түлкі», «Шалқан» және көптеген ертегілер сахналанды.  

«Маса мен аю» ертегісін сахналағанда балалар қазақ тіліне тән төл дыбыстарды 

жақсы меңгерді, төл дыбыстары бар сөздерді дұрыс айтуға дағдыланды. Сонымен қатар 

кішіні іні деп, үлкенді аға деп таныған бала әрқашан сыйластықты біліп өседі. Ал «Мақта 

қыз бен мысық» ертегісінде балалар күрделі емес сөз тіркесін, одан кейін жай сөйлем 

құрап үйренді, яғни зат есім мен етістікті қосып сөйлем құрайды. (Мысалы; қатық ақ, 

жапырақ жасыл, немесе сөйлем құрайды; Мысық дүкенге барды. Сиыр жапырақ жейді.). 

Осы ертегі арқылы балалар диалог құруды үйренді, сөйлеу мәнерін яғни сыпайы түрде 

сөйлесуді де игерді. (Мысалы; маған жапырақ беріңізші, маған сүт беріңізші,  маған су 

беріңізші). «Бауырсақ» ертегісін драматизациялағанда балалар бауырсақтың әнін жатқа 

айтып тілдерін қазақ тіліне жаттықтырды, интоннацияны дұрыс пайдалануды үйренді.  

Мектеп жасына дейінгі балаларға қазақ тілін театр қойылымдары арқылы үйрету, 

бұл тіл үйрету әдістерінің тиімді тәсілі деп білем. Осы жұмысымды диаграммамен 

салыстыра қарасақ  төмендегідей көрсеткіштерге ие болдым.  

Салыстырмалы диаграмма 
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Қазақ тілі сабағында драматизациялау балаларға керекті сөздер мен сөйлемдерді 

меңгертуді, төл дыбыстарын дұрыс айтуды, дұрыс сөйлем құрай білуді, интонацияны 

дұрыс пайдалануды, мәнерлеп және көркемдеп оқытуда көп әсерін тигізді.  

Тілді ерте оқытудағы мақсат – қажетті бейнелеуді жаңғырту, оқытудың мазмұны 

және құрылымы, аса қажетті білім алу ауқымына тиімді белгілеу, практикалық шеберлік 

және дағдыландыру, мектепалды дамыту жүйесін қалыптастыру, өмірмен байланыстыру. 

Болашақ ұрпақ ұлтжанды, білімді болса ғана тәуелсіз мемлекетіміздің тірегіне айналары 

сөзсіз. Тіліміздің мәртебесі өсіп, мерейі биіктей түссін!  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Суханова Н. А. , Шарипова Н. Ж. 

г.Караганда я\с № 121 « Айналайын» 

 

 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом развития и воспитания личности. 

В этом возрасте формируются самостоятельность мышления, любознательность и 

познавательный интерес детей, поэтому именно в этот период большую актуальность 

приобретает воспитание у детей художественного вкуса, формирование творческих 

умений и осознание ими чувства прекрасного. 

Однако детей с особыми образовательными способностями характеризует 

отставание в развитии психической деятельности, наблюдается отставание в 

формировании восприятия, недостаточно сформированна зрительная аналитико-

синтетическая деятельность, исследователи отмечают, что у данной группы детей 

снижена активность мышления, недостаточно сформирована способность к умственным 
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операциям. На развитии мышления сказывается бедность накопленных знаний и 

представлений, низкий уровень познавательной активности. Отмечается неравномерная 

работоспособность. Развитию наблюдательности, сосредоточенности мешает повышенная 

отвлекаемость, расторможенность. Интерес к заданиям на творческое воображение 

зависит от их сложности. У малышей отсутствуют живость воображения, легкость при 

возникновении новых образов, которые не отличаются яркостью и оригинальностью.  

Для двигательной сферы таких детей характерны нарушения произвольной 

регуляции движений, недостаточная координированность и четкость непроизвольных 

движений, Их движения характеризуются неловкостью, неуклюжестью. Ребенок не может 

длительное время удерживать карандаш, по мере нарастания утомления движения 

становятся неточными, крупноразмашистыми или мелкими. 

Из-за быстрого наступления утомления дети не могут завершить начатое дело, у 

них отмечается сниженный интерес к процессу и результату деятельности, а часто он и 

вовсе отсутствует. 

Кроме того  доминирующими чертами остаются слабая эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах детской деятельности, 

агрессивность поведения, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость, 

частая смена настроений, неуверенность, чувство страха. 

Все перечисленные нарушения в развитии детей с особыми образовательными 

потребностями  негативно сказываются на формировании изобразительной деятельности, 

в том числе рисовании. Вместе с тем, эта деятельность ребенка является движущей силой 

его психического развития. 

      Работая с детьми с особыми образовательными потребностями, мы поставили 

перед собой цель –  улучшение качества их жизни, формирование элементарных 

практических навыков, адаптация к окружающей среде. И включение  рисования с 

использованием нетрадиционных техник в программу обучения  было продиктовано, 

прежде всего, тем, что оно   является одним из наиболее доступных видов деятельности 

для  детей данных групп.   

          Занятия по изобразительной деятельности  с использованием 

нетрадиционных техник изображения не утомляют наших  детей, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Необычное рисование, аппликация, лепка  дают толчок к развитию 

воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявления 

индивидуальности.  Работа с нетрадиционными техниками изображения вызывает у детей 

радостное настроение, снимает страх , боязнь не справиться с процессом рисования. 

Способствует развитию мелкой моторики рук, повышению уровня развития зрительно – 

моторной координации. Применение нетрадиционных техник способствует обогащению 

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, 

способах действия с ними. Дети  узнают, что рисовать можно как красками, карандашами, 

фломастерами, так и подкрашенной мыльной пеной, свечой, использовать для рисования 

клей. Они  пробуют рисовать предметы руками (ладонью, пальцами, кулаком, ребром 

ладони), получать изображения с помощью подручных средств (ниток, веревок, полых 

трубочек), с помощью природного материала (листьев деревьев) и т. п.  При 

непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства: густоту, 

твердость, вязкость, знакомятся с новыми цветами, их оттенками  при смешивании. 

         С целью качественной подготовки и проведения занятий по использованию 

нетрадиционных техник ИЗО и достижения наивысших результатов положительной  

динамики развития  дошкольников с особыми образовательными потребностями, 

нами были разработаны следующие методические рекомендации:  

1. Обязательный учет психофизических особенностей детей. 

2. Осуществлять индивидуальный, дифференцированный  подход к детям с ООП, 

учитывать их  желания, интересы. 
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3. Преподносить и закреплять   материал необходимо  в форме дидактических или 

подвижных игр. 

4. Использовать  на занятии по ИЗО музыку. 

5. Во время работы осуществлять постоянную смену положения тела в 

пространстве (избегать статичных поз, длительного сидения). 

6. Включать в занятия дыхательные упражнения, самомассаж,    пальчиковые игры, 

ритмические и релаксационные упражнения. 

7. Следовать поэтапному  обучению детей нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности:  

-  От рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию; 

- От применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к 

более сложным. 

- От использования готового (традиционного) оборудования, материала к 

применению таких, которые необходимо самим изготовить; 

- От использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; 

- От применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных 

техник изображения; 

- От индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов 

нетрадиционными техниками. 

8. Соблюдать рациональную связь темы занятий по рисованию нетрадиционными 

техниками изображения с разделами программы воспитания и обучения детей с ООП, 

ознакомлением с окружающим миром, развитием речи. 

9.Вовлекать родителей в процесс нетрадиционной изобразительной деятельности. 

10. Обязательно систематически проводить  выставки, конкурсы, вернисажи  

детских работ. 

       Нами была проведена работа по созданию условий для организованной 

учебной и свободной деятельности  дошкольников по внедрению нетрадиционных техник 

ИЗО в коррекционно-развивающий процесс: 

 был подобран,  систематизирован  и успешно использован  во всех областях 

воспитания и обучения детей необходимый дидактический материал (игры и игровые 

упражнения, художественное слово).  Материал представлен в виде картотек. 

 в  группах создана предметно – развивающая среда, которая позволяет 

эффективно  решать поставленные задачи: центры художественно-продуктивной 

деятельности, в которых имеется разнообразный материал и приспособления для 

нетрадиционных техник  ИЗО, аудиозаписи    музыкальных  произведений,  специальная 

литература,  наглядный материал. 

 разработаны  перспективные  планы для основной и вариативной части учебно-

воспитательного и коррекционно-развивающего процесса с дошкольниками.   

 разработаны технологические карты ОУД. 

 разработаны  перспективные планы работы с родителями воспитанников, 

сценарии мероприятий, консультации, анкета. 

В перспективном плане, циклограммах, технологических картах указаны все виды 

детской деятельности, в которые включено использование нетрадиционных техник ИЗО. 

В основном работа по нетрадиционным видам  изобразительной деятельности проводится 

в вариативной части учебного процесса 1 раз в 2 недели, т.е. 2 занятия в месяц.   

В коррекционно-развивающую работу с дошкольниками  по использованию 

нетрадиционных техник ИЗО мы включили и родителей наших воспитанников. Они 

принимают активное участие в организованной учебной деятельности, в досуговых 

мероприятиях, выставках и подготовке детей к творческим конкурсам. Благодаря   

вовлечению родителей в коррекционно-развивающий  процесс, происходит комплексное 

воздействие на ребенка, создаются более благоприятные условия и возможности для 
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развития творческих способностей ребенка, повышается эффективность  коррекционно-

развивающего воздействия. 

Таким образом, систематически используя  работу с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности в коррекционно-развивающем процессе с детьми с 

особыми образовательными потребностями, мы  значительно увеличили положительную 

динамику их психофизического, эмоционального и речевого развития. Нетрадиционные 

техники изображения способствовали ослаблению возбуждения слишком эмоционально 

расторможенных детей, так как круг внимания ребенка сужается и сосредотачивается на 

малой зоне. Неточные движения руками постепенно становились более тонкими и 

точными.  

А самое главное занятия с использованием нетрадиционного рисования помогают 

нам находить контакт с малышами и налаживать сотрудничество с ними в других видах 

деятельности, способствуют активизации взаимодействия  педагога с родителями  и 

благотворно влияют на разностороннее  развитие  ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 
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РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Мартыненко В.И., Скворцова Р.С. 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 имени академика Е.А.Букетова» 

 

 

Довольно часто родители ребенка - школьника сталкиваются с проблемой 

отсутствия желания учиться. Причем если первоклассник открыто и громогласно заявляет 

о своем нежелании идти в школу, то подросток может, просто прогуливать уроки, 

оставляя родителей в неведении. Почему же ребенок не хочет учиться? Что делать и какие 

меры предпринимать взрослым в этой ситуации? Если родители совместно с педагогами 

найдут ответ на этот вопрос, проблему можно считать наполовину решенной. Главное, что 

должны понимать родители, столкнувшиеся с нежеланием учиться: вряд ли школьник 

делает это назло им. Наверняка есть веская причина, которую необходимо не только 

выявить, но и помочь ребенку преодолеть трудности, с которыми он столкнулся. 

Нежелание учиться в начальной школе. 

В первый класс дети обычно идут с большой охотой. Но через некоторое время 

интерес к посещению школы может угаснуть. Первоклассник сталкивается с большим 

количеством новых обязанностей и запретов. Оказывается, что в школе нельзя свободно 
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ходить по классу, заниматься тем, чем хочется в данный момент. Нужно внимательно 

слушать учителя и быстро выполнять его задания. Особенно трудно приходится детям, 

которые не посещали детский сад и не получили навыков работы в группе сверстников. В 

результате, вскоре некоторые родители понимают, что ребенок не хочет учиться, что 

делать с этим, они не знают, и поэтому каждое утро становятся участниками скандала с 

рефреном: «Не пойду в школу!». 

Причиной отказа идти в школу становится элементарная неготовность ребенка к 

процессу обучения. Он просто ещё не умеет учиться, концентрировать внимание на одном 

предмете, быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. В этот период 

только от учителя зависит, насколько быстро дети адаптируются к новым требованиям.  

Главная цель, на достижение которой должны быть направлены совместные усилия 

родителей и учителей первоклассника, - это не отбить охоту к учебе и дать ему 

почувствовать вкус успеха. 

Вряд ли найдется родитель, перед которым так или иначе не вставал бы вопрос: 

«Что же делать?» 

Во-первых, следует подумать об этом без лишних эмоций. Вы хотите видеть своего 

ребенка спокойным и уверенным? Здесь все взаимно — ребенку нужен спокойный и 

уверенный родитель. В первую очередь, родитель, уверенный в успехе своего ребенка. 

Во-вторых, необходимо задать себе вопрос: почему не хочет? 

Обратите внимание на следующие моменты: 

1) не было ли ссоры одноклассниками; 

2) не возникал ли конфликт с кем-либо из педагогов; 

3) нет ли отвлекающих моментов вне школы, ведущих к переутомлению ребенка 

(чрезмерная вовлеченность на внеклассных кружках, интернет, компьютерные игры) 

       Не пытайтесь отстраниться от решения проблемы, которая уже существует, 

надеясь, что она сама как-то решится.  

Необходимо помнить самое главное – не бойтесь говорить со своим ребенком! 

Важно начать с ребенком откровенный разговор без обид и обвинений, в ходе которого 

необходимо выяснить основные причины нелюбви к школе и найти совместный путь 

решения данной проблемы. Огромным плюсом в поисках данного пути будет обращение к 

учителю и школьному психологу, только совместными усилиями можно добиться 

положительного результата. 

Проблемы с учебой у подростков. 

В подростковом возрасте причин нежелания учиться может быть гораздо больше, 

нежели в начальных классах. Во-первых, ребенок может отказываться идти в школу из-за 

проблем с одноклассниками или учителями. Одной из особенностей подросткового 

возраста является стремление к признанию сверстниками. Если по каким-либо причинам 

ребенок становится изгоем среди одноклассников или, того хуже, объектом травли, 

конечно, желание ходить туда, где над тобой постоянно издеваются, совершенно 

пропадает. В этом случае необходимо взаимодействие родителей с классным 

руководителем и школьным психологом, направленное на то, чтобы разрешить 

конфликтную ситуацию. Подростку необходимо помочь наладить отношения со 

сверстниками и занять свое место в коллективе. 

Во-вторых, школьнику может не подходить специализация учебного заведения. 

Если родители, планируя будущее ребенка исходя из собственных предпочтений, выбрали 

для его обучения физико-математический лицей, а ребенок тяготеет к гуманитарным 

дисциплинам, неизбежны сложности, связанные с освоением углубленной программы по 

математике. В результате ребенок получает постоянные двойки по нелюбимым предметам 

и, как следствие, не хочет учиться. Что делать с этим нежеланием, неясно ни родителям, 

ни учителям. Поэтому при выборе школы следует учитывать предпочтения ребенка, 

поскольку, в конечном счете, именно от того, насколько интересны для него предметы, 

зависят его успехи в учебе и стремление к большему погружению в изучаемый материал. 
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Кстати, при выборе направления обучения будет нелишним пройти тесты по 

профессиональной ориентации, которые позволяют оценить степень тяготения ребенка к 

той или иной сфере деятельности.  

Искреннее желание родителей разобраться в возникшей проблеме, грамотная 

мотивация ребенка на получение хорошего образования и правильно подобранное 

учебное заведение – вот необходимые составляющие для того, чтобы учеба перестала 

быть наказанием и вызывала у школьника только положительные эмоции. 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И 

СПОСОБНОСТИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ  УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 
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     По поручению Президента Казаxстана обучающийся должен стать частью 

высокотеxнологичного, высокообразованного, международно-интегрированного общества 

с высочайшим международным уровнем сервиса.  Президент Казаxстана поставил цель — 

войти в 30 наиболее развитыx стран (это уровень Эстонии и Израиля). Главная задача в 

школьном образовании — поднять качество обучения. Важным становится не то, что 

знает человек, а что он умеет и как он умеет применять знания. То есть значение 

приобретет не количество знаний, а функциональная грамотность. В соответствии с этим 

в 2016 году была изменена   школьная программа в целом. Она направлена на развитие 

мышления и логики ребенка. 

    В младшем школьном возрасте происxодит становление личности ребёнка. Все 

псиxические образования, которые будут сформированы в этом возрасте, являются 

базисными для развития ребёнка, соxраняясь в своиx главныx особенностяx на все 

последующие годы, и оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие человека. 

    Одним из таких психических образований является умственное развитие 

учащиxся, которое в значительной степени оказывает влияние на успешность обучения.  

    Умственные возможности детей изначально различны. А те требования, которые 

предъявляются к учащимся в школаx, не всегда учитывают эти возможности, и как 

следствие этого, является возникновение трудностей в усвоении и выполнении учебной 

деятельности школьниками, что в свою очередь накладывает отпечаток на все стороны 

развития личности учащиxся: эмоциональную, потребностно - мотивационную, волевую, 

xарактерологическую.  

   Усвоение знаний, в первую очередь, осуществляется с помощью такого 

псиxического процесса как мышление. Уровень логического мышления младшиx 

школьников помогает им понять основные законы и связи в процессе обучения, усвоить 

конкретные факты и систематизировать полученные знания по предмету, а также 

установить взаимосвязи между полученными знаниями по другим предметам и практикой. 

Все свои знания в процессе жизнедеятельности ребёнок получает благодаря мышлению. 

     Формирование логического мышления младшиx школьников - важная составная 

часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из 

основныx задач современной школы.  Уже в начальной школе дети должны овладеть 

http://www.detskiysad.ru/ped/shkolnik.html
http://www.detskiysad.ru/ped/psihologiya.html
http://www.detskiysad.ru/medobozrenie/teplov.html


345 

 

элементами логическиx действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). 

Поэтому одной из важнейшиx задач, стоящих перед учителем начальныx 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.  

    Успешное развитие интеллектуальныx и творческиx способностей возможно 

лишь при создании определенныx условий на уроке, благоприятствующиx иx 

формированию. Такими условиями являются: 

1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей. 

2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующиx максимального 

напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своиx возможностей. 

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

5.Умная доброжелательная помощь (направить, а не подсказать) взрослыx. 

6. Комфортная псиxологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления 

ребенка к творчеству. 

    На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств развития 

мыслительныx способностей, связанныx с интеллектуально-творческой деятельностью 

младшиx школьников, как в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения. 

  Интеллектуальное развитие происxодит не само по себе, а в результате 

многостороннего взаимодействия ребёнка с другими людьми: в общении, в деятельности 

и, в частности, в учебной деятельности. Пассивное восприятие и усвоение нового 

не  могут быть опорой прочныx знаний. Поэтому задача педагога – развитие умственныx 

способностей учащиxся, вовлечение иx в активную  деятельность. 

При подготовке и проведении уроков мы руководствуемся следующими 

принципами: 

1. Принцип разностороннего развивающего воздействия на интеллект ребенка. 

К своим урокам подбираем и составляем такие упражнения, которые способствуют 

не только формированию знаний, умений и навыков по данной теме, но и вырабатывают 

ряд интеллектуальных качеств. 

2. Принцип действенного подхода к обучению. 

Стараемся так организовать урок, чтобы дети искали свои пути  решения заданий, 

так как при этом у них активизируется мыслительная деятельность и совершенствуются 

интеллектуальные качества. 

3. Принцип обоснованного ответа. 

Формируем задания так, чтобы детям приходилось обосновывать свою точку 

зрения, свой вариант их решения. 

4.Принцип позитивной мотивации 

Для успешного процесса познания создаются на уроке особые условия – атмосфера 

радости, удивления, восторга. Широко используется создание «ситуации успеха», 

ученикам внушается вера в свои силы, что все у них получится. 

5.Принцип гуманизма и сотрудничества 

Принимать каждого со своими особенностями и недостатками, стараться понять и 

помочь. Ученики интересны как личности. Уважать их выбор во всем, даже в том, в чем 

мы не совсем согласны. Можно поспорить, посоветовать, но не давить на них и не 

стараться ломать их убеждения. 

   Мы с вами xорошо знаем, что любой человек с радостью делает то, что у него 

xорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. В 

нашей профессии нет предела совершенству. То, что ещё вчера казалось единственно 
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возможным, выглядит сегодня устаревшим. Появляются новые идеи и желание что-то 

изменить. И любой творчески работающий учитель находится в постоянном поиске. 

   Овладение приёмами умственной деятельности и обобщёнными действиями в 

начальных классах даёт возможность постепенно вводить детей в мир теоретических 

знаний, и способствовать тем самым развитию как эмпирического, так и теоретического 

мышления.  Таким образом, развитие мышления  и интеллектуально-творческих 

способностей младших школьников в процессе обучения является основой для 

дальнейшего изучения понятий и для осознания закономерностей в различных 

интерпретациях, т.е. является основой для преемственности между начальной и средней 

школой. 

Список литературы: 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Абильмажин А.А. 

Карагандинский гуманитарный колледж 

 

 

В обучении грамматике традиционно определились два подхода - имплицитный и 

эксплицитный. В первом случае акцент делается на обучение грамматике без объяснения 

правил, а во втором, соответственно, наоборот. В рамках каждого из указанных подходов 

сформировались по два метода. 

 На современном этапе имплицитный и эксплицитный подходы редко 

используются в «чистом виде». В практике обучения иностранному языку учитель может 

варьировать использование тех или иных методов. Выбор метода зависит от многих 

причин, в том числе от возраста, уровня языковой компетенции учащихся, целей курса, а 

также особенностей самого грамматического материала. Наиболее распространённым в 

настоящее время в практике школьного обучения грамматике является 

дифференцированный подход, построенный на основе выборочного использования 

положений двух традиционно сложившихся подходов.  

 В имплицитном подходе сформировались два метода: структурный и 

коммуникативный. В основе структурного метода заложены упражнения на обработку 

структурных моделей. Данный метод предполагает следующую последовательность 

действий.  

1. Аудирование речевых образцов с грамматической структурой в той или иной 

последовательности.  

2. Хоровое и индивидуальное проговаривание образцов за учителем или диктором.  

3. Вопросно-ответные упражнения с учителем или в парах с использованием 

отрабатываемых структур. 

 4. Учебный диалог с несколькими структурами. 

 Плюсы данного метода: 

 - грамматическая структура становится объектом длительной и специальной 

отработки;  

- у учащихся формируется динамический стереотип, готовность и способность 

автоматизированно употреблять готовую грамматическую структуру в речи, поскольку 
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частота повторения однотипных действий с ней фиксирует её в памяти как неделимое 

целое.  

Минусы:  

- упражнения носят механический, монотонный характер; 

 - учащимся скучно, они быстро устают; 

 - упражнения исключают речевой характер обработки;  

- содержательная и речевая ценность предложений, как правило, невысока, 

поскольку всё внимание направлено только на отработку формы. 

 Для коммуникативного метода также существует множество частных методов. Для 

них характерны следующие положения.  

1. Предваряющее слушание подлежащего к усвоению материала в конкретной 

речевой ситуации. Сна чала учитель проигрывает текст, где все лексические и 

грамматические единицы объединены сюжетной линией. 

 2. Имитация в речи при наличии речевой задачи, что исключает чисто 

механическое, бездумное повторение. Здесь можно попросить произнести фразу хором и 

индивидуально с определенным чувством (радостно, грустно, гневно и т.д.), обращаясь к 

разным людям, в различных ситуациях. Часто это может сопровождаться определенной 

мимикой, жестами, движениями, по возможности рифмоваться, проговариваться под 

музыку, в такт и т.д.  

3. Группировка схожих по смыслу/форме фраз, одновременная отработка 

однотипных фраз, создание структурного образа речевой ситуации.  

4. Разнообразие обстоятельств автоматизации. Одни и те же структуры будут 

встречаться в разнообразных «этюдах» или ситуациях общения. Преимуществами данного 

метода являются: 

 - высокая степень мотивации учащихся;  

- речевая направленность отработки; 

 - разнообразие речевых контекстов использования 

Но в коммуникативном методе есть и недостатки:  

- недооценка принципа сознательности;  

- большая подготовка со стороны учителя;  

- специальный набор речевых «этюдов», что далеко не всегда есть в арсенале 

каждого учителя;  

- продолжительность во времени. 

       В эксплицитном подходе сформировались два метода: дедуктивный и 

индуктивный. В основе дедуктивного метода лежит переход от общего к частному, от 

правила - к действию. Последовательность действий.  

1. Изучается правило, сформулированное обычно с использованием специфических 

грамматических терминов.  

2. Учащиеся находят данное грамматическое явление или структуру в 

предложениях или в тексте, назы вают его форму, объясняют, в каком значении оно 

употребляется в данном контексте.  

3. Выполняют подстановочные упражнения по аналогии с образцом. 

 4. Затем идет переход к упражнениям на трансформацию в соответствии с 

правилом.  

5. Переводные упражнения с родного языка на иностранный.  

В основе индуктивного метода лежит переход от единичного к общему. Учащиеся 

сами формулируют правило, пытаясь через контекст осмыслить новое грамматическое 

явление, определить его форму и выяснить закономерности его употребления. 

Последовательность действий. 

 1. Дается текст, где часто встречается новое грамматическое явление. Учитель 

формулирует речевую задачу. В данном случае уместно использовать различные 

подсказки в тексте. Задание должно быть посиль но для учащихся, иначе оно займет 
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неоправданно много времени, а неправильные выводы могут закрепляться в сознании и 

приводить в дальнейшем к устойчивым ошибкам. 

 2. Формулировка учащимися правила образования/использования грамматической 

структуры, корректируемая учителем.  

3. Выполнение упражнений на подстановку. 

 4. Выполнений упражнений на трансформацию.  

5. Переводные упражнения.  

Данный метод обучения грамматике имеет свои плюсы:  

- обеспечивает реализацию проблемного обучения;  

- стимулирует самостоятельное языковое наблюдение;  

- развивает догадку по контексту;  

- способствует лучшему запоминанию изучаемого материала.  

Но в то же время: 

 - может занимать много времени; 

 - не все языковые явления можно объяснить индуктивно;  

- неверно выведенное правило может приводить к устойчивым ошибкам.     

Наиболее распространённым подходом в настоящее время является дифференцированный 

подход к обучению грамматике. Он позволяет сочетать различные подходы и методы с 

учётом особенностей обучения. На начальном и среднем этапах обучения по возможности 

надо использовать индуктивный метод, поскольку: 

 - именно на данном этапе активно формируется механизм языковой догадки; - 

характер грамматического материала в большинстве случаев допускает выведение 

правила по контексту самими учащимися; 

 - при корректировке выведенного учащимися правила учитель может избежать 

употребления трудных грамматических терминов, свойственных грамматическим 

справочникам;  

- уровень языковой грамотности, академических умений уже достаточно высок и 

позволяет эффективно использовать специальную справочную литературу как в классе, 

так и при самостоятельной работе;  

- грамматические структуры, изучаемые на продвинутом уровне, достаточно 

сложны, и их вряд ли можно понять самостоятельно, а если и возможно, то временные 

затраты непозволительно высоки; 

 - на старшем этапе обучения акцент делается на дальнейшее развитие 

автономности учащихся, формирование умений самостоятельно преодолевать 

возникающие трудности, проводить самооценку и коррекцию полученных знаний и 

умений. Таким образом, знать грамматику - это не значит знать только форму, значение, 

употребление и речевую функцию грамматического явления, но и правильно употреблять 

его в процессе коммуникации.  
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Люди перестают мыслить, когда перестают читать 

Д. Дидро 

 

  

Чтение — главное средство обучения, инструмент познания окружающего мира. 

Несмотря на появление новейших средств массовой информации —телевидения и 

интернета, смысл чтения в жизни людей по-прежнему огромен. Отслеживая динамику 

быстрого чтения, мы удостоверились, что не все дети читают бегло и скорость чтения с 

переходом в старшие классы у некоторых детей не увеличивается, а уменьшается. 

Возник вопрос как же помочь детям? Вместе с тем ответ на этот вопрос не так 

прост. Прежде чем заставлять ребёнка больше читать, нужно выяснить, в чём исходные 

причины трудностей. И лишь выяснив это, мы поймем, какую помощь ему необходимо 

оказать. Причин трудностей много, соответственно, и способы помощи существуют 

разные. Под техникой чтения понимается узнавать написанные буквы, правильно 

соотносить их со звуками и произносить их в указанном порядке в виде слогов, слов 

предложений. Также чтение включает в себя технические навыки и процесс понимания 

смысла читаемого. Эти две стороны находятся в теснейшей взаимосвязи и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. Совершенствование скорости чтения приводит к 

быстрому и точному пониманию смысла, а более лёгкий в смысловом отношении текст 

читается быстрее и без ошибок. В процессе обучения чтению ученики под руководством 

учителя упражняются и в технике чтения, и в понимании 

прочитанного.Однако смысл работы по формированию и автоматизации технических 

навыков нередко недооценивается, и главный упор учителя перемещают на смысловое 

чтение во вред скорости. Торопясь переключать ребёнка на работу 

со значением прочитанного, мы нарушаем  естественный психологический процесс 

формирования чтения, и создаёт условия для появления ошибок. 

Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий 

успешности детей в учении. Однако читательские навыки сегодняшних школьников 

вызывают серьёзную тревогу и у педагогов, и у родителей. Снижение интереса 

современных школьников к чтению становится серьёзной культурной 

проблемой. Потребность в книге должна формироваться на самых ранних этапах 

школьного образования. Чтение одно из важнейших средств формирования личности. С 

одной стороны, чтение является предметом обучения, а с другой средством обучения. Из 

книг, в том   числе и учебных по различным предметам, ребёнок получает разнообразные 

знания. Чтение литературных произведений, всегда выполняющих познавательную, 

эстетическую и воспитательную функции, практическое знакомство с особым 

обобщенным, образно-эмоциональным способом отражения и познания жизни формирует 

эмоциональную сферу, нравственно эстетические идеалы, взгляды, отношения ребёнка. 

Начальная школа первая начинает реализовать общую основную цель обучения - 

формирование личности учащегося. 

Поэтому так важно именно в этот период научить бегло читать, сформировать у 

него техническую сторону чтения, умение работать с научно – познавательным и 

художественным текстом, обеспечить полноценное восприятие доступного 

художественного текста, чтобы оно оказало максимальное воздействие на растущего 

человека. Особую актуальность сегодня приобретают методы, которые применяются в 

работе учителя с младшими школьниками для привлечения их к чтению. 

Представьте себе ученика 7 класса, который читает около 50 слов в минуту. В 7 

классе домашнее задание составляет примерно 8 страниц учебника, или 6500 слов. 

Разделим 6500 на 50. Получается примерно 130 минут, или около двух часов, 

необходимых ученику, чтобы один раз прочитать тексты домашних заданий. Но при такой 

низкой скорости чтения, естественно, что этот ученик за один раз не поймёт то, что 

написано в учебнике. Ему необходимо дважды прочитать тексты – это уже 4 часа; ещё 
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прибавить 6 часов занятий в школе – уже 10 часов. Таким образом, этот ученик обречён на 

неуспеваемость. И каких бы великих учителей ни приглашали бы вы к этому ученику, 

ничего у них не выйдет, пока они не научат элементарному - читать. 

Так с какой же скоростью чтения должны читать ученики, заканчивающие 

начальное обучение. Если проанализировать успеваемость учеников 5-х классов, то 

можно сделать вывод, что отличниками стали дети, которые в конце начального обучения 

имели скорость чтения в пределах 130-170 слов в минуту. В среднем примерно 150 слов в 

минуту. Те, кто стал хорошистами, имели скорость чтения от 100 до 140 слов в минуту. В 

среднем это 120 слов в минуту. Троечники имели скорость чтения 80-90 слов в минуту - 

приблизительно, конечно. Такова закономерность 

Создатели курсов быстрого чтения считали, что любой человек может повысить 

скорость чтения, если будет выполнять следующие требования: 

1. Сознательно читать все быстрее и быстрее, пусть даже с дефектами до тех пор, 

пока быстрочтение не войдет в привычку. При этом не надо обращать внимание на то, что 

первое время прочитанный текст будет непонятен. 

2. Избавиться от проговаривания текста вслух. Для этого необходимо зажать 

карандаш зубами так, чтобы его не касался язык и губы, и держать его в таком положении 

во время чтения 

3.Читать газетный текст (колонку) сверху вниз, используя боковое зрение так, 

чтобы видеть дальние края строк. Практиковать это следует до тех пор, пока не получится 

«правильно» прочитать текст.  

4.Пользоваться пальцем, как пейсером: передвигать палец сначала по одной строке, 

затем отчерчивая две строки, затем три и т. д. Использовать всю ладонь, чтобы прочитать 

текст по вертикали сверху вниз. 

5.Закрывать прочитанный текст листом плотной бумаги, чтобы не было соблазна 

вернуться к прочитанному тексту. 

  6. Вести записи скорости чтения каждый день. Заставлять себя думать об 

увеличении скорости. 

 Предлагаем рассмотреть наиболее эффективные, на наш взгляд, методы обучения 

чтению.  

Расширяем поле зрения 

Детям любого возраста рекомендуем развитие ряда перечисленных навыков с 

помощью увлекательной игры-упражнения на основе таблиц Шульте. 

Улучшаем концентрацию внимания 

“Активизация обоих полушарий”. Возьмите текст знакомой для вас тематики и 

читайте по абзацу попеременно то правым, то левым глазом. Благодаря такому нехитрому 

приему вы по очереди активизируете оба полушария мозга. 

Избавляемся от регрессии 

“Указка”. Чтобы отучиться от привычки возвращать взгляд назад к уже 

прочитанному, пусть ваш взгляд постоянно следует за ручкой, карандашом или пальцем, 

который будет все время вести вас вперед. 

“Чтение на скорость”. Вспомним тест на скорость чтения в начальной школе. 

Берем таймер и замеряем свой нынешний результат по прочтению одной страницы, главы 

или статьи. 

Подавляем артикуляцию 

“С закрытым ртом!” Если во время чтения у вас еще и шевелятся губы или 

двигается язык, нужно их чем-то занять. Эта ошибка нередко присутствует у детей после 

постоянного чтения вслух в младших классах. Попробуйте параллельно грызть карандаш 

или сухари, или жевать жевательную резинку. 

“Барабанная дробь”. Выстукиваем пальцами по столу какой-нибудь ритм, чем 

сложнее он будет, тем лучше. Если заняты пальцы рук, автоматически будет хотя бы 

частично блокироваться речевой центр мозга. 
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Развиваем память 

“Нестандартное чтение”. Чтение текста, повернутого от вас на 90 градусов, на 

180, 45 и т.д. Пример выполнения упражнения: переворачиваем страницу вверх ногами и 

ставим задачу прочтения текста задом наперед (т.е. справа налево). Такая тренировка 

особенно полезна для детей с целью сформировать в памяти эталоны целостных букв 

независимо от того, как они расположены. 

Развитие скорости мышления 

Регулярное решение логических задач развивает умение отделять главное от 

второстепенного, вырабатывает навык «включения слепоты» в отношении избыточной 

информации и «мгновенного» восприятия важных мыслей. Достигается это, в первую 

очередь, благодаря регулярным упражнениям в скорости восприятии условий задачи и 

понимания сути задаваемого вопроса. Осознанный анализ структуры задач развивает 

навык дробления заданий на условия и группы условий, выделение одного или 

нескольких вопросов, осознание оптимального порядка решения подзадач, поиск 

вариантов решения. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С КОМБИНАТОРНЫМИ ЗАДАЧАМИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Чернушенко Н.Е., Термякова Н.Г. 

КГУ «Школа-лицей № 66» 

 

 

В настоящее время 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. Все это формируется в рамках развития функциональной грамотности. Одним из 

направлений формирования функциональной грамотности на уроках математики является 

включение в процесс обучения комбинаторных задач. Комбинаторные задачи требуют от 

младшего школьника умения осуществлять перебор всех возможных вариантов или 

подсчитывать их число [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. 

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 
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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. 

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. 

 

  

 

 

 

 

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 
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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.  

 
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 
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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 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. 

Список литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Лазарева В.В. 

КГУ «Гимназия № 93» 

 

 

Данная тема мной выбрана не случайно, так как в настоящее время  современные 

дети в большинстве своем испытывают "двигательный дефицит", то есть количество 

движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Мы живем во 

времена бурного развития современной массовой гиподинамии, и ребенок волей-неволей 

становится заложником, быстроразвивающихся технических систем (телевидения, 

компьютеры, сотовые телефоны и т.д.) – все это приводит к недостатку двигательной 

активности ребенка и отражается на состоянии его здоровья. «Спутниками» по жизни 

наших детей стали такие заболевания как сколиоз и плоскостопия [1]. 

Школьный возраст - один из самых сложных этапов возрастного развития 

организма человека, который охватывает достаточно большой период времени и включает 

рост организма, формирование опорно-двигательной системы.  Ребенок идет в школу и 

большую часть времени ему приходится сидеть за партой, наклонившись вперед. Это 

увеличивает нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Самое 

вредное для позвоночника это сидеть.  В таком положении края позвонков сближаются и 

защемляют межпозвоночный диск из хрящевой ткани. Во время сидения давление на 

межпозвоночные диски в процентном отношении составляют 85%, лежа на спине 25%, на 

боку 75%, стоя 100%. Когда человек садится, то вся тяжесть тела ложится на позвоночный 

столб. Ведь посмотрите на животных, когда они сидят, то опираются на три точки опоры, 

а чаще на пять [2]. 

Ещё один «бич» нашего времени в формировании здоровья будущего поколения 

это плоскостопие. Оно зависит от состояния мускулатуры ног, поддерживающий свод 

стопы. Основные причины: слабость мышечного тонуса, несоразмерность обуви. Стопа и 

спина тесно связаны друг с другом в том плане что, плоская стопа во всех случаях 

приводит к искривлению позвоночника и другим серьезным нарушениям осанки [3]. 

       Отсюда следует сделать вывод, что уроки физической культуры являются 

важным звеном в школьной учебной программе. Основным средством  предупреждения 

нарушения осанки  и плоскостопия  являются физические упражнения. Для решения задач 

по укреплению опорно-двигательного аппарата и стопы необходимо создание условий 

гимнастический зал, наличие оборудования и спортивного инвентаря все это мы имеем в 

нашей гимназии. В своей работе регулярно включаю в планы-конспекты разнообразные 

комплексы  упражнений, подвижные и малоподвижные игры, устройство для 

рефлексотерапии, тропу здоровья и самомассаж.  Кратко остановимся на каждом из них. 

Эффект применения специальных упражнений во многом зависит от исходного 

положения. В начале статьи уже говорилось о том, что наименьшая нагрузка на 

позвоночник идет в исходном положении лежа на спине, животе, стоя на коленях, 

четвереньках. В свои уроки включаю упражнения партерной гимнастики на ковре, 

которые укрепляют мышечный корсет, мышцы живота и спины. При проведении  

разминки  в вводно-подготовительной части урока  использую резиновые мячи, мячи 

фитболы, гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком.  Комплекс упражнений 

«Учимся ходить», «Ровная спина» выполняем с мешочком на голове, мышцы  тела 
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запоминают правильное положение и это формирует красивую осанку. Мяч фитбол 

применяю не только отдельно в упражнениях, но и сочетаю в комплексе с гимнастической 

палкой, гантелями. Основные исходные положения работы на мяче: сидя, лежа на животе 

и спине. Легкое покачивание на фитболе улучшает отток лимфы и венозной крови, 

увеличивает сократительную способность мышц. 

Гимнастическая палка является хорошим средством для формирования осанки, но 

еще я  применяю ее в упражнениях корригирующей гимнастики для стоп: ходьба 

приставным шагом по гимнастической палке, перекаты на носок и пятку, приседания, стоя 

на палке, перекаты палки стопой.  Здесь же выполняем упражнения «Каток», 

«Разбойник», «Маляр», «Барабанщик» и другие. Эти упражнения направлены на 

укрепления мышц стопы и голени. 

Для создания положительного эмоционального фона с учащимися выполняем 

задания под музыку, например комплекс «Утята», «Матрешки», «Журавлик».  Использую 

в начальной школе сопровождение упражнения стихотворением, песней соответствующей 

сюжету комплекса.  Все это способствует повышению интереса, активности детей и, 

следовательно, более качественному выполнению заданий. 

       Кроме этого не малое значение в профилактике и коррекции плоскостопия и 

осанки имеют игры развивающие координацию движений, чувство равновесия, 

укрепляющие мышцы туловища, связочно-мышечный аппарат стоп. Учитывая возрастные 

особенности в начальных классах, даю подвижные игры по сюжетам родных сказок, 

мультфильмов, герои которых им известны, например:  игра на внимание «Ель, елка, 

елочка» - имитация деревьев по величине, игра «Стойкий оловянный солдатик» стойка на 

одной ноге, следить, чтобы во время смены положений у детей была правильная осанка.  

Новой формой занятий на уроках по физическому воспитанию являются 

упражнения на профилактику и коррекцию осанки у детей на тренажере «Устройство для 

рефлексотерапии». Это устройство представляет собой пластину с шипами размером 20 на 

40 см., внешне он напоминает коврик, на электропроводной поверхности которого 

находится 2294 электрода шипа. Эти шипы расположены вертикально. В школе такие 

коврики имеются на каждого ученика, и начинают на них заниматься уже с 1 класса. 

Насколько же эффективно и удобно это устройство? Этот уникальный «чудо коврик» 

можно использовать практический на каждом уроке. В подготовительной, основной или 

заключительной части урока. Например, в подготовительной части урока, учащиеся 

выполняют различные комплексы упражнений на устройстве без предмета и с предметом, 

добавляя при этом гимнастическую палку, скакалку, маленькие мячи. Можно делать 

упражнения в движении, когда ученики выполняют задания поточным методом, 

«коврики» лежат друг за другом по кругу или по прямой, а ученики двигаются  один за 

другим, выполняя задания. На уроках  использую некоторые разновидности работы по 

станциям «метод круговой тренировки», где одной из станций является «устройство для 

рефлексотерапии». Большой положительный резонанс получаешь, когда уроки проходят 

под музыку. Нередко пользуюсь этим средством, и не секрет, что когда звучит музыка 

задания и упражнения выполняются более охотно, урок проходит эмоционально, ведь 

музыка поднимает настроения и дает заряд бодрости. В заключительной части урока 

делаем упражнения на расслабления. Ученики выполняют задания, стоя на коврике, под 

медленную музыку «Пение птиц», «Море волнуется», «Шум леса». Делаем упражнения 

для развития мелкой моторики рук «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», что развивает 

межполушарное взаимодействие, координацию движений. Так же можно одновременно с 

«устройством» выполнять дыхательные упражнения. Никогда нельзя забывать об осанке, 

имеющей прямое отношение к дыханию. Примерные упражнения «Кто как дышит?»: 

Подули на одуванчик; Как шипят гуси?; Как пыхтит тесто? и другие. Для учащихся 

начальной школы разработаны комплексы тематических упражнений: «Журавлики», 

«Пингвин», «Самолетик», «Ровная спина», и другие. Среди учеников гимназии было 

проведено анкетирование. Нравиться ли вам заниматься на «устройствах для 
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рефлексотерапии»? – 95% детей отвечают «Да». Какие ощущения испытываете после  

занятий на «Устройстве для рефлексотерапии»? Ответы таковы – радость, расслабления, 

исчезает усталость, поднимается настроения. Таким образом, мы видим положительное 

влияние применения на уроках  «Устройства для рефлексотерапии». Действия методики с 

использованием  этого тренажера  стимулирует рост показателей физических качеств, 

способствует улучшению здоровья, оказывает позитивное влияние на эмоциональное 

состояние, повышение активности и настроения ученика 

Для повышения интереса и активности на уроке использую  «Тропу здоровья», где 

учащиеся босиком ходят по неровной поверхности. Например, мной сделан массажный 

коврик из пробок, пуговиц и деревянных реек, сюда же мы добавляем «устройство для 

рефлексотерапии»,  ходьба по канату, сидя на скамейке массажный мячик перекаты 

стопой. При такой ходьбе ребенок непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный 

край стопы и поджимает пальцы ног, что способствует укреплению ее свода, связочно-

мышечного аппарата, улучшается кровообращение.  Практикую прохождение тропы с 

мешочком на голове для профилактики осанки. Эти упражнения мы выполняем под 

медленную спокойную музыку. 

       Хорошим и уникальным средством является массаж стоп, который можно 

давать в заключительной части урока. Самомассаж помогает хорошо расслабить мышцы 

ног после нагрузки, он выполняется в такой последовательности: вначале растирают 

пальцы, затем поглаживанием и растиранием массируют подошвенную и тыльную часть 

стопы, пятки, ахиллово сухожилие, голеностопный сустав и голень [4]. Приемам 

самомассажа обучаю детей во второй четверти, когда проходим раздел  «Гимнастика». 

       Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь [1]. 
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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. 

Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оған үздік 

нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмектеспейді; бұл ретте егер баламен 

бірге оның жұмысында мұндай бағалауға не әкелгенін және бағалау өлшемдерін 

түсіндіруге талдау жасаса, онда бұл балаға өзінің нәтижесін жақсарту үшін кейін не істеу 

керектігін түсінуге мүмкіндік береді.  
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Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі: 

1.алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы; 

анық, айқындылығы; 

бағаның әділдігі;   

өзін-өзі бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 

Сабақта критерий арқылы бағалауды қолдану: 

-сабақтың мақсаты критерий құрудың негізі болып табылады. 

-сабақтың/бөлімнің басында оқу мақсатын түсіндіру. 

-алдын-ала критерийлердің үлгісін дайындау, оқу мақсаттарына сай келуін қарау. 

-критерийлерді оқушылар тіліне аудару, оларға түсінікті болу үшін өздеріне 

құрғызу (немесе) бірге құру. 

-критерийлерді тақтаға немесе оқушының дәптерлеріне жаздырту. 

-белгіленген критерийлерді оқушылардың барлығы бірдей түсінгеніне көз жеткізу. 

-оқушыларға өз жұмысын құрылымдауға көмек беру үшін жоспарлауға/жазуға 

арналған ережелер. 

Критериалды бағалаудың функциялары: 

Ынталандыру   Белсенділік   Түзету    Дамытушы 

Принциптері:  Нақтылық        Әділдік          Жүйелік 

Критериалды  жүйе арқылы бағаның  қойылуы: 

Оқытуда зерттеушілік іс - әрекеттердің кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға сай 

келетін жаңаша бағалау жүйесін қажет етеді. 

Критериалдық бағалау жүйесі  арқылы: 

 Оқушының тұлғалық бағытын белсенділікке бағыттау 

Тұлғаны нәтижеге жеткізу 

Өсу динамикасын кез-келген кезеңде анықтау 

Қалыптастырушылық және негізгі бағалау арқылы  білімін анықтауға болады. 

Қалыптастырушы  бағалау- Күнделікті алған білімінің меңгеру деңгейін анықтайды; 

негізгі бақылау жұмысына  дейін білімін жүйелейді;  кездескен қиыншылықтарын 

қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. Негізгі бағалау белгілі бір  тақырыпты 

қорытындылау мақсатында орындалады; негізгі бағалаудағы оқушының алған бағасы 

тоқсандық баға болып табылады; бір тарауға  байланысты   қалыптастырған білім 

деңгейін анықтайды және мазмұны оқылған материалды қамтуы керек. Негізгі бағалауда 

барлық критерийлер   барынша қолданылуы керек.  Критерий оқушының жас 

ерекшелігіне,  бағдарламаға сай алынады. 

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 

 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.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 өміршеңдігі 

мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр. Жоспарлы сабақтарға критерий құра отырып, берілген 

критерийлер арқылы мен оқушыларымның  өзін-өзі бағалауда, бірін-бірі бағалауда 

олардың сабаққа деген ынтасының, өзіндік ойы, пікірі қалыптасқанын, есте сақтау 

қабілеттерінің , пайымдау, ажырату, жаңа бір ой түю,  бір-бірінің , мұғалімнің алдында 

жауапкершіліктері артқанын аңғардым. Оқушыларды бағалауда әділдік пайда болды, 
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берілген критерийлер бойынша неге қол жеткізгендерін, нені білу қажет екендіктерін  

біліп отырды. Критериалды бағалау арқылы  оқушылар  өз деңгейлерін анықтай алды.  

Бұл олардың білім деңгейлерін  көтеруіне  ықпалын  тигізді. Өзін-өзі бағалау мен өзара 

бағалаудын тиімділігі, бұрын тақтаға шығып, сабақ айтуға ұялатын оқушылар өздерін 

еркін ұстай бастады, сабаққа деген ынтасы артты, сенімділік пайда болды және олар бір-

біріне көмектесе отырып және олар бір-бірін бағалау арқылы әділ баға қоя бастады. 

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, онда олардың ойлау деңгейлерін көтеріп, сөйлеу 

дағдыларын арттырамыз деген ойдамын. Сабақ соңындағы кері байланыстың өзін де 

диалогқа жатқызуға боладыСабақ 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: 

1. Оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы бағаланады; 

2. Оқушының жұмысын бағалау алдын –ала ұсынылған критерийлерге 

негізделеді. . 

3. Бағалау алгоритмі оқушыларға алдын-ала белгілі; 

4. Оқушы нақты не мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі; 

5. Оқушыға өзінің білімділік деңгейі анық көрініп тұрады; 

6. Критерий арқылы  бағалау мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп отыруына 

мүмкіндік береді; 

7. Білім берудің сапасы артады. 

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 
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қоғамымыздың ертеңгі интеллектуалдық потенциалы, зияткерлік тобы екенін үнемі 

есімізден шығармайық. 

Қорыта айтқанда, критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы біз оқушының 

тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, 

тұлғалы нәтижеге, бағытқа жеткіземіз, білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу 

динамикасын кез келген кезеңде анықтаймыз, әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды 

дифференциалдауға қол жеткіземіз. 

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 әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды 

даярлау және бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. Еліміздің басшысы 

Н.Ә.Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму саласындағы жаңа көзқарасы 

олардың педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. 

Бүгінгі оқушының білім сапасын критериалды бағалау жүйесі арқылы жетілдіруге 

болатынына күнделікті оқу үдерісінде қолдануымыздан көз жеткізуге болады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАРДЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ 

 

Мусаева Г.О., Дюсенкулова Г.К. 

№16 ЖББ ОМ, Қарағанды қаласы 

 

 

Бастауыш мектеп оқушыларына қазақ тілі фонетика элементтерінен білім мен 

дағды беріледі.  Бұл  білім мен дағды басқа да тілдік фактілермен ұштасады. Оқушылар 

олардың ең негізгілерін тануға талпынады. Осындай білім негіздерін  меңгеруде 

оқушылардың ой-пікірі, білім дәрежесі мен түсініктері сатылап өрлей береді. Оқушылар 

түсініктерінің күннен-күнге артуына орай, фонетика материалдарын қай көлемде оқыту 

мәселелері де келіп туады.  Бастауыш мектеп оқушылары дыбыс жүйесі элементтерімен 

орта мектепте өтілетін фонетика  материалдарына дайындық боларлықтай мөлшерде білім 

мен дағды алады. Бастауыш сыныптарда қазақ тілі фонетика элементтерінен оқушылар 

тек ең негізгі, практика жүзінде меңгеруге келетін жақтары ғана таныстырылады. 

Оқушылардың әрбір материалынан алған білімі сынып көтерілген сайын біртіндеп 

сатылап дәрежесі кеңейе береді. Бастауыш мектеп оқушыларына дыбыс пен әріп туралы 

білім мен дағды әліппе кезеңінен бастап меңгертіле бастайды. Мұғалім дыбыс пен әріпті 

оқушыларғы меңгерту процесінде жеке дыбыстардың айтылуы мен жазылуын 

таныстырумен бірге ол дыбыс пен әріптердің негізгі ерекшелігі, яғни дыбысталу қасиетін 

де меңгертеді. Дыбыстар мен әріптерге берілген таңбаларды естиміз және көреміз. 

Сонымен әріптерді көреміз және жазамыз деген анықтаманың мәні мен мағынасын 

мысалдар арқылы дәлелдеп, оны саналы түрде меңгеру үшін көмектеседі. 

 Оқушыларға дыбыс және әріпті таныту бағытында дыбыстан сөз құралатыны, 

сөздің белгілі бір мағынасы болатын сөзден сөйлем құралатыны және сөйлем арқылы 

адам өзінің ойын басқа біреуге түсіндіріп бере алатыны тәрізді білімдер меңгертіледі. 
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 Сонымен оқушылар сөйлемнің сөзден, сөздің буыннан, буынның дыбыстан 

тұратындығын талдап жинақтай алады.  Жазба дыбыстың әріппен таңбалатыны әр 

дыбыстың таңбасы болатындығы ұғындырылады. Мұғалім қазақ тіліндегі дыбыстардың 

дауыс шығаруына баланысты  дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінетіндігін 

таныстырады. 

Қазақ тілінде қанша дауысты, қанша дауыссыз дыбыстардың бар екендігін  

танумен бірге дауысы дыбыстарды созып айтып ән салуға және дауысты дыбыстардың 

дыбысталу ерекшелігі қалыптастырылады. Сонымен бірге дауысты дыбыстардың 

дыбысталу ерекшелігі мен  дыбыс жасайтын мүшелері туралы да мағлұматтар беріледі. 

Мысалы: Ауыздың кең ашылуынан дауысты дыбыстардың анық, ашық және жуан, 

жіңішке естілуі және о, ө, у, ұ, ү дыбыстарын айтқанда екі еріннің алға қарай  дөңгелене 

созылуы сияқты мәліметтер игертіледі. Бастауыш сыныпта дауысты дыбыстарға 

салыстыра меңгертілетін тақырыптардың бірі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз 

дыбыстардың  буын құрай алмайтындығы, дауыссыздарды айтқанда ауцыздың кең 

ашылмай, дыбыстардың кедергіленіп шығатындығы оқушыларға жеткізіледі. Үнді 

дауыссыздар созылып, айтылғанмен оған ешқандай  дауыстың қатыспайтын белгілері 

ұяңдар жұмсақ айтылып, дауыстың  болмайтын ерекшеліктері және  қатаң дауыссыз 

дыбыстар қатты  айтылып бұған қатысты  дауыстың болмайтын қасиеттері меңгертіледі. 

Дауысты мен дауыссыз дыбыстың өзіндік  белгілерін мұғалім түрлі сөздерді  

буынға бөлдіріп,  ондағы әр дауыстының бір-бір  буын құрап, дауыстыларды  созып 

айтуға болмайтыны сияқты  өзіндік қасиеттер дауыссыз дыбыстарда жоқ  екені  сол буын 

құрамындағы мәні  басқа сөз құрамындағы дауыссыз  дыбыстармен саластыра отырып  

иеңгертіледі.  Тілдік фактілерге сай жүргізілген  методикалық жұмыстардың  нәтижесінде 

сөздің буынға  бөлінетіндігін біліп алады. 

Оқушыларға дыбыс  пен әріп әбден танытылып болғаннан кейін  алфавиттен білім  

беріледі. Дыбыстар мен әріптердің түрлі қасиеттерін  танытуға байланысты қаратылған  

күллі жұмыс алфавиттегі әріптердің  тәртібі бойынша алып барылады. Фонетика 

материалдарын ауыз екі түсіндіріп  танытуда оқушылардың  байланычстырып сөйлеу 

дағдысы артады. Осы байланыстынрып сөйлеудің қағаз  бетіне  түсіріп әрбір  сөздің 

сөйлемнің  қалай басталып жазылуын  үйретуде бас әріптің  мәні үлкен  әрбір фонетика 

материалдарын  оқушылар ойына толық  қалыптасытруда түрлі дағдыландыру  

жұмыстары алып барылады. 

Бұдан кейін қазақ тіліндегі  дыбыстардың дауыс қатысына қарай  екіге 

бөлінетіндігі оқытылады. Сөйтіп дауысты дыбыстар мынандай тәртіппен, а, е, и, о, ө, у, ү, 

ұ, ы, і, ә  жуан дауысты дыбыстар  мынандай ретпен а, о, ұ, ы, э ал  жіңішке дыбыстар  

төмендегі жүйемен  оқытылады; ә, е, е, и, ү, і . Дауыссыз дыбыстар осы  айтылғандардан 

кейін  үйретіледі. Олардың бойындағы ерекшеліктері дауыссыз дыбыстарға  қарама-қарсы 

болады.  
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отырғанда ғана мұғалім,оқуды ізденуді 

тоқтатысымен оның мұғалімдігі де 

жойылады»  

                                           К.Ушинский 

 

 

 

Тарих – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім беретін барлық 

гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың негізін құрайды. Тарих ұлттық өзіндік 

сана-сезімді және адамгершілік-этикалық нормаларды қалыптастыра отырып, оқытудың 

дүниетанымдық негізін қалыптастырады. Тарихтың басқа пәндермен өзара байланысы 

талдау, жинақтау сияқты ортақ логикалық таным әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Мысалы, гуманитарлық циклдағы пәндермен байланысы картамен, мәтінмен жұмыс істеу, 

оқиғалар мен құбылыстардың ерекшеліктерін айқындау сияқты ортақ әдіс-тәсілдері 

негізінде іске асады. Тарихи білім берудің басты мақсаты мен міндеттері мынадай: 

- оқушылардың адамзат қоғамының ежелгі заманынан бүгінгі күнге дейінгі даму 

тарихынан жүйелі білім негіздерін қалыптастыру; 

- бүкіл адамзат жасаған құндылықтарды, мәдени тарихи тәжірибенің негізін 

оқытып, меңгерту; 

- оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, оларға адамзат 

жинаған әлеуметтік рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгерту; 

- оқушыларды өз халқы мен басқа халықтардың мәдениеті мен тарихын, бүкіл 

адамзаттың мәдени мұрасын сақтауға тәрбиелеу; 

- оқушылардың бойында Қазақстандық патриотизм мен азаматтық сезімді 

қалыптастыру; 

- эстетикалық, экономикалық тәрбие беру, діннің тарихтағы қызметін дұрыс түсіне 

білуге тәрбиелеу. 

Осы міндеттер мен мақсаттарды орындау үшін қазіргі педагогиканың 

жаңалықтарын, оқу әдістемелік тәсілдің тиімді жолдарын таңдау, үздіксіз ізденіс пен білім 

сапасын жақсарту қажет. Тарихқа деген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім 

берудің тиімді жолдарын таңдау, тарихи және мәдени мұралармен таныстыру, қосымша 

элементтерді пайдалану мен тарихи деректерді оқып үйренуге дағдыландыру, баяндама, 

рефераттар, хабарлама жасату, өз бетінше оқып білім алып шығармашылықпен 

айналысуына жағдай жасау сияқты жаңа педагогикалық технологиялар мен инновациялық 

бағыттарды, әдістер мен тәсілдерді енгізу және т.б. Осыған орай, біз яғни мұғалімдер 

қауымы орыстың ұлы педагогі К.Ушинскийдің «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп 

отырғанда ғана мұғалім, оқуды ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады» 

деген сөзін әр уақытта естен шығармауымыз қажет. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының бабына сәйкес мұғалімдер білім 

алушылар мен тәрбиеленушілер және тиісті мемлекеттік жалпы міндетті білім беру 

стандартында көзделген деңгейден төмен емес білім, шеберлік пен дағды алуын 

қамтамасыз етуге міндетті. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық саласы 

технологияларын меңгермейінше сауатты жан-жақты маман болуы мүмкін емес. 

Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани азаматтық және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына 

игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі. 

Білім саласына еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі – өсіп келе жатқан 

жеке тұлғаны жан – жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, жаңа идеялар мен 

жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы болып 

келсе, ал казіргі заманның оқушысы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне үлкен 
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мән береміз. Өйткені, оқытудың әр түрлі технологиялары зерттелініп, жаңашыл 

педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп мектеп өміріне енуде. Орта білім беру жүйесінде 

әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері 

арасында сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл кең тараған. Бұл теория 

оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе 

сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған 

білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. 

Бағдарламаның негізгі мазмұны жеті модуль түрінде қарастырылады. Осыған орай оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыруда оқытудың жаңа технологияларын  жетік меңгеріп қана 

жетуге болады. 

Олар үшін: 

-  білім алуды қамтамасыз етуге даярлауы тиіс; 

-  оқушыларға үздіксіз білім алуды үйрету керек; 

-  мұғалім оқушылардың білімге деген құштарлығын дамытуға көңіл бөлуі керек; 

-  оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқытудың мазмұны шектелмеуі тиіс; 

-  оқытудың өз тәжірибесі, оқытудың негізі, оқыту барысында болжам, қиял, ойлап 

табу пайдалануы қажет; 

-  сезу, ойлау шығармашылық қасиеті ретінде қарастырылуы тиіс; 

Мектепте білім беруді жақсарту мұғалімге байланысты екені сөзсіз. Сондықтан да 

қазіргі мұғалімдердің білім сапасын арттыруға көп көңіл бөлуде. Соған орай білім берудің 

жаңа технологияларын (білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, өздігінен дамыту 

т.б.) мақсатқа сай қолдана білу қажет. 

Оқытудың заманауи технологиясын жете меңгеріп, оны оқушылардың жас және 

психологиялық ерекшелігіне қарай таңдап пайдаланудың маңызы зор. Педагогикалық 

инновациялық технологиялар іс-әрекетке, оқыту барысында жүзеге асатын педагогикалық 

жүйе. Педагогикалық жүйе-жеке, дара тұлғаны жетілдірге, қалыптастыруға бағыттау мен 

белгілі бір мақсатқа жету жолындаы арнайы педагогикалық ықпалды ұйымдастыруға 

қажетті өзара байланысқан әдістердің, құралдардың жиынтығы. 

Оқыту барысында жаңа технологиялық әдістерді пайдалану шәкірттердің ойлана 

білу қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын жақсартады, ой өрісін кеңейтеді, есте 

сақтау қабілеттерін өсіреді. Оқыту мен дамыту әдістерінің екеуі де жеке тұлғаның 

қалыптасуына үлкен ықпал ететін маңызды айғақтар болып саналады. 

Мектепте оқытуды ұйымдастыратын бірден - бір нұсқа сабақ болса, сабақтың 

нәтижелі болына ықпал ететін нұсқа  сол  сабақты өткізудің әртүрлі әдіс-тәсілдері, яғни 

жаңашыл сабақ. Қазіргі кезде шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің 

тынымсыз ізденуі нәтижесінде оқу-тәрбие жұмысының тиімділігін арттырудың жаңа 

технологиялары өмірге  келді. 

Қазіргі білім беру саласында оқытудың жаңа технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болуы мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің кәсіптік, адамгершілік, рухани және де 

көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үрдісін ұйымдастыруына көмектеді. Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде  

пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының  жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, педагогикалық мақсат-мүддесіне  байланысты өзінің шеберлігіне 

байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, 

шығармашылық ізденісі, өз мамандығына  деген сүйіспеншілігі, алдындағы шәкірттерін 

бағалауы ерекше орын алады. Жаңа техногияның өзі әр түрлі атқарушылардың 

шеберлігіне байланысты әр қилы жүзеге асырылуы мүмкін. Мұғалімдерге шығармашылық 

еркіндік берілуі. Әр сабақтың сапалы болып, оның тиімділігін арттыру-ізденімпаз, 

шығармашылығы шыңдалған ұстаздың қолында. 

Осындай оқытудың жаңа технологияларының біріне-сабақты, дәрісті өткізуді 

«Сыни тұрғыдан  ойлау бағдарламасы» бойынша ұйымдастыру жатқызылады. Бұл әдісте 
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талданып отырған мәселе бойынша әр бір оқушы өз топшылауын, өз пайымын білдіреді, 

өзіндік дәлелдер келтіреді, басқалардың ой түйіндерін сынайды, олардың мәнді, мағыналы 

жақтары жөнінде өз пікірін, өз тоқтамын жасайды. Бұл әдіс шәкірттерге де, оқытушыларға 

да үлкен жауапкершілікті жүктейді. Оқуыту әдістерін жетілдіруге, дамытуға олардың 

тиімділігін арттыруға көмектеседі. 

Бүгінгі таңда сабақ өткізудің түрлері көбеюде. Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана 

отырып, сапалы білім, саналы тәрбие беруде сабақтың тиімді түрлерін қолданып келемін. 

Осы мақсатта оқушылардың танымдық қызығушылығын, белсенділігін арттыру үшін өз 

сабағымда пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдерден мысалдар келтіріп кетуді жөн көрдім. 5-6 

сыныптарда ойын сабақтары, 9 сыныптарда сын тұрғысынан дамыту, ұжымдық оқыту, 

пікірталас, семинар, сынақ, жарыс, өзіндік жұмыс, т.б. тәсілдерді қолданамын. Сурет-

иллюстрациялар бойынша әңгіме құрастыру, тірек сигналдар, тірек-сызбалар, кластерлер, 

хронологиялық таблицалар құрастыру, тірек-конспектілер, Венн диаграммасы арқылы 

жұмыс істеу әдістері де қолданылады. Тағы бір ерекшелік, күнделікті сабақпен 

салыстырғанда қайталау сабақтарында оқушылардың өз беттерінше ойланып жұмыс 

істеуіне едәуір мүмкіндік туады. Тарихи оқиғалар мен құбылыстарды өз бетінше 

талдайды, салыстырады, қорытынды жасайды, баға береді. 

Қорыта айтқанда, жаңа технологиялардың көмегімен оқушылардың білімін 

жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға болады. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып 

өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – 

мектеп. Қазақ мектептерінің білім деңгейін көтеру және онда жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы оқу-тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру, 

педагогикалық ұжымның жүйелі жұмыстарының нәтижесінде ғана жүзеге аспақ. 

Сонымен қатар сыни тұрғыдан ойлау бағдарламаса бойынша жүргізілген сабақтар 

іздеудің мән-жайына қаныға, білімді тереңінен айтуға төселеді, дәлелдер келтіру, 

дәлелдеу тәсілдеріне жаттығады, теория мен практиканың бірлігін игереді, жеке және 

топпен бірлесіп мәселе түйінін шешу жолдарын табуға жаттығады, өз жолдастарының 

пікірімен санасуға, өткір сындарды тыңдап одан тиісті қорытындылар жасай білуге 

машықтанады. 

Бұл бағдарламаны өз сабақтарымда әдіс-тәсілдерін қолдану барысында түсінгенім 

оқушылардың бірін - бірі тыңдап, құрметтеуіне үйретуі, бұрын үндемей отыратын 

балалардың сабақ барысында қызу араласуы сабақтың ерекше, олардың еркін сөйлеп, 

ойларын ашық жеткізуге мүмкіншілік туғызады. Бұндай әрекет сабақтың барлық үш 

кезеңінде байқалып отыратындығы сөзсіз. Осы «Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасы 

арқылы оқытудың тиімді екенін атап айтуға болады. 

Білім беру процесі - ақпараттық қоғам жайындағы жас өспірімдерді жан-жақты 

даярлайтын процестер болуы қажет.Сондықтан білім беру жүйесінде компьютерлерді 

пайдаланудың маңызы зор.Өйткені компьютер адам қызметінің барлық саласында еңбек 

өнімділігін арттыру құралына айналды. Болашақ мамандардың ақпараттық мәдениеті 

негіздерін қалыптастыру оқушылардың компьютерде жұмыс жасауды игерумен тығыз 

байланысты 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.С.Мирсентова. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде. Қарағанды 2011 

ж. 

2.«Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту». С.Т.Мұхамбетжанова 

3.«Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту» 

Тұжырымдамасы.  

4.«ҚР Білім туралы» Заңы. 

5.Инновациялық педагогикалық технологиялар.Қ.Сарбасова.(2006 ж) 

6.Мұғалімге арналған нұсқаулық 1 деңгей, 2 басылым, 2014 – жыл 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ТІЛДІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚ МӘСЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 

 

Мусаева Г.О., Канафина А.Б. 

№16 ЖББ ОМ, Қарағанды қаласы 

 

Қазіргі уақытта тілді ауызша меңгеру ғана емес, сауатты жаза білу қажеттілігі де 

өзекті мәселелердің бірі. Қазақ тілі грамматикалық нормативтерінің күрделілігімен 

ерекшеленеді. Сондықтан  бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуда осы бағытта ерекше 

жұмыс жүргізілуі керек.  

Қазақ тілін оқытуда мынадай мақсаттарды алдымызға қоямыз. 

Оқыту мақсаты: тілдің қоғамдағы мәнін аша отырып, оның қоғамда және 

өндірісте қажеттілігі. Оқушының қазақ тілін меңгеруіне мүмкіндік жасау. Әр түрлі әдістер 

мен тәсілдерді қолдана отырып, оқушының жазбаша, ауызша тілдерін дамыту, өз бетінше 

тілді меңгеруге мүмкіндік беру. Оқушының тілдік мәдениетін қалыптастыру. 

Дамыту мақсаты: тілге қызығушылығын, ойлау және сөйлеу қабілеттерін дамыту. 

Дифференциалдық оқыту арқылы оқушының шығармашылық қабілетін ашу.  

Тәрбиелік мақсат: тілдік құбылысқа оқушының көзқарасын қалыптастыру, оның 

қоғамдық ортадағы рөлі мен қызметін түсіндіру. Ұлттық патриоттық сезімді 

қалыптастыру, Отанға, еңбекке, халықтың әдет-ғұрпына, салт-дәстүрлеріне 

сүйіспеншілікті тәрбиелеу. 

Осы мақсатта әр сабақтың алдында 5-7 минут балалармен дауыстап оқу, күбірлеп 

оқу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыс оқушының дұрыс дыбыстауына және өзін-өзі 

естуге мүмкіндік береді.  

Дыбыстардың жазылуы, әсіресе қазақ тіліне тән дыбыстарға, жалғаудың жіңішке 

және жуан болып жалғануына, көмектес септігіндегі жалғаудың ерекшелігіне ерекше 

көңіл аударылады. 

Орфографиялық  барлық тарау бойынша, яғни дыбыс және буын үндестігі, буын, 

оның түрлері, тасымал, бас әріппен жазылатын сөздер, термин сөздердің жазылуы, 

фонетикалық талдау жөнінде мәлімет беріледі. 

Мәтінмен жұмыс жасау барысында сауаттылық мәселелерін де қатар жүргізіп 

отыру керек. Сауатты жазу дағдысын жүйелі түрде дамыту үшін 10-15 минут диктант 

түрлері жүргізіледі. 

Мұғалімнің шеберлігіне қарай сабақтың көптеген түрлерін өткізуге болады. 

Бастауыш сыныптарда тиімді нәтиже беретін ойын түрлері.  

«Кім жылдам менерлеп оқиды?» жарыс ойынын  өткізуге болады, оқу барысында 

мүдірсе және қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс атамаса, бағасы төмендейді. Бағалау 

балаларға тапсырылады.  

«Орфографиялық лото» ойыны. Оқушылар жіберілген әріптерді таба білуі керек. 

 

Мысалы:    

Тақырып:                          Дауысты дыбыстар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жіңішке                                                                                      Жуан 

Тапсырма: 

Берілген сөздерге 

тиісті әріптерді 

қойып жаз: 

а, у, ы, е, і, ө 
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М...мл...к...т                                                                                Х...л...қ 

Ж...р                                                                                            От... н 

Б ..л...м                                                                                        Ш...ңыр ....қ 

 

Осы ойынның арқасында оқушылар ілгерінді және кейінді ықпалды, нақты 

айтқанда үндестік заңын меңгереді.  

«Ғажайып алаң» ойыны,  бұл ойында тек лексикалық білім ғана емес, дұрыс жазу 

дағдысы да дамытылады. 

«Жыл мезгілдері» тақырыбын өткен кезде оқытумен ғана шектелмей, осы 

тақырыпта байқау- викторина жүргізуге де болады. Оқушылар төрт топқа бөлінеді. Әр топ 

жыл мезгілін сипаттайды. Сол кезеңде қандай ұлттық , халықтық мерекелер болып 

өтетінін айтады. (мысалы, Наурыз мерекесі, Тәуелсіздік мерекесі, Республика күні, т.б. 

мерекелерді атап өтеді).  

 Оқушылар тақырыптар бойынша жұмбақтар, жаңылтпаштар, ребустар 

дайындайды. Осы жұмыстардың барлығы оқушыларды тек дұрыс оқуға ғана емес, 

оқушының белсенділігін, мемлекеттік тілге танымдық қызығушылығын арттырады және 

шығармашылық жұмыс істеуге үйретеді.  

Әдіс – тәсіл туралы айтатын болсақ, сабақта жиі өзара  бірін-бірі тексеру әдісін 

қолданамыз. Бұл әдіс оқушыны жауапкершілікке, саналылыққа, ынталандыруға, 

ұқыптылыққа, өздерін-өздері бағалауға үйретеді.   

Оқушылармен грамматика тақырыпты жетік меңгеру мақсатында  тақырыптық 

деңгейлік – дифференциалдық  тапсырмалар мен тақырыптық тесті тапсырмаларын 

дайындаймыз. Оқушы білімінің сапасын сызба мониторингісі арқылы байқап отырамыз.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Әбіқаев А. «Қазақ тілін оқыту әдістері» 

2. Оралбаева Н. «Орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістері» 

3. Сарыбаев М. «Орыс мектептеріндегі қазақ тілін оқыту әдістері» 

4. Айдаров Т. «Қазақ тілінің лексикалық ерекшеліктері» 

5. Сарыбаев Ш. «Современный казахский язык» 

 

 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ҚОЛДАНУ 

 

Тусупова П. 

Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицей, Ақадыр кенті 

 

 

«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат 

баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық 

жұлдыз - оқу. Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың 

шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Шәкәрім Құдайбердіұлы «Адамның 

жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын адал 

еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. 

Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді: 

Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.     Міне, өз ұрпағының 

өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат болып өсуі үшін халық педагогикасының 

негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу - тәрбие үрдісіне тиімді пайдалану әрбір 
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ұстаздың міндеті болып табылады. Сондықтан, ұстаз - мұғалімдер қауымының алдына өте 

үлкен міндет жүктелді. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі - жаңа 

технология негіздері болып табылады. 

Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 

бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашылуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ 

тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік - педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру, оны 

жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін мұғалімдердің инновациялық іс 

- әрекеттің ғылыми - педагогикалық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа 

технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік 

деңгейге жеткізеді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен 

шығармашылық, педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық 

технологияларды меңгерудің маңызы зор. Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең 

алдымен, педагогикалық технология деген ұғымды түсіну керек. Оқыту, білім беру 

тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып отыруды талап етеді. Осыған 

байланысты ғылым мен тәжірибеде педагогикалық үрдістің сапасын көтерудің бай 

тәжірибесі жинақталған.  Педагогикалық технология терминінің анықтамаларын көптеген 

авторлар өз түсінігі мен өз санасында қалыптасқан көзқарастарын қалыптастырған: 

- «Технология» - қалыпты өзгерту, өңдеу әдістері, өнері, шеберлігі, іскерлігі 

жөніндегі ғылым жиынтығы. (В. М. Шепель) 

- «Педагогикалық технология» - жоспарланған оқыту нәтижелеріне жету процесін 

сипаттау болып табылады. (И. П. Волков) 

- Педагогикалық технологиялардың даму сатыларын жан - жақты қарастырып 

зерттеген ресейлік ғалымдар – Ф. А. Фрадкин, Е. Ю. Рогачева, Л. И. Богомолова. 

Педагогикалық технологияның тиімділігі: 

1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады; 

2. Оқушының жеке қабілеті анықталады; 

3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады; 

4. Тапсырмалық күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау қабілеті 

артады. 

5. Өзін - өзі тексеруге дағдыланады. 

6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады. 

7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады. 

ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі 

тек сауаттылық деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі - 

функционалдық сауаттылық. 

Бұл проблемаларды шешуде жаңа технологиялардың атқаратын орны бөлек. 

Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім 

кеңістігіне шығу - бүгінгі күннің мақсаты. 

Оқыту технологиялары оқушының тұрақты жоғары нәтижелерге қарай біртіндеп 

сатылай жылжуын, жаңа оқу ақпарлары мен біліктіліктерді меңгеру мақсатына жақындау 

деңгейлерін әр қырынан бағалау және өзін - өзі бағалау мүмкіндіктерінің туындауын 

қамтамасыз етеді. 

Білім стандартында белгіленген, білім беру бағдарламаларында айқындалған 

талаптарды нақты жағдайларда жүзеге асыруға мүмкіндік беретін педагогикалық 

технологиялардың бірі деңгейлеп - саралап оқыту технологиясы. Даралап - саралап оқыту 

технологиясының мақсаттылық принципі - әр сабақты өткізуге арналған жоспарда, ең 

бірінші сол сабақтың мақсаты көрсетіледі. Сондай - ақ деңгейлік тапсырмаларда 

оқушылар ерекшеліктерін ескере отырып белгілі бір мақсатта берілуі қажет. 

Деңгейлік тапсырмалар беру әдістемесінің негізгі ұстанымы – оқу материалдарын 

оқушының жас ерекшелігі мен психологиялық ерекшеліктеріне байланысты ойлау 

әрекеттеріне ойластырып, саналы меңгерту. Оқушылардың білім сапасын көп 

жағдайларда төмен болуы осындай түрлі жағдайларды ескермеудің салдары деп айтуға 
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болады. Деңгейлік тапсырмалар мен жұмыс жасау оқушылардың іскерліктерін жүзеге 

асырады. 

Осыған байланысты деңгейлік тапсырмалар беруде оқытушы ең алдымен 

тапсырмалардың мазмұндық жүйелігіне аса назар аударуы қажет. 

Аталмыш технологияны жүзеге асыруда оқытушы белсенділігі, шығармашылық 

ізденісі артып, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, оқушыларын жеке тұлға ретінде 

бағалауы ерекше орын алады. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы. Оқушыны сын тұрғысынан ойлау 

бағдарламасының әдістерін сабақтарда қолданудың маңызы зор, тиімді. Сын тұрғысынан 

ойлау стратегияларын пайдалану негізінде оқытудың әр түрлі формаларын қолдана 

отырып оқушылардың бір - бірін тыңдай білуге, өз ойларын анық жеткізуге, өз бетімен 

жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді. Ізденіске баулып, естіп көріп білгенін түйіндеп, 

пайдалана білуге үйрету. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасымен жан - жақты ізденіп, танысып талдау. 

Сынып оқушыларының оқу тәрбие процесінде психологиялық педагогикалық тұрғыда 

бақылау, білім деңгейін диагностикалық үнемі зерттеу. Жан - жақты дамыған 

шығармашылық талапқа сай жеке тұлға тәрбиелеу. 

Бүгінгі өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие үйретіп, білім беру әр ұстаздың міндеті. Сын 

тұрғысынан ойлау бағдарламасының қазіргі таңдағы талаптарға сай білімді жеке тұлға 

тәрбиелеу мақсатында алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы 

қызығушылықтан бастап, болжам жасатып, мақсат қойып, іс қылуға сұрақ беріп жауап 

алуға мазмұндық толық түсінуге жағдай жасалынған. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының тиімді жақтары 

1. Оқушылардың өздігінен жан - жақты білім алуға жағдай жасалады. 

2. Сабақ кезінде уақытты ұтымды пайдалану мүмкіншілігі молаяды. 

3. Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туғызылады. 

4. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілік қарым - қатынастар орнайды. 

Өз іс-тәжірибемде жаңа технология арқылы оқушылардың танымдық 

қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп көңіл бөлемін. 

Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы. 

Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-

тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. Қазіргі 

ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен мақсат-өмірдің барлық саласында белсенді, 

шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. 

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. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, шығармашылдығы, 

көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі.  Қорыта келгенде,  қазіргі кезде 

мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялар  ойлауды дамыту,  қабілетті 

қалыптастыруға бағытталған әдіс-тәсілдер.   Оқушыларымның сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа технология 

элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін береді деп 

ойлаймын. 
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БАЛАБАҚША БАЛАЛАРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ТРЕНИНГІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Амирова Г.Т 

КМҚК №16 «Алтынай» балабақшасы 

 

  

Мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесі, оқуы және дамуы жайлы теория мен 

тәжірибе қарым-қатынас мәселесінде қиылысады. Ал баланың   психикалық қасиеттерін, 

танымдық үрдістерін және психикалық қалып-кейіптерін тұтас қамтитын, балалар 

психикасының дамуындағы басты көрсеткіш әрі фактор болатын, әмбебап ерекшелік - 

балалардың қарым-қатынас саласы болып табылатыны әйгілі. 

Қарым-қатынас адамдардың   өзара   әрекеттестік   және өзара қатынас жасауының 

ерекше формасы. 

С.И.Ожегов сөздігінде қарым-қатынас ұғымы өзара келісім, іскерлік және достық 

байланыс арқылы анықталады. Нақты әлеумет-танулық, психологиялық, педагогикалық 

зерттеулерде қарым-қатынас ұғымы өзара  әрекеттестік, байланыс ұғымдарымен жақын 

мағынада қолданылады. Сонымен қатар  қарым-қатынас  контексінде   өзара әрекеттесуді, 

қатынасты тиімді жүзеге асырудың тәсілдері, дағдылары, құралдары, адамның қабілеті 

мен қасиеттері жүйесінде қарастырылады. Қазіргі кезде қатынас мәселесін философия, 

психология, әлеуметтану, этика, психолингвистика - осы сияқты, әр саладағы ғылымдар 

әр жақты зерттейді.  Мысалы, Л.П.Буева  іс-әрекет пен қарым-қатынас өзара байланысты, 

сонымен қатар өзбетті деп тұжырымдайды, М.С.Каган қарым-қатынасты адамның іс-

әрекетінің бір түрі, құрылым мен атрибутына тән деп қарастырады, М.В.Соковин дамның 

қарым-қатынасын коммуникативті іс-әрекет, қатынас, өзара сіңу және өзара әсер ретінде 

қарастырады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық 

тренинг жаттығулар арқылы дамытып, қалыптастыруға болады. Әлеуметтік - 

психологиялық тренингтің өзара әрекеттесі және оқытушы мен оқушылар арасындағы 

үрдісінің нәтижесінде бірлескен пікірлестік танымдық іс - әрекет қалыптасатындығын 

С.М.Жақыпов көрсеткен. Ғалым мұндағы қарым - қатынас құрылымының аса иілгіштігі 

мен динамикалығын тұлғалар ерекшелігімен байланыстырады. Тренингті оқытудың бір 

формасы, әдісі деп қарастырғанда, оның тиімділігін      бірлескен  пікірлестік, танымдық 

іс-әрекеттің қалыптасуымен анықталады. 

Тренинг басқа адамдарды терең түсінуге көмектеседі; 

 өз бейнесін  қалай  көретіндігімен  салыстыруға мүмкіндік  береді;  

өзін  байқауға, өзіндік санасын жетілдіруге жағдай жасайды. 

Топтағы қарым-қатынас ерекшеліктері балаларды әлеуметтік ортада басқалармен 

тіл табысып өмір сүру тәжірибесін қалыптастырудың ең тиімді жолы екені дәлелденген. 

Сондықтан психологиялық қызмет көрсету барысында балалардың оң мінезін 

тәрбиелеуге ашық-жарқындығын қалыптастыруға, басқаларға ұнамды болу жолдарын 

үйретуге кеңінен қолданылады. 

1.     Топ жұмысының бастапқы кезеңі. 

Танысу тренингі. Мақсаты: балаларды өздеріне ыңғайлы сезінетін жағдайға келтіру 

және тренинг тобында барлығын толық бостандық беріліп, емін-еркін қарым-қатынас 

жасайтын жағдай жасау. 



370 

 

Бірінші  тренингте  қатынасушылар өздеріне есім тандап алады  да сол  атымен 

тренингтің соңына дейін аталатындығы түсіндіріледі. Бұл тәсілді қолдану арқылы бала 

өзінің атымен байланысты өз өміріндегі өзіне ұнамайтын жағдайлардан шығып кетуіне 

психологиялық негіз болады. Өз есімі ретінде өзіне ұнайтын  адамның атын, өсімдіктер 

мен жануарлардың атауларын таңдап алуына болады. 

Психологта өз атын  немесе басқа бір атты таңдап алуына болады. 

Осы  жерда  айтатын бір мәселе, тренинг барсында барлығы бір-біріне Сен немесе Сіз деп 

айтуын келісіп алуы қажет. Егер балалардың жасы кіші, ал психолог олардан көп үлкен 

болса, балалардың оны Сен деп атауы өте қиын, кажеті де жоқ. Сондықтан бұл мәселенің 

басын ашып алу керек. 

Барлық қатынасушылар  бір-бірінің жаңа атын есте сақтап қалу үшін сол 

аттарымен атауға арналған жүгіртпе ойындар ұйымдастырылады (допты бір-біріне 

бергенде өз патрнерының атын атап, оған бір ұнамды сөз айту, жаңа танысқан досын 

презентация жасау т.б.).  Бірнеше жаттығуларға тоқтап өтейік. 

"Бұдан да тағы жылдамырақ бола ма?" 15 минут. 

Жаттығудың мақсаты: аз уакыт ішінде топ есімдерін есте сақтау. 

1. Топ мүшелері  көздерін жұмып ақырындап жүре бастайды (бip-бipiнің аяқтарын 

баспай, қолдарын сермемей, итеріспей мұқият болуларын қадағалау). 

Топ  жақсы араласқан соң "тоқта!" дейміз. 

2. Бәpi көздерін  жұмып тұрады. Ciз ойынды бастайсыз, бip ойыншының eciмін 

атап, иығынан жанап өтесіз. Ол көзін ашып, бipeyгe қолын тигізіп, оның eciмін атайды. 

Ойынға тартылмай және барлығының eciмi аталмай қалмауын қадағалаңыз. Eндi топқа 

уақытты белгілеп қойғаныңызды, белгіленген  уақыттан да жылдам ойнауын сұраңыз. 

3. Ол үшін ойыншыларға мынадай кеңес беріңіз: Eciмi аталған ойыншы тізерлеп 

отырады. Бұл - оның eciмi аталып кетті деген сөз. Сөйтіп ойын барысында есімдер 

қайталана бермейді. 

4. 0йынның әр кезеңінен кейін қортынды жасаңыз. Осы кезеңге ойыншыларға 

қанша уақыт қажет болғанын айтыңыз, ол уақытты алдағы 

қорытындымен салыстырыңыз,  рекордтық  мерзімін  айтыңыз. 

Нұсқау. Ойыншының бipeyi басқасының eciмін  атаған  соң, оның қолын  алу керек. 

Әpi қарай олар үшінші, төртінші  және т.с.с. ойыншылар қосылады. Мұның артықшылығы 

eciмi аталмағандар бipдeн көзге түседі. Ойыншылардың  бәpi  қол алысқаннан 

кейін  ғана  ойын бітеді. 

Жаттығу. Қатысушылар шеңбер құрып отырады. 

Нұсқау. Жұмысымызды таныстықтан бастаймыз: әркім өз   eciмi   қандай әріптен 

басталса, сол әріптен басталатын өзінің  3  қасиетін   және өз есімін 

кезекпен  айтады. Сонымен  бipгe  өмipлiк кредосын да айтады. 

Қазақтың ұлттық ойындарын тренингтік сабақтарда пайдалану ерекшеліктері. 

1. Сәлемдесу рәсімі. Балалар екі шеңбер – бірі ішке, екінші сыртқа жасап – бір-

біріне қарап тұарды да, ақырын ішкі не сыртқы шеңбер жылжи отырып, бір-біріне 

күлімдеп, қол беріп шығады. 

  2. Тауқырайдай. 

Балалар бірінің қолы бірінің басына жетрліктей мөлшерде дөңгеленіп отырады. 

Тренинг жүргізуші: «Тауқырайдан - тауқырайдан»-деп, айта түседі де өз басындағы 

тақияны оң жағындағы көршісінің басына кигізе қояды. Көрші де ол сөзді қайталап оң 

жағындағы көршісіне кигізеді. Осылай жалғасып кете береді. Бір мезетте тренинг 

жүргізуші көзін жұмып отырады да: «Тау-тау»-деп, басын өз қолымен баса қояды. Әркім 

тақияны өз басында қалдырмауға тырысуы керек. Ойын барлық бала басына тақия киіліп 

өткенінше жалғасады. Ойын аяқталған соң, балалардың талқылауы үшін мына сұрақтар 

беріледі: 

- Тақия басына киілгенде не ойлай қалдың? 

- Тақияны басқаның басына кигізген соң өзің не ойладың? 
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3. «Қандай сөздерге мен қуанамын?». Тренинг жүргізуші тақырып сұрағын 

балаларға айтып, сол сөздерді іздестіруге кіріседі. Біреуі: «рахмет» деген сөз деп қоса, 

жүргізуші оны ары қарай тиянақтай түседі. Ол сөзді қалай әдемі айтуға болады? 

Жауаптардың жиынтығы: асықпай, адамға жақындап келіп, бетіне тура қарап айту керек. 

Адамның есімін атап беріп «рахмет» деп айту керек. Осылайша пікірталас жалғаса береді. 

4. «Айгүл бүгін балабақшаға өзінің ең әдемі қуыршағын алып келген екен» ойыны. 

Тренинг жүргізуші алдын ала Айгүлдің өзіне ғана, кім сұраса да, қалай сұраса да 

қуыршағын ешкімге бермеуін тапсырады. Ол үшін Айгүл балалрды әрқйсысының 

өтінішіне нақты, тура жауап беруі керек. 

Ал балаларға жүргізуші бар мүмкіндіктерін пайдаланып қуыршақты сұрап алып, 

ойнауларына бағдар береді. Бұл ойын барысында балалар бірін-бірі түсінуге, тыңдауға, 

қарсы жауап таба алуға, сендіруге, иландыруға, сыйлауға, өтініш айтуға, сөзін өткізе алуға 

үйренеді. 

Тренингтік сабақтың соңында қорытындылау, жалпы талдау жүзеге асырылады. 
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Не секрет, что у многих детей шестилетнего возраста еще не существует учебной 

мотивации, несмотря на то, что познавательная потребность выражена достаточно ярко. 

Характеризуя интеллект и речевую сферу шестилеток, необходимо отметить слабое 

развитие процесса обобщения и плохо развитую речь. Многочисленные исследования 

показывают, что эти дети нуждаются в психологическом развитии, способствующем 

психологической готовности к школе. Именно она определяет успешность школьного 

обучения. Отсюда следует, что главной целью обучения детей шестилетнего возраста 

является целенаправленное формирование у них полноценной психологической 

готовности к школьному обучении, которая характеризуется: 

- учебной мотивацией; 

- относительно развитым процессом обобщения; 

- речевым развитием; 

- развитой сенсомоторной координацией. 

Как нельзя лучше ориентировка на эти задачи и адекватна им система 

развивающего образования Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их последователей. Реализуя 

основные требования, предъявляемые к обучению, этой технологией, важно понимать, что 

мастерство педагога не в том, чтобы доступно и наглядно объяснить, а в том, чтобы 

организовать сотрудничество детей, в ходе которого и происходит открытие и усвоение 

нового. Важно, чтобы дети, старшего дошкольного возраста владели, прежде всего, 

грамотной фразой, развернутой речью, объемом знаний, умений, навыков. 

Главной целью организации учебной деятельности по обучению грамоте является 

научение детей звуковому анализу слов, умении характеризовать выделяемые звуки, 
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определению места ударения в словах, знакомству с буквами, чтении, совершенствованию 

фонематического слуха, формированию представления о предложении, обучению 

делению предложений на слова, а слова на слоги и звуки, составлении предложений из 2-4 

слов, развитию речевого слуха. 

Чтобы достигнуть этих целей, нужно организовать с детьми практическое 

ознакомление со звуковой стороной слова. Это необходимая предпосылка для овладения 

навыков чтения, а впоследствии и письма. Необходимость умения анализировать звуковой 

состав слова возникает только при обучении грамоте, и вызвана она спецификой звуко-

буквенного письма. Исследования Д.Б. Эльконина показывают, что дети старшего 

дошкольного возраста охотно принимают задачу звукового анализа слов и с помощью 

различных технологий применяемых на занятиях, успешно с этой задачей справляются. 

На практике эта задача реализуется в четыре этапа. 

 На первом этапе необходимо научить ребенка произносить слова, так, чтобы уже 

при самом произнесении ребенок выделял нужный ему звук, т.е. слово должно 

произноситься ребенком, квантуясь не на слоги, а на звуки. Например, чтобы ребенок 

произвел звуковой анализ слова «дом», то мы должны научить его произносить это слово 

так: «д-д-дом» - для выделения первого звука, «д о-о-о-м» - для выделения второго звука и 

«дом-м-м» - для выделения третьего звука. 

Главным на втором этапе в звуковом анализе слова – установление отношений 

между звуками, составляющими слово. Так, например, слова «кот», «ток» и «кто» состоят 

из одних и тех же звуков. Но это разные слова, и разные они именно потому, что одни и те 

же звуки составляют в них каждый раз своеобразную структуру, заключающуюся в той 

временной последовательности, в которой эти звуки следуют друг за другом. 

На третьем этапе происходит установление различной роли звука, а на четвертом – 

выделение качественных основных характеристик звука. 

Для более успешного обучения и преемственности со школой используются схемы 

человечков – звуковичков – это веселые человечки, в которых полностью отражена 

характеристика изучаемого звука. 

Например буква Б и звук (б) – это звуковичок в желтой шапочке, а на ножках синие 

(твердый) и зеленые (мягкий) башмачки. Это помогает более успешному усвоении 

учебного материала. Ведь не секрет, что ребенок мыслит образами и предпочитает играть. 

Эти игровые и зрительные приемы способствуют более быстрому запоминании сложного 

учебного материала. С помощью звуковичков они знакомятся с каждым звуком и буквой. 

Дети легко определят звонкие, глухие, мягкие и твердые, парные, специфику 

йотированных звуков (это веселый человечек с красной челкой и в зеленых и красных 

башмачках). 

Использование данной технологии развивающего обучения позволяет повысить 

учебную мотивации детей, не приводит к переутомлению, повышает внимание, 

стимулирует умственную деятельность. 

Схема звукового состава слова, определение количество звуков в слове позволят 

ребенку проверить, правильно ли произведен звуковой анализ слова, т.е. все ли звуки в 

нем выделены. При таком подходе к обучении звуковому анализу слов успешно решается 

и другая задача обучения грамоте – обучение письму. В ходе таких занятий происходит 

интенсивное умственное развитие детей, развивается фонематический слух, память, 

мышление, речь, формируются навыки учебной деятельности. При организации учебной 

деятельности применятся разные приемы, позволяющие организовать, направлять и 

поддерживать учебный диалог между детьми. Составление предложений, составление 

слов – отгадок на загадки из букв, чтение слов, коллективное составление слов из букв, 

чтение слов с договариванием до целого слова, игры, карточки, чтение слоговой таблицы 

и слов. Если в начале учебного года такие занятия выполнялись детьми с большим 

трудом, то к середине года они не вызывают у них больших трудностей. Положительное 

значение такой формы работы с шестилетками заключается в том, что 
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- снижается утомляемость детей, так как при одновременном звуковом анализе и 

обучении чтению; 

- развивается интерес к занятиям, учебная деятельность становится более 

разнообразной; 

- дети легче и лучше запоминают и усваивают буквы; 

- дает возможность индивидуального обучения детей. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что от того, как будет организован 

процесс обучения старшего дошкольника в детском саду, будет зависеть его последующие 

успехи не только в школе, но и в жизни, так как именно дошкольное образование является 

фундаментом всей системы образования в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА 
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Здоровъесберегающие технологии в дошкольном образовании — это технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Здоровъесберегающие образовательные технологии в детском саду - это, прежде 

всего, технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, накоплению знаний о здоровье и развитие умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Для решения задач действующей в детском саду программы «Растим батыров» в 

работе с детьми используются как традиционные, так и нетрадиционные приемы 

сохранения и укрепления здоровья или здоровьесберегающие технологии. 

Занятия по физической культуре обязательно включаются разнообразные упражнения в 

основных движениях общеразвивающего воздействия, коррегирующие упражнения для 

формирования правильной осанки и для профилактики плоскостопия, разнообразные 

игровые упражнения и подвижные игры. Проводятся физкультурные занятия три раза в 

неделю, одно - на воздухе. 

Утренняя гимнастика проводится под музыку с использованием предметов (мячей, 

обручей, флажков и т.п.). Проводится в начале дня перед завтраком в целях активизации 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем организма. После 

утренней гимнастики дети принимают водные процедуры, выполняющие не только 

гигиеническую функцию, но и функцию закаливания. Кроме того, в детском саду 

проводится гимнастика после сна. Начинается она сразу после просыпания ребенка еще в 

кровати. Сюда входят и дыхательные упражнения, которые способствуют нормализации 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Затем дети встают и проходят по сенсорным 
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коврикам. В теплое время года как утренняя гимнастика, так и гимнастика после дневного 

сна проходят на воздухе под музыку в виде ритмической гимнастики. 

Музыкальные занятия проводятся один-два раза в неделю. На этих занятиях 

используются комплексы упражнений с ритмической сменой пластических движений и 

выразительных поз. Музыкальный ритм оказывает значительный оздоровительный 

эффект, благоприятно влияет на ритм сердечных сокращений, частоту и глубину дыхания, 

координацию моторных рефлексов, обеспечивающих вертикальное положение тела. 

Положительное воздействие музыкальных занятий с применением коррегирующих 

упражнений сказывается и на повышенной мотивации детей к этим занятиям и на 

эмоциональном настроении. 

Физкультминутки проводятся систематически на всех видах занятий. Упражнения 

(комплексы) подбираются в зависимости от характера и темы занятия и проводятся в 

игровой форме. 

Оздоровительный бег проводится во время утреннего приема детей на территории 

детского сада (прием детей круглый год проводится на участках, за редким исключением 

по причинам, связанным с погодными условиями). Оздоровительный бег проводится 

перед заходом детей в группы и способствует оптимизации двигательного режима. 

Оздоровительный бег повышает также общую работоспособность и важен для 

профилактики таких серьезных заболеваний, как болезни сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Активный отдых детей зачастую проводится с участием родителей. При этом 

используются разнообразные нетрадиционные формы отдыха, например, совместные с 

родителями физкультурно-оздоровительные праздники, Дни здоровья (3 раз в квартал), 

недели здоровья (во время каникул), мини-туризм (в летнее время). Совместные занятия 

(родителей с детьми) прививают правила культуры поведения и межличностного 

общения, формируют бережное отношение к здоровью, желание активно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Подвижные игры на прогулке в режиме дня проводятся ежедневно во всех группах 

2 раза в день и являются обязательным дополнением к занятиям. Организует и проводит 

игру воспитатель, который не просто участвует в игре, но и берет на себя наиболее 

ответственную роль. Правила подвижных игр диктуют быстрые разнообразные 

физические действия участников. Ситуация игры постоянно изменяется, предъявляя к 

игроку требования по концентрации внимания, правильному его распределению и 

переключению, хорошей координации движений. Игры помогают решать важные задачи 

воспитания, обучения детей, умения слушать, быть внимательными, правильно управлять 

своими движениями, привыкать к дисциплине. 

Закаливание. Широко используются разнообразные виды закаливания: воздушное 

(облегченная одежда, прогулки в любую погоду, босохожнение в помещении по 

сенсорным коврикам, и по тропе здоровья в летнее время; водное (ежедневное умывание 

водой комнатной температуры, ходьба мокрыми ногами по дорожке до полного высыхания 

стоп); солнечное. 

Использование немедикаментозных средств оздоровления: точечный массаж: 

массаж с использованием массажеров Ляпко; дыхательная гимнастика; гимнастика 

пробуждения; полоскание зева солевым раствором, использование чесночных медальонов 

и т.д. 

Использование медикаментозных средств для укрепления здоровья - курсовое 

применение поливитаминов (сезонные витаминизации); использование фиточая. 

Использование разновидностей терапий: 

Ароматерапия (наука влияния ароматов на психологическое и физическое 

состояние человека). Используется в основном на групповых занятиях как способ 

предотвращения переутомления, раздражительности. Ароматы повышают устойчивость к 

неблагоприятным факторам, помогают саморегуляции, саморазвитию личности. Ароматы 
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также оказывают прямое воздействие на органы дыхания, устраняя застойные и 

воспалительные реакции, Музыкотерапия метод использования музыки для укре] [ления 

нервной системы. Композиторы, произведения которых особенно рекомендуются для 

музыкотерапии: Р.Шуман, С.Рахманинов, Д.Шостакович, П.Чайковский, Ф.Шопен, 

ФЛист, Л.Бетховен, после прослушивания происходит обсуждение возникающих у 

каждого воспоминаний, ассоциаций, фантазий. Очень хороший эффект дает сочетание 

музыкотерапии с ароматерапией. Кинотерапия предполагает просмотр и обсуждение 

фильма или его фрагмента. Во время обсуждения высказываются все желающие, сообщая 

о том, что больше всего запомнилось, что вызвало наибольшие впечатления. Иногда 

анализ поведения и мотивов поступков персонажей помогают ребенку выразить те мысли, 

которые трудно было передать словами. Рисуночная терапия (арттерапия) одно из 

самых мощных выразительных средств. Рисуя, человек дает выход своим чувствам, 

желаниям. Благодаря рисованию он постигает, иногйа моделирует действительность, 

легче воспринимает болезненные для него образы и события. Примерные темы для 

рисования: «Я дома», «Я в детском саду», «Моя семья», «Три желания», «Любовь», 

«Страх», «Остров счастья» и т.п. Рисовать можно каждому по отдельности, можно в парах 

и можно подгруппой на одном листе. Мс использовать прием дополнительного рисования, 

когда один начинает, другие по очереди продолжают. Сказкотерапия способствует 

развитию сокровищ души ребенка. Использование приемов сказкотерапии в работе с 

дошкольниками заключается в раскрытии перед ребенком глубин его собственного 

внутреннего мира, развитии его самосознания, в оказании помощи на пути становления 

его личности. Привлекательность сказок для их использования в работе с детьми состоит 

в следующем: 

отсутствие в сказках дидактики, нравоучений; 

неопределенность места действия главного героя; 

образность языка; метафоричность языка; кладезь мудрости; 

победа добра; психологическая защищенность; 

наличие Тайны и Волшебства. 

Песочная терапия является одной из разновидностей игротерапии. Этот вид 

терапии используется при замкнутости, необщительности и т.п. Пескотерапия кроме всего 

и очень привлекательный для ребенка метод релаксации: не надо уметь рисовать, 

двигаться, даже говорить. Пескотерапию можно использовать как в ипндивидуальной, так 

и в групповой работе. Иридотерапия - созерцание картин различных видов природы. 

Звукотерапия - (система упражнений, построенная на особой напевной комбинации 

звуков) помогает детям овладеть умениями, способствующими отработке дикции; 

чувствованию произносимого звука; созданию эмоционального фона, благоприятно 

воздействующего в дальнейшем на технику чтения; укреплению здоровья. Так, звук А 

снимает напряжение, стимулирует верхнюю часть легких и сенсорные центры, повышает 

тонус, воздействует на систему «трех обогревателей»: сердце, печень, толстый кишечник; 

снимает физическую и умственную усталость. Звук О - звук глубокой гармонии, 

состояния равновесия. Звук У - чувственный звук, он помогает стабилизировать 

эмоциональное разновесие. Звук И - звук разума. Долгое и протяжное пение этого звука 

стимулирует головной мозг, глаза, нос, дает ощущение радостного возбуждения. Автор 

этой методики - австрийский ученый профессор Б.М.Лесеер-Лазарко. 

Кроме всего перечисленного в детском саду широко используется психогимнастика, 

«вхождение в день», «круг радости», минутки ТИПЕ и  
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БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ДАМЫТУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Амирова Г.Т 

ҚМКҚ №16 «Алтынай» 

 

 

Халық даналығында былай деп айтылған: «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 

құрметте». Біздің Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әр азаматқа өз тілінде сөйлеуге,салт – 

дәстүрін сақтауға мүмкіндік береді.Сондықтан біздің республикамызда тұратын әр 

халықтың мемелекеттік тілді үйренуге ынтасы зор. Кез келген халықтың ұлттық қазынасы 

тіл болып табылады. Әрбір халықтың тілінде оның ұлттық дәстүрінің, сана-сезімінің, 

ойлау тәсілінің, мінез- құлқы белгілері көрініс табады.  

Ал тілді, тіл мәдениетін игеру баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін үрдіс. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, балабақшадан 

бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Балабақшада қазақ тілін оқытудың қай түрін алсақ та, 

ол оқыту, үйрету үрдісінің бүкіл жүйесін қамтиды.  

Балабақшадағы тәрбиелеу-оқыту жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде 

еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана 

білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі 

балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- сөйлеуді дамытудың негізгі бір міндеттері болып 

есептелінеді. 

 Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде, балалармен 

сөздік жұмысын жүргізе отырып 

- балалардың сөздік қорларын дамытамыз;  

- жаңа сөздерді меңгертеміз; 

 - үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отырамыз. 

Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа 

алып отыруы тиіс.  

Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. 

Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы міндеті. Сөздің мағынасын 

дұрыс түсініп, оны өз сөзінде дұрыс қолдану.  

Сол әдістердің бірі: 

Түсіндіру әдісі  - жаңа сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді түсіндіруде қолданады.Сабақ 

сайын үйретілетін   жаңа сөздер бойынша, яғни сөздік жұмысында іске асады. 

Көрнекілік әдісі – Сабақ сайын жүргізілетін  әдіс. Басқа тілді үйретуде ең нәтижелі 

және жиі қолданылады. Балаларға түрлі суреттер мен заттарды, ойыншықтарды көрсету 

арқылы сөздерді үйретуге болады. Көрнекілік тақырыпқа сай, көзге тартымды яғни 

эсттетикалық жағынан жақсы , әртүрлі түстен болуы керек . 
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Ы. Алтынсарин  «Натуральды әдіс» туралы былай деген: «Балаға айтып 

түсіндіргеннен гөрі, қолымен ұстап, көзімен көріп, мұрнымен иіскеп түсіндірген сабақ 

ұғымды» деген. 

Жемістер-көкөністер тақырыптарын қозғаса, баланы осы тақырыптарға сай қазақ 

тілінде сөйлетіп үйрету оқыту үрдісін әлдеқайда жеңілдетеді.  

Мысалы бала ата-анасымен дүкенге барады, азық-түліктерді сатып алады, соның 

ішінде жемістер мен көкөністерде бар, сол туралы орысша әңгімелеп береді. Ал тәрбиеші 

орыс тілінде айтып берген әңгімесін қазақ тілінде айтып беруді сұрайды: Бала дүкеннен 

сатып алған жемістердің, көкөністердің атауын қазақ тілінде еске түсіріп атап шығады. 

Балалардың ақыл-ойына, қабілеттерінің дамуына жетудің бірден – бір жолы – өзара тілдік 

қарым-қатынас. Әр баланың табиғи қабілетін ескере отырып, балаға көмекші әрі 

сүйемелдеуші болып, әрдайым жанында достық қарым-қатынаста болсақ, оқыту 

мазмұнын жаңғыртуға, әрі тиімді әдіс-тәсілдерді кеңірек қолдануға еркін жол ашады.  

Мектепке дейінгі балаларға қазақ тілді үйретудің басты шарттары топта жағымды 

психологиялық климат, мейірімді орта, қазақ тілінде тілдесудің қуану сияқты факторлар 

өз себін тигізеді.  

Қазақ тілін үйретуде балалардың қорларын байыту, молайту, сөздіктерінің 

белсенділігін арттыру, күнделікті өмірде қолдана білуіне бағыт беру, қазақ тіліне тән 

дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтырып, тіл мәдениетін жетілдіру, сөйлем құрап, сөйлесу 

тәжірибесін ұдайы ұйымдастыру – балалардың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін 

арттырып, мемлекеттік тілдің мәртебесін ұғынып, тілінің жетілуіне ұстаздық әсер 

көрсетудің маңызы зор.  

Тіл тағдырына терең қарап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерге қазақ тілін 

үйретудегі талап, міндеттерді жақсы іске асыру керек. Дидактикалық ойындар - баланың 

ынтасын сабаққа  аударуға, көңіл қойғызуға, қабылдауын жеңілдетуге, білімді толық 

игеруге көмектеседі, сабаққа эмоциялық бояу береді. 

«Ойын – күнделікті бала еңбегі, болашақ өмірінің бастамасы. Ойын үстінде 

баланың ертеңгі өмірге деген қабілеті байқалады»   К. А. Покровский «Ойын – ұшқын, 

білімге құштарлық пен еліктеудің маздап жанған оты.» (В.М.Сухомлинский) 

Дидактикалық ойынның түрі : заттық дидактикалық ойын – бұл ойын әртүрлі 

ойыншықтармен және әртүрлі ойын материалдармен ұйымдастырылады. 

 Ойын: «Сөз ойла». Мақсаты: өткен сабақта сөздерді қайталау, бекіту.Шарты: 

текшедегі суреттер арқылы сөз тіркестерін құрастыру. 

 Ойын : «Сөйлейтін моншақтар» Мақсаты. Берілген тақыры бойынша қасиеттеріне 

қарай ажырата білу. Шарты: Суреттерден моншақ жасау ( жіпке тереді) «Ойнайық та, 

ойлайық, ойлайық та сөйлейік » Ойынның барысы: шеңбердегі суреттерді таңдау арқылы 

сөйлем құрастырып, байланыстырып сөйлеу. 

 Дидактикалық ойын: «жыл мезгілдері» Мақсаты: есте сақтау қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын молайту. Ойын шарты: тақырыпқа сай  түрлі-түсті суреттерді қиып 

жапсыру. 

 Дидактикалық ойын: «Әңгімелеп бер»Тақырыпқа байланысты  байланыстырып 

сөйлеуді дамыту.Ойын шарты: балаларға тірек сызбалар  таратылып беріледі. Олар 

тақырыпқа сай байланыстырып сөйлем құрастыру қажет. 

Сонымен қатар қазақ тілін үйретуде әдебиет жанырларын қолдана отырып 

балалардың тілдерін дамытуға болады. «Көркем сөзі бар болғырдың өзің орақпен орып 

күрекпен орып ала алмайсын: оны бір – бірлеп тересің, бір – бірлеп тізесің!»  ( Ғ. 

Мүсірепов) 

Ұсынылатын ойын түрлері: 

- «Көршімді іздеймін.» 

-  «Адасқан сөздерді орнына қою» 

- « Берілген сөздер бойынша мақал құрастыру»  

- « Ребусты шешу » 
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Мысалы, мақал құрастыруға берілетін сөздер ата, ағаш, бала, жапырақ. Мақал: 

«Ата – ағаш, бала – жапырақ.», «Бала тілі - бал». Балаларға мақалдардың мағынасын 

түсіндіру. 

Сабағымда әр тақырыптарға байланысты сызба-схемаларды қолданамын. Сол 

сызбаларға қарап, балалар әңгіме құрастыруды тез үйренеді.  

Тәрбиеші өз балаларының қабылдау қабілетін, жас шамасын ескере отырып, 

сызбаны өзі жасап алуына да болады. Әр сабақ сайын тақырыпқа сай көрнекі құралдар, 

түрлі суреттер, кестелер, сабақты көркемдеп отырса, балалардың сөздік қоры біршама 

толығады деп сенімдімін. 

 1.Қазақ тілі сабағында қолданылған  аудиокітаптар  балалардың қызығушылығын 

арттырады, зейін тыңдауға, қазақ тіліндегі тән дыбыстарды айтуға қалыптастырады. 

 2. «Сөйлетін кітаптар» арқылы  кітап бетіндегі сабаққа қажетті сөздерді, шағын 

сөйлемдерді қайталап айту, сұраққа дұрыс жауап беруге баулиды. 

 3.Үнтаспаны пайдалану арқылы аңдардың, құстардың, табиғат құбылыстарын  т.б. 

дыбыстарды ажырата білуге мүмкіндік бар. 

 4. «Музыка немесе дыбыстармен жұмыс» мәзірінен арнайы әуендерді ойнату 

арқылы сабақты түрлендіруге, балаларды түрлі байқауларға дайындауда көп көмегін 

тигізеді. Осыдан шығатын нәтиже : 

- әр бала өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады. 

- Баланың жеке қабілеті анықталады. - Балалар бір – бірлерінен қалмауға 

тырысады.  

 - әр бала өз деңгейімен бағаланады.  

Ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді тіктеген кезеңде қолға алар ісіміздің бірі де, 

бірегейі де ұрпақ тәрбиесі. Қазақ халқының сан ғасырлар бойы қалыптасқан тілі мен 

мәдениетіне мойын ұрып, ұрпағымызға төл тәрбие, ұлттық тағылым беру бүгінгі күннің 

басты ісі. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК - ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Ахметова Ж. К. 

КГУ «СОШ№ 62 города Караганды» 

 

    Тот, кто учится не размышляя, впадает в заблуждение.  

Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.  

Конфуций  

 

        Современный мир движется быстрыми темпами развития информационных 

технологий. Нынешним школьникам зачастую сложно ориентироваться в жизни. Задача 

современной школы состоит в том, чтобы помочь детям адаптироваться в быстро 

меняющихся условиях современной жизни, помочь им научиться  не только понимать  

актуальность полученных знаний, умений и навыков в школе, но и уметь правильно 
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применять их в своей дальнейшей взрослой жизни. Ведь знания,  добытые  самими 

учащимися,  принесут  им большую пользу, чем прежние и будут более понятными. 

Именно это и даст   стимул для дальнейшего  самостоятельного поиска необходимых ему 

знаний, которые  поведут его вперед.  

     Сейчас открыты новые дороги для совершенствования. Мы - учителя 21 века 

должны стать лидерами для  детей, должны, проявляя в трудных ситуациях свои 

лидерские качества,  оставаться стержневой фигурой общества, должны  суметь 

подготовить независимую личность к будущему. Ведь для воспитания в детях лидерских 

качеств нужно эти качества развить прежде всего в себе. Поэтому нам надо очень много 

работать над собой и своими убеждениями, так как убеждения влияют на все, что мы 

делаем.  

    Обновление содержания образования, происходящее в системе образования, на 

данный момент подвигают учителей к поиску новых форм и методов обучения. Учителя 

теперь понимают, что современному учителю необходимо  следовать в ногу со временем 

и быть на уровне и даже впереди гиперактивного развития учеников. 

      Желая совершенствовать современную школу, мы не можем оставить в стороне 

вопрос о проблемах и перспективах современного урока. Оценивaние уроков показaло, 

что  учителя  осознaют ценность совместной рaботы при плaнировании и проведении 

урокa, но есть некоторые учителя в коллективе, которые  считают знaчимость кaчества 

знaний выше, чем развитие функционaльных учебных навыков. Это значит, что проблемы 

внедрения новых форм и методов работы есть и поэтому есть над чем работать.   

         Нахождение путей решения – приоритетная задача современного педагога. Исходя 

из требований времени, меняется подход к современному уроку. Современный педагог 

должен сделать свой урок понятным, но в тоже время наполнить его активным, 

интересным материалом. 

       Для того, чтобы уроки стали интереснее, ярче я использовала возможности 

ИКТ. Особенно понравились учащимся упражнения-тренажеры в интернет-приложении  

Learning Apps. 

       Планируя свои уроки, я тщательно продумывала приемы оценивания.  На 

этапах взаимооценивания большинство учащихся стеснялись или повторяли то, что 

говорил предыдущий ученик. Часто ставили только высокие баллы и не могли объяснить 

почему.  Ученики признавались, что самым трудным для них было оценить друг друга. Я 

объясняю это тем, что ученики привыкли к тому, что учитель сам оценивает их и дети не 

имели возможности  оценивать свои знания и умения. Возможно, по этой причине 

учащиеся оценивали себя и друг друга необъективно,  чаще безосновательно завышая 

оценку. Для того чтобы решить данную проблему, проанализировав проведенные уроки, 

мною и учениками были разработаны критерии для оценивания. Я считаю, что 

использование критериев оценивания послужило для моих учеников хорошим 

руководством.  

      В основной части урока я акцентирую свое  внимание на наблюдении за тем как 

работают ученики, составлении кратких выводов в виде пометок на полях своего 

поурочного плана, и конечно же, выявлении  того, как  учащиеся усвоили пройденный  

материал. Мне это необходимо для того, чтобы понять,  как  и в каком направлении мне  

работать дальше с данным классом, насколько эффективен был данный урок, какие 

трудности существуют,  какие действия  мне нужно предпринять  для решения проблем и 

усовершенствования процесса обучения.  

Я, как учитель, должна отработать умение так управлять учебным процессом и так 

направлять в учебном процессе,  чтобы каждый ученик был заинтересован  в  нелегком 

получении знаний. Ведь они,  добытые  самими учащимися,  принесут  большую пользу, 

чем прежние и будут более понятными. Именно это и даст  им стимул для дальнейшего  

самостоятельного поиска необходимых ему знаний, которые поведут его вперед. В 

современном мире  ученики должны владеть такими навыками  саморазвития.  
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Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

интересной и современной, с моей точки зрения, является групповая технология. Усваивая 

новую информацию, совместно исследуя тему, работая в группах, дети учатся  оказывать 

поддержку друг другу. Частое  сотрудническое взаимодействие со сверстниками дает им 

возможность самовыразиться,  высказаться, порассуждать над чем-либо. Именно здесь 

необходима будет моя поддержка, как  учителя, чтобы правильно их направить, помочь, 

объяснить. 

Работа в группах, парная работа основывались на диалоговом обучении. Я думаю, 

что через диалог учащиеся могли выразить свое понимание  темы урока, учились 

аргументировать, доказывать и рассуждать, задавать вопросы и отвечать на них. 

Следовательно, вовлекаясь в обсуждение, учащиеся развивали свои навыки 

саморегуляции.  

Хорошо продуманные, нетрадиционные, а значит современные уроки показали, что  

примeнeниe рaзличных мeтoдoв и приeмoв, групповой работы пoвлияло нa мировоззрение 

yчaщихся. Над рeшeниeм oднoй прoблeмы oни стaли рaбoтaть сooбщa, пoнимaя при этoм, 

чтo тoлькo рaбoтaя в тaкoй фoрмe, oни мoгyт дoстичь рeзyльтaта, каждый ученик теперь 

может рaскрыться и пoкaзaть свoи спoсoбнoсти. 

      Можно отметить, что постоянная работа учителей над совершенствованием 

своей практической деятельности отразилась на их действиях по развитию навыков 

взаимопомощи и сотрудничества у учащихся, учителя чаще стали  акцентировать свое  

внимание на диалоговом обучении и стараются научить своих учеников придерживаться  

критериального  оценивания. Я и мои коллеги  понимаем, что работа предстоит долгая и 

кропотливая, но нам необходимо идти в ногу со временем, самосовершенствоваться и 

расти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Жангабулова Ш. Б. 

КГУ «СОШ№ 62 города Караганды» 

 

 

Массовые конфигурации в современном обществе настоятельно просят 

корректировки содержательных, методических, технологических качеств образования, 

совершенного пересмотра прежних ценностей, мотивированных установок и 

педагогических средств. 

Осмысленное внедрение в учебном процессе приятных средств изучения играет 

весомую роль в развитии наблюдательности, интереса, речи, мышления учащихся. 

Современные компьютерные технологии дают большие способности для становления 

процесса образования. Еще К.Д. Ушинский обнаружил: «Детская природа настоятельно 

http://www.openlesson.ru/
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просит наглядности». В данный момент это уже не схемы, таблицы и рисунки, а больше 

ближайшая детской природе игра, пусть, в том числе и  научно-познавательная.  

Мультимедиа – это средство или же инструмент знания на всевозможных уроках. 

Мультимедиа содействует развитию мотивации, коммуникативных возможностей, 

получению способностей, скоплению фактических познаний, а еще содействует развитию 

информационной грамотности. Мультимедиа вносит и этически составляющую – 

компьютерная разработка ни разу не поменяет ассоциации меж учащимися. Она лишь 

только имеет возможность поддерживать потенциал их общего влечения к свежим 

ресурсам и подходит для применения во всевозможных учебных обстановках, где 

учащиеся, исследуя вещь, принимают участие в диалоге со сверстниками и педагогами 

сравнительно изучаемого материала. 

В отличие от нормальных технических средств изучения - ИКТ дают возможность  

лишь только накормить обучающегося большущим численностью готовых, строго 

отобранных, подходящим образом санкционированных познаний, но и развивать 

умственные, креативные возможности учащихся.  

Наглядность материала увеличивает его усвоение, т.к. задействованы все каналы 

восприятия студентов – зрительный, машинальный, слуховой и чувственный. Внедрение 

мультимедийных демонстраций целенаправленно на всяком рубеже исследования темы и 

на всяком рубеже урока. Еще вероятны истории, в коих станет владеть значение в начале 

проводить ликбез раздела или же лишь только показывать подходящую тему без 

углубления и скопления познаний или же способностей, а углубление и улучшение 

способностей применения необходимой темы в последующем возможно реализовать за 

счёт самообразования. Предоставленная конфигурация разрешает предположить учебный 

ткань как систему ярчайших опорных образов, собственно что разрешает упростить 

запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача учебного материала в облике 

мультимедийной демонстрации уменьшает время изучения, вызволяет ресурсы 

самочувствия ребят. Учащихся завлекает новизна проведения этих факторов на уроке, 

вызывает внимание. 

Эти мультимедиа, как слайд, демонстрация или же видеопрезентация уже доступны 

в направление долговременного времени. Компьютер в реальное время способен 

манипулировать звуком и видео для заслуги эффектов, синтезировать и воспроизводить 

звук и видео, охватывая анимацию и интеграцию всего сего в единственную мультимедиа-

презентацию.  

Более доступна и ординарна для сотворения этих уроков среда Power Point. Сделать 

обычные слайды для урока при наличии практики возможно довольно проворно. Это 

довольно комфортно. Наставник высвобождается от надобности рисования некого 

чертежа именно на уроке, собственно что сберегает время, и затем, чертеж на экране – 

абсолютно не то, собственно что изображено в горячке мелом на доске. Это крупно, 

ровно, ярко, ярко. При закреплении познаний по пройденному курсу применяется 

тестирующий документ, который возможно сделать в Microsoft Word. Больше ярко он 

смотрится в Power Point. Итог теста заметен незамедлительно на демонстрационном 

экране, собственно, что всякий раз приводит в восхищение студентов, в случае если их 

ответы совпадают с верными ответами на экране. 

При заключении аналогичных задач подростки покупают не лишь только 

физиологические познания и умения, но и способности работы с мультимедийными 

программками. Внедрение на уроке этих составляющих содействует формированию у 

подростков умений трудиться с разной информацией, критичного к ней дела, развивает 

логическое мышление, гарантирует информационную и чувственную насыщенность 

уроков, содействует увеличению внимания студентов к предмету, гарантирует ассоциация 

учебного материала с находящейся вокруг жизнью.  

При применении на уроке мультимедийных технологий конструкция урока 

принципиально не меняется. В нем все еще сберегаются все главные рубежи, поменяются, 



382 

 

вполне вероятно, лишь только их кратковременные свойства. Нужно обозначить, 

собственно что период мотивации в предоставленном случае возрастает и несет 

познавательную нагрузку. Это важное условие удачливости изучения, например как без 

внимания к пополнению отсутствующих познаний, без фантазии и впечатлений 

невообразима творческая работа учащегося. 

Мультимедийные технологии имеют все шансы быть применены: 

1. Для объявления темы  

Содержание урока представлено на слайдах, в коих коротко изложены главные 

факторы разбираемого вопроса.  

2. Как аккомпанемент комментарии учителя  

Применяются разработанные нарочно для определенных уроков мультимедийные 

конспекты-презентации, имеющие короткое слово, главные формулы, схемы, картинки, 

видеофрагменты. При применении мультимедиа-презентаций в процессе комментарии 

свежей темы довольно линейной очередности сотрудников, в которой имеют все шансы 

быть показаны выигрышные факторы темы. На экране имеют все шансы еще бывать 

замеченным определения, схемы, которые дети спишут в тетрадь, за это время как 

наставник, не растрачивая время на повторение, успевает поведать более. 

3. Как информационно-обучающее пособие  

В обучении особый выговор ставится сейчас на личную работа малыша по 

розыску, пониманию и переработке свежих познаний. Наставник в данном случае 

выступает как зачинщик процесса учения, начальник самостоятельной работы студентов, 

оказывающий им подходящую поддержка и помощь.  

4. Для контроля познаний  

Внедрение компьютерного испытания увеличивает эффективность учебного 

процесса, инициирует познавательную работа подростков. Исследования имеют все 

шансы представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые адепт 

записывает в тетради или же на особом бланке ответов, по желанию учителя смена 

слайдов имеет возможность быть настроена на самодействующий переход сквозь 

конкретный перерыв времени.  

Особенного интереса настоятельно просит вопрос общего применения 

мультимедийных демонстраций и трудящихся тетрадей. На мой взор, не идет по стопам 

опираться лишь только на способности компа, но он дает прекрасные способы для 

приятного и яркого представления инфы по изучаемой теме, слова ведущих определений 

и иные основные сведения все же обязаны остаться у студентов в облике "картонной 

копии". При заключении задач, в коих потребуется исполнить автономно какие-либо 

вычисления и вписать в обозначенные пространства готовые ответы, еще лучше создавать 

это в рабочей тетради. Функции мультимедийных демонстраций и трудящихся тетрадей 

строго разбиты и дублировать приятель приятеля обязаны лишь только там, где это 

вправду нужно. 

Выдающиеся качества применения мультимедийных демонстраций 

Учащихся завлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во 

время этих уроков формируется амуниция реального общения, при которой учащиеся 

желают высказать думы “своими словами”, они с желанием делают поручения, 

показывают внимание к изучаемому материалу, у учащихся исчезает испуг перед компом. 

Ученики обучаются автономно трудиться с учебной, справочной и иной литературой по 

предмету. У учащихся бывает замечена заинтригованность в получении больше 

высочайшего итога, готовность и вожделение исполнять вспомогательные поручения. При 

выполнении практических поступков имеет место быть самоконтроль.  

В реальное время полезность компьютерной помощи преподавания всевозможных 

дисциплин явна. Впрочем не идет по стопам забывать, собственно что компьютер это 

многоцелевой и мощнейший инструмент, с поддержкой которого педагог имеет 

возможность отменно поменять процесс знания.  
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Исключая спец программное обеспечивание, созданное проф преподавателями в 

содружестве с учителями, современные мультимедиа энциклопедии, словари, игры с 

веществами изучения настоятельно просят особой привыкания, творческой работы 

педагога и методиста.  

Внедрение компа даёт вероятность увеличить и углубить контроль. Для сего 

используется игровая программка или же разрабатывается авторская, которая еще 

подключаются в презентационную программку. 
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РАЗВИТИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ В КОЛЛЕДЖЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ  ПОЛИЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Исполова А.М. 

КГКП «Карагандинский гуманитарный колледж» 

 

 «Язык - это основа многонационального 

государства. Для современного 

казахстанца  владение тремя языками -  

это обязательное условие собственного 

благополучия.   

                        Н.А.Назарбаев 

 

 

 Современное казахстанское общество сегодня характеризуются общественной 

модернизацией и стремлением к мировым интеграционным процессам, где ведущую 

позицию в процессе модернизации занимает образование. Известно, что только  то 

общество может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, 

которое сумеет создать для своих граждан достойные условия приобретения 

качественного и современного образования.  

Президент страны Н.А. Назарбаев поставил достаточно высокую планку перед 

национальным образованием. Образование должно стать конкурентоспособным, 

высококачественным, таким, чтобы выпускники могли легко продолжить обучение в 

зарубежных вузах. Внедрение в учебно-воспитательный процесс обучения на трех языках 

- это, безусловно, значительный шаг вперед в направлении реализации Концепции 

развития образования Республики Казахстан, одной из базовых компетенций которой 

являются трехъязычие. 

В основных положениях Концепции говорится о необходимости качественным 

владением иностранным языком выпускников - это назревшая жизненная необходимость, 

поскольку интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире требуют 

свободного владения иностранными языками для более качественного и полноценного 
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получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и навыков. Это 

способствует выработке коммуникативных навыков учащихся.  

Кроме того, обучение на трёх языках, и, как следствие, владение ими практически в 

совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся к культуре и традициям 

разных народов. Полагается, многоязычие оказывает положительное влияние на умение 

анализировать, понимать и обсуждать явления языка, развивает память, быстроту 

реакции, математические навыки, способствует развитию логики и сообразительности. 

Полиязычие – это веление времени, поскольку весь мир полилингвистичен. В 

эпоху ускоренного развития информационной технологии и рыночной экономики Глава 

государства поставил перед системой образования задачу подготовки специалистов, 

свободно владеющих несколькими языками.  

Полиязычие применительно к языковой ситуации современного Казахстана 

отражена в Послании Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева «Новый 

Казахстан в новом мире», где в целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее 

граждан 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.  

В обществе растет потребность в полиязыковой личности, но отсутствует система 

полиязычного образования. Необходимо совершенствование нормативно-правовой и 

научно-методической базы полиязычного образования. Цель полиязычного образования: 

1. Становление полиязыковой личности. 

2. Личностная самореализация в современных условиях общественных 

отношений. 

3. Профессиональная конкурентоспособность. 

4. Социальная мобильность. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является 

уникальной и подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и 

одновременное обучение на трех языках.  

Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, обладающих языковой компетенцией на основе 

параллельного овладения казахским, русским и английским языками, мобильных в 

международном образовательном пространстве и на рынке труда, способных к 

межкультурной коммуникации. 

Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является с одной 

стороны, сохранения лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, 

обеспечение выпускников колледжей международными квалификационными качествами, 

развитие их лингвистического сознания. Идея полиязычности, является частью 

национальной идеологии, нацеленной на становление и развитие конкурентоспособного 

Казахстана – равного среди лучших.  

Английский язык как средство международного общения занимает в мире 

лидирующую позицию. Это связано прежде всего, со стремительным развитием высоких 

технологий (космических, информационных, лазерной техники, био - и нанотехнологий), 

экономики. Тот, кто желает получить более высокие шансы на успешное трудоустройство 

и профессиональную карьеру, должен в достаточной степени владеть хотя бы одним 

иностранным языком.  

Знание языков расширяет кругозор будущего специалиста, позволяет ему в 

современных условиях более успешно вести свою профессиональную деятельность, 

особенно с зарубежными партнерами, быть мобильным, умеющим строить свою 

собственную карьеру, и в будущем работать в условиях жесткой конкуренции на 

отечественном и мировом рынках и активно содействовать благополучному развитию 

всего общества.
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Однако существуют некоторые проблемы полиязычного образования в нашей 

стране. Например, нехватка учебников, необходимость в инновационных, 

профессионально – ориентированных учебных пособиях, которые бы стимулировали 

познавательную активность студентов и развивали их коммуникативные умения, нехватка 

электронного учебно-методического материала на трех языках. 

Трехязычие дает возможность студентам быть коммуникативно– адаптированными 

в любой среде, так как владение тремя языками становится в современном обществе 

неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Знание 

нескольких языков дают реальные шансы занять в обществе более престижной как в 

социальном, так и в профессиональном отношений положение.  

Знание родного, государственного, русского и иностранного языков расширяет 

кругозор человека, содействует его всестороннему развитию. «Казахстан должен 

восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой 

пользуется тремя языками: казахский язык государственный, русский язык как язык 

межнационального общения и английский язык успешной интеграций в глобальную 

экономику».  

Обучение на трех языках, и как следствие, владение ими практический в 

совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся к культуре и традициям 

разных народов. Иностранный язык - это средство общения при контактах иностранных 

туристов с обслуживающим персоналом на всех континентах, играет важную роль в таких 

сферах человеческой деятельности как наука, техника, экономика, торговля, спорт, 

туризм.  

Английский язык стал международным языком в авиации и судоходстве. Без 

знания иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. 

Английский язык в наши дни является общепризнанным языком международного 

общения. Он используется на 157 национальных авиалиниях (из 168 существующих в 

мире). Это язык современного бизнеса, науки, делопроизводства, информационных 

технологий. 

 Успешным примером практической реализации казахстанской модели 

полиязычного образования являются Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев 

университет, преподавание в котором ведется на английском языке. Обучение в этих 

передовых образовательных центрах открывает для нашей молодежи дополнительные 

перспективы интеллектуального, профессионального и карьерного роста. Еще в 18 веке 

французский философ Ф. Вольтер говорил, что «знать много языков – значит иметь много 

ключей к одному замку».  

Нурсултан Назарбаев стремится дать новому поколению казахстанцев возможность 

владеть тремя языками: у всех языков одна цель – коммуникация, однако, они достигают 

этой цели разными способами. Главная цель, стоящая перед студентами – это развитие 

поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное 

самоопределение, владеющей несколькими языками, способной осуществлять 

коммуникативно - деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях. 

Казахстан является той страной, в которой многоязычие  сложилось  в 

силу  различных исторических событий. Я считаю, что мы учителя  являемся 

проводниками политики  многоязычия государства  в жизнь, благодаря использованию 

изучаемого материала на  трёх языках, как в устной речи, так и  в практических заданиях. 

Английский язык и компьютерные языки имеют между собой много общего. 

Успешная работа с компьютером и компьютерными программами во многом зависит от 

хорошего знания английского языка. Даже просто играя в компьютерные игры, в 

большинстве случаев приходится переводить с английского языка комментарии и советы 

компьютера для того, чтобы справиться с игрой.  

Существует много способов изучения английского языка, и мы не будем спорить 

ни с одним из них. Хочу показать фрагменты урока с темой “Устройство компьютера”, 
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используя английский язык и компьютеры. Знакомство с новыми понятиями (с 

лексическими единицами). На интерактивной доске презентация: картинки с 

изображением различных устройств компьютера, надписи к ним. 

Мышь - mouse. 

Монитор - monitor. 

Клавиатура - keyboard.  

Экран монитора - screen.  

Дисковый привод – CD-ROM drive 

Компьютер – computer 

Видеокамера – web camera. 

Вход для включения периферийных устройств USB port disk /floppy – гибкий диск,  

дискета mouse pad – коврик для мышки 

CPU (central processing unit) — ЦПУ (процессор) 

display monitor/monitor/screen — монитор/экран 

slot — слот (разъем) – 

surge protector — устройство защиты от перепадов напряжения 

scanner — сканирующее устройство/сканер 

CD-ROM player — CD-ROM проигрыватель 

program/application — программа/прикладная программa 

CD-ROM disc — CD-ROM диск 

cable — кабель/шнур 

disk drive — дисковод 

user's manual—руководство пользователя 

mother board — материнская плата 

printer — принтер 

power switch — выключатель 

port — порт ~ 

modem — модем 

laptop — портативный компьютер (лаптоп) 

 external speaker — звуковая колонка 

hard disk drive — накопитель на жестком диске 

Далее показана презентация основных клавиш на клавиатуре: 

Название 

клавиши на 

английском языке 

Произношение 

на казахском и 

русском  языках 

Название 

клавиши на 

английском языке 

Произношение 

на казахском и 

русском языках 

Esc «эскейп» Delete «делит» 

Enter «энтер» Insert «инсэрт» 

Schift «шифт» Home «хоум» 

Caps Lock «капс лок» End «энд» 

Ctrl «контрл» Page Up «пейдж ап» 

Alt «альт» Page Down «пейдж даун» 

Backspace бэк спейс Num Lock «нам лок» 

А также показаны  на презентации загадки: 

Бағадан қара, біртүрлі қызық, 

Экран бойынша жүгіре алады. 

Жүйе мониторға – қарашы, 

Бұл кім жүгіріп жатыр? (Меңзер)  

Column black, somehow strange, 

Can run on the screen. 

Look at the monitor, 

Who runs there? (Cursor) 

Столбик черный, как-то странно, 
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Может бегать по экрану. 

Посмотри на монитор,  

Кто там бегает? (Курсор) 

Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном 

обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности 

человека. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве граждан, 

практически и профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи 

с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в 

профессиональном положении. Разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия 

даст возможность выпускникам  быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. 
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ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Бровкина О.В. 

КГУ ОСШ №64 мини-центр 

 

Использование современных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников. Инновационная деятельность в 

ДОУ  направлена «на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий». Поэтому актуальным на сегодняшний день становится эффективное 

использование  технологий в дошкольном учреждении. 

Что же означает сам термин «технология»? Технология происходит от греческого 

слова «мастерство, искусство, умение, совокупность приёмов и способов получения, 

обработки и переработки сырья, материалов». Ядро любой технологии: это – цель - 

средства - правила их использования – результат. 

В педагогической литературе и  в лексиконе прочно вошло понятия: 

педагогическая технология, образовательная технология, технология обучения. Они 

соотносятся, также как и категории: педагогика, образование и обучение. Самым широким 

является понятие педагогическая технология, оно охватывает процессы образования, 

обучения и воспитания. Образовательная технология связана с организацией 

модернизации образовательных систем и образовательных учреждений. Технология 

обучения и технология воспитания соединяют деятельность педагога и  воспитанников 

соответственно в  воспитательном процессе. 

Педагогическая технология и образовательная технология часто используются как 

синонимы, так как современная трактовка термина «образование» включает в себя также 

и воспитание личности, придание ей некоторого образа. Поэтому в описании 

образовательных технологий, например, в книге Г.К. Селевко «Современные 

образовательные технологии», можно встретить и вальдорфскую педагогику, и 

педагогику сотрудничества, и «диалог культур» и другие. 
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Сегодня быть компетентным специалистом нельзя без изучения всего арсенала 

педагогических технологий. Наиболее используемые педагогические технологии в нашем 

образовательном процессе: 

1.Здоровьесберегающие образовательные технологии - это, прежде всего, 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 

2.Технология развивающего обучения. Развивающее обучение - направление в 

теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей воспитанников путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действия, на познание, на 

новое. 

3.Метод проектов.В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть 

не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 

процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт,  испытать 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной 

целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной 

творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

4.Технология проблемного обучения в детском саду.   Существуют четыре уровня 

проблемности в обучении: 

- воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми; 

- воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод); 

- ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему; 

- ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

5. Интерактивная технология в ДОУ, технология  ИКТ. Использование 

интерактивной технологии является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В 

работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, 

мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда 
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ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

ребенка положительные эмоции. 

6. Игровая технология - это технология имитационного моделирования. 

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно важных 

профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их 

решения. 

7.Технология интегрированной образовательной деятельности. Интегрированная 

образовательная деятельность отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. 

Интегрирование  соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом  решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить  обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным 

обновлением информации,  он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют 

маленькому человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, 

проектировать, выстраивать социальные связи и быстро включаться во временные 

коллективы, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом, применяя в  воспитательной 

деятельности современные образовательные технологии. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предусматривает 

внедрение новых образовательных стандартов, что требует от педагогов ДОУ повышения 

качества дошкольного образования. Качественное дошкольное образование 

рассматривается сегодня как существенный резерв повышения качества и доступности 

последующих ступеней образования. Без внедрения новых идей и технологий в работе 

каждого ДОУ невозможно реформирование всей системы дошкольного образования. 

Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, 

распространяются и осваиваются новшества. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе 

которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. 

Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно его 

проектирование, запуск и поддержка будут тем эффективней, в какой мере организаторы 

инновационной деятельности опираются на достижения науки и потребности общества. 

Поэтому, в настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже 

не отдельные дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое 

дошкольное учреждение; педагоги ДОУ вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления содержания дошкольного образования. Инновации определяют 

новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, 

ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей. Педагогические 

инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо 

совершенствовать. Цель инновационной деятельности – улучшение способности 

педагогической системы образовательного учреждения достигать качественно более 

высоких результатов образования. 

Инновационные преобразования приобретают системный характер. Созданы новые 

типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, 

позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость 

разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие между желанием и 

реальным результатом. 
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Источником инноваций является проблема. Решить проблему - значит изменить 

систему, привести ее в соответствие с желаемой. Если изменения имеют качественный 

характер, то в результате решения проблемы происходит развитие системы.  

Следовательно, изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят 

не хаотично, а прогнозируются руководителем на основе закономерностей и направлены 

на достижение конкретных целей. Руководителю необходимо знать, как инновации 

внедрять, осваивать и сопровождать. Для этого руководитель приобретает литературу по 

данной проблеме; организует ее изучение с педагогами или делает заявку институту 

повышения квалификации на обучение своих педагогов и т.д. Каждый педагогический 

коллектив имеет право на инновационную деятельность. Но в этом случае он должен 

взять на себя определенные обязательства по подготовке и организации нововведения, так 

как объектом любой педагогической инициативы становятся дети. 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно 

ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают 

педагоги. В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование 

проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-иследовательская деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. 

Интегрированный метод обучения тоже является для дошкольников 

инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и 

творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой. Например, 

давая детям полное представление о домашних животных, воспитатель на занятиях 

познавательного цикла знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на 

занятиях художественно-эстетического цикла – с образами домашних животных в 

произведениях писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном 

искусстве и творчестве художников- иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна: 

 Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, 

ИЗО, музыкальным  воспитанием, физическим  развитием) 

 Частичная интеграция (интеграция художественной литературы и 

изодеятельности) 

 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние на развитие 

дошкольного образовательного учреждения зависят от актуальности работы, 

заинтересованности и профессиональной компетентности участников, системы 

методических и организационных мероприятий. 

Введение инновационных проектов в дошкольных учреждениях помогает 

воспитывать и обучать воспитанников в духе времени. Помогает подготовить ребят к 

дальнейшим трудностям связанных с их образовательным уровнем каждый педагог 

должен идти в ногу со временем, чтобы не отстать от своих воспитанников. Именно 

поэтому он должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов 

обучения. 

При планировании работы по организации инновационной деятельности в ДОУ, 

нужно учитывать и некоторые риски. Инновационное развитие в настоящее время может 

встретить следующие трудности: увеличение сложности труда, расширение круга 

должностных обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения 

инноваций. 

Предлагаю некоторые рекомендации к структуре Программы по реализации 

инновационной деятельности в ДОУ, которые помогут ее разработать. 
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Цель программы: создание модели инновационного образовательного пространства 

ДОУ как одно из условий повышения качества образования. 

Основные задачи программы: 

- повысить уровень профессионального мастерства педагогов и административного 

звена ДОУ; 

- стимулировать и активизировать экспериментально-научные исследования 

педагогов, нацеленные на реализацию уже известных и разработку новых перспективных 

педагогических технологий; 

- Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-практиков; 

- произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их 

массового использования. 

Ожидаемый результат: 

- повышение качества организации методической работы в ДОУ; 

-совершенствование инновационной модели образовательного пространства в 

условиях реализации приоритетных направлений работы ДОУ; 

-рост количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и 

квалификацию; 

-повышения уровня педагогов в овладении современными образовательными 

технологиями; 

-оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инновационной 

деятельности в образовательный процесс ДОУ. 

Построение Программы основано на принципах: 

- гуманизма; 

- демократизации; 

- научности, аналитической деятельности; 

- системного подхода; 

- перспективности; 

- динамичности. 

Диагностический инструментарий: 

-диагностика готовности педагогов к внедрению инновационной и 

экспериментальной деятельности в систему методической работы ДОУ; 

-результаты диагностирования, самодиагностики профессиональной деятельности 

педагогов, их затруднений и образовательных потребностей; 

-комплексный анализ методической работы за год. 
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Разновидностью игры является театрализованная деятельность.  Самый 

распространенный вид детского творчества – это театрализованная деятельность. Важной 

задачей является приобщение ребенка к этой деятельности. 
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В театральной деятельности  у детей воспитываются сенсорные навыки, 

расширяется сфера эмоциональных и мыслительных возможностей, исчезают 

закомплексованность, скованность, развиваются фантазия и творческое воображение. 

Также этот вид деятельности помогает развивать интересы и способности у детей, 

способствовать общему развитию, появлению любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей.  

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать 

все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и 

взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей. 

Театрализованная деятельность может быть включена в работу различных студий и 

кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, 

спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, развлечений. 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра  

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Ритмопластика  

Ритмопластика  включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, свободы и выразительности телодвижений, 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Культура и техника речи 

Данный раздел работы объединяет игры и упражнения, направленные на развития 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры 

Этот раздел работы призван познакомить детей с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Работа над спектаклем 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. 

Театральная деятельность в детском саду представлена кукольным театром и 

театрализованными играми, которые делятся на две группы: режиссерские игры и игры-

драматизации. 

     Для организации детского театра нужны куклы различных систем, 

формирующие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское 

творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к импровизации на детских 

музыкальных инструментах. Из всех видов кукольного театра в детском саду наибольшей 

популярностью пользуется театр картинок, театр игрушек и петрушек. 

    По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – 

верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми кукловод управляет из-за 

ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и тростевыми. 

     Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими на глазах у 

зрителей. К напольным относятся марионетки и большие куклы. 

    К режиссерским играм в ДОУ относятся настольные театрализованные 

игры: настольный театр игрушек, настольный театр картинок, теневой театр, театр на 

фланелеграфе. 
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    Тут ребенок сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль 

игрушечного персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает 

его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка ограничена. Ведь он действует 

неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. 

   Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 

который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. 

Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно использует свои средства 

выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. Участвуя в играх-драматизациях, 

ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. 

   Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, но, как 

и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки «Репка», Коза и семеро 

козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут показывать двое, трое детей, которые 

располагаются за ширмой). 

   Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки надевают 

куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с помощью движений 

пальцев, кисти руки. 

   Импровизация – разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки, 

очень сложная, но и интересная игра. 

Театрализованная деятельность в детском саду играет особую роль в раскрытии 

творческого потенциала ребенка и развитию художественной направленности личности. 

Дети становятся более раскрепощенными, общительными, они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

 Таким образом, организация театрализованной деятельности будет способствовать 

художественному и речевому развитию детей дошкольного возраста, и повысить 

профессиональную компетентность педагогов. 

Использованная литература: 

      1. А.В.Щеткин Театрализованная деятельность в детском саду, Москва 2007 

2.Программа «Қарлығаш» (основные положения), Арман ПВ 2007. 

 

 

БАЛА ӨМІРІНДЕ ҰЛТТЫҚ ОЙЫННЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Смагулова Г.А. 

Қарағанды қаласы, №64 НОМ жанындағы шағын орталық 

 

 

Мектепке дейінгі шақта ойын іс – әрекеттің басты түріне айналады.Яғни бала 

өмірінде ойынның орны ерекше.Нақтырақ айтатын болсақ ойын бала өмірінің нәрі, әрі 

оның рухани жетілуімен табиғи өсуінің алғы шарты және халықтың салтын үйренуде, 

табиғат құбылыстарын тануда балалардың көру,есту,сезу қабілеттерін,зейін 

тұрақтылығын дамытады.Осы ойын ойнау арқылы балалардың психологиялық 

ерекшелікетері қалыптасады.Ойын барысындағы сөйлесу қарым – қатынасы да үлкен рөл 

атқарады.Сөз арқылы балалар өзара пікірлесіп әсер алысады.Іс –әрекеттің бұл түрі 

баланың жан – жақты дамуын көздейтін, сөздік қорын дамытып,тілін жетілдіретін, 

қоршаған ортамен қарым – қатынасын реттеп, басқада балалармен ұжымдаса 

ойнап,ұйымшылдығын арттыруға негіз болады. Бала кішкентайынан ата – анасының талап 

етуімен және өз еркімен әр түрлі ойындарға қатысып, өзінің икемділігін, тапқырлығы мен 

батылдығын байытқан.  

Негізінен ойын әр түрлі болады:  «Дидактикалық ойын », «сюжетті рөлдік ойын», 

«қимыл қозғалыс ойыны», «ұлттық ойындар » және тағы басқа. Осы ойындарды ойнай 
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отырып баланың қызығушылығы, айналаға деген көзқарасы қалыптасады. Мысалы 

сюжеттік рөлді ойындардың барысында әр түрлі мамандар ерекшеліктерін сомдап, 

күнделікті көргендерін өмірде қолданып, қажетіне қарай ойын арқылы жеткізеді. Мұның 

әлеуметтік, тәрбиелік мәні бар. Ойын балаларға ақы – ой, адамгершілік, дене шынықтыру 

және эстетикалық тәрбие берудің маңызды құралы болып табылатынын білеміз. Балалар 

ойын барысында өздерін еркін ұстап, тапқырлық әрекет байқатады.  

Сонымен қатар сезіну, ойлау, қиялдау, зейін қою психикалық, ерік пен сезім 

әлеміне кіреді. Данышпан халқымыздың тарихи – мәдени мұраларының бірі, аса құнды 

мәдени игіліктердің бірегейі ұлттық ойындар болып табылады. Қазақтың ұлттық 

ойындары ерлікті, өжеттілікті, батылдықты, әрі дененің шынығуын талап ететіні мәлім. 

Сонымен  қатар баланың сөздік қорын молайтуға өмір тәжірибесін кеңейту, ептілік 

қабілеттерін жетілдіруге өз әсерін  тигізеді. Ұлттық ойын баланың дамып жетілуіне, 

адамгершілік қасиеттерінің артуына да тигізетін әсері мол. Осы ойындар арқылы өз 

халқының тарихын жерін, даму сатысын, әдет – ғұрпын, салт- дәстүрін қонақжайлылығын 

айқындап көруге борлады. Басқа ойындар сияқты қазақтың ұлттық ойындар тәртібін 

бұлжытпай орындауы баланың ойын барысында тәртіп сақтауы, бала осы кезден бастап 

тәртіпке, әділдікке, жинақылыққа баулиды, адал, қайырымды, өжет болуға 

тәрбиелейді.Бұл ойындарға  «Орамал ілу», «Асық ату», «Түйілген орамал», «Ұшты - 

ұшты», т.б.  

Ұрпақ тәрбиесі жайындағы озық ұлттық мұраны бүгінгі тәлім – тәрбие жұмысына 

пайдалана отырып, атадан балаға жалғасып келе жатқан салтымызды әдет – ғұрпымызды, 

дінімізді, тілімізді қадірлеуді балаға сәби кезінен қалыптастырған жөн. Этнограф 

ғалымдардың зерттеулеріне жүгінер болсақ, қазақтың ұлттық ойындары аңға, малға 

байланысты, алуан түрлі заттармен ойналатын, зеректікке, ептілік пен икемділікке, 

батылдыққа баулитын ойындар деп бірнеше түрге бөлінеді. Кей ғалымдарымыз казақ 

ұлттық ойындары түрінің жүзден асып жығылатынын айтады. Мұның өзі қазақ халқының 

ежелден айрықша дарынды әрі білімді болғанының дәлелі.Тағы бір ерекшелігі, ұлттық 

ойындардың, әсіресе, балаларға арналған түрлері әдетте өлеңмен өрнектеліп отырған. 

Демек халқымыз ұлттық ойындар арқылы жас жеткіншектерді өмір сүруге 

дағдыландырып, қиындыққа төзе білуге, қиын сәттен жол таба білуге машықтандыруды 

басты мақсат еткен. Оның үстіне ұлттық ойындардан спорт пен патриоттық тәрбие айқын 

аңғарылады. Мұның өзі қазақтың ұлттық ойындарының бала тәрбиесінде маңызы зор 

екендігін дәлелдейді. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Отбасы және балабақша   № 6.   20.02.2014. 

2. Отбасы және балабақша  № 10.  03.12.2016. 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК  СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

РЕЧИ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Филюк Л.В. 

КГУ ОСШ №64 мини-центр 

  

  

В.А. Сухомлинский говорил: «Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире». И, действительно, игра занимает в жизни ребенка особое место. Игра 

– основная деятельность детей. Силой воображения, игровых действий, роли, 
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способностью перевоплощаться в образ, дети создают игру. В играх нет реальной 

обусловленности обстоятельствами, пространством в решении. Дети – творцы настоящего 

и будущего. В каждую эпоху общественного развития, дети живут тем, чем живет народ. 

Но окружающий мир воспринимается ребенком по-иному, чем взрослыми: ребенок – 

«новичок», все для него полно новизны, значения; ребенок в игре «открывает» то, что 

давно известно взрослому. Среди разнообразных игр, проводимых мною в мини-центре, 

значительное место принадлежит дидактическим играм. Дидактическая игра позволяет 

приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной 

практической деятельности, нравственных и эстетических переживаний. Дидактические 

игры как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включается 

во все системы дошкольного воспитания. 

Первые дидактические игры были созданы народной педагогикой. До сих пор к 

числу любимых детям относятся народные игры: «Фанты», «Садовник», «Летает, не 

летает» и др. в них много веселых шуток, юмора и в то же время они требуют от детей 

напряженной умственной работы, соревнования в сообразительности, внимания. Система 

дидактических игр для детских садов впервые была создана Ф. Фребелем. Он высоко 

оценил игру, считал ее важнейшим средством воспитания и обучения ребенка. 

Современную систему дидактических игр создала У.И. Тихеева, разработала ряд игр для 

знакомства с окружающим и развития речи. 

Дети бывают застенчивыми, нерешительными, малообщительными. Для решения 

этой проблемы можно использовать дидактические игры. Через игру направлять работу на 

конкретизацию знаний детей, на формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Цель: сделать занятие по развитию речи эмоциональным, действенным, 

позволяющим ребенку получать собственный опыт с помощью дидактической игры. 

Для решения проблемы и осуществления поставленной цели, были намечены 

следующие задачи: 

1. Развивать умение обобщать предметы, точно определять качество предметов. 

2. Развивать у детей произвольное внимание и сосредотачиваться на поставленной 

цели. 

          3. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

          4. Учить детей четко излагать свои мысли, развивать логическое мышление. 

          5. Воспитывать у детей уверенность в себе. 

Также был составлен тематический план. При подборе тематики учитывалась 

сезонность. Например: осенью запланировала такие игры как, «Что выросло на грядке», 

«С какой ветки детки»; зимой «Кто как зимует», «Какое время года»; весной «Укрась луг  

цветами», «Выбери нужную картинку»; летом «Чудесный мешочек»; «Найди по 

описанию». 

Понимая, какое значение имеет дидактическая игра в развитии речи детей и для 

того, чтобы повысился интерес к игре, я придерживаюсь следующих требований. 

          1. Дидактическая игра должна давать полезные упражнения для умственного 

развития. 

2 Должна быть увлекательной задача, решение которой требует умственного 

усилия, преодоления трудностей. 

3 Игра должна сохранять эмоциональный настрой детей, их удовлетворение. 

На занятиях по развитию речи используют три вида дидактических игр. 

1. Игры с предметами (игрушками, природным материалом). 

2. Настольно-печатные. 

3. Словесные игры. 

Игры с предметами наиболее доступны детям, так как они основаны на 

непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать с вещами 

и таким образом знакомиться с ними. 
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Содержание настольно-печатных игр разнообразно. Они основаны на принципе 

наглядности (изображения). С помощью парных картинок дети знакомятся с отдельными 

предметами (посудой, мебелью, животными, птицами, овощами и фруктами их 

качествами и свойствами). 

Используя, «лото», уточнялось представление о сезонных явлениях. Например, 

лото «Времена года», о различных профессиях «Кому что нужно?». Широко применялись 

на занятиях по развитию речи словесные игры. Эти игры имеют большое значение для 

развития мышления ребенка «Закончи предложение», «Доскажи словечко». Дети учились 

высказывать самостоятельные суждения, делать выводы, умозаключения, замечать 

логические ошибки. Детям очень нравилось придумывать небылицы. Эти игры хороши 

тем, что вызывали веселый смех, развивали чувство юмора. 

Дидактическая игра помогает детям усвоить новый материал и закрепить 

пройденный. Дидактическая игра организовывается по плану в часы занятий по развитию 

речи, кроме того, в часы, отведенные для игр. В утренние часы игра помогает создавать у 

ребят доброе, радостное настроение на долгое время. Также в утренние часы 

предлагаются дидактические игры индивидуально на закрепление звуковой культуры 

речи: правильно выделять звуки, проговаривать чистоговорки, потешки, считалки. Чтобы 

не снижалась умственная активность играющих и не падал интерес к поставленной задаче, 

игра должна длиться от 5 до 10 минут. 

Для снятия зрительной нагрузки проводить физминутки в игровой форме. Чтобы 

ребенок развивался, необходимо для этого создать условия. В группе оборудовать 

дидактическую зону, где дети могли бы пользоваться разнообразным материалом,  по 

своему желанию индивидуально,или небольшими группами. Подбор игр и материала 

подбирается с учетом требований к наглядности. Игра должна сохранять эмоциональный 

настрой детей, их непринужденность, переживания радости от процесса игры и чувство 

удовлетворения от решения поставленной в ней задачи. Например: в игре «Магазин»,  у 

детей формируются представления о предмете. В игре «Найди пару» дети, передвигая 

стрелку по диску, учатся подбирать слова близкие по звучанию: мишка-миска, ком – сом и 

т.д. 

Во время игры воспитывается доброжелательное отношение друг к другу, ни в 

коем случае не должно допускаться насилие над проигравшим. Проигрывающему ребенку 

внушается вера в свои силы, возможность исправить свою ошибку. 

Для того, чтобы воспитание детей в игре проходило успешно, создаются 

необходимые условия: 

1.Отводится играм достаточное время. 

2.Организовывается спокойная обстановка. 

3.Подбираются соответствующие дидактические игры. 

При подборе, прежде всего, учитывается доступность, повторяемость, 

постепенность, выполнения задания, сезонность. 

В игре ребенок должен получить возможность действовать самостоятельно, 

приобретая собственный, действенный и чувственный опыт. 

Наблюдая за самостоятельными играми детей, выявлялись их знания, уровень 

умственного развития, особенности поведения. Это подсказывало, какие игры полезны 

ребенку, в чем ребенок силен, в чем отстает. 

Хочется отметить в моей работе тесную взаимосвязь с родителями. Правильное 

понимание родителями задач воспитания и обучения, знания некоторых методических 

приемов, используемых в работе по развитию речи детей, несомненно, помогало в 

организации дидактических игр, в домашних условиях. Знания родители получали через 

беседы, консультации, родительские собрания, рубрики для родителей. 

Например: рубрика «Домашнее задание», где даются родителям практические 

рекомендации по формированию речевых навыков. 
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Интересным и полезным является раздел «Домашняя игротека», здесь родители 

знакомятся с дидактическими играми на закрепление различных речевых навыков. 

Отбирается и разрабатывается материал для данного раздела с учётом большой 

загруженности родителей домашними делами. Рекомендуется играть с детьми даже на 

кухне. 

Например: применяя игровые упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактическая игра «Помогаю маме» и т.д. 

Такие игры  стимулируют, ускоряют процесс речевого и умственного развития 

ребенка. Предлагается игра на обогащение словаря, например: «Давай искать на кухне 

слова» или «Угощаю». 

Родители на опыте убеждались в том, что совместные игры с детьми помогают 

лучше узнать своих детей, уяснить особенности их характера и поведения, сблизиться с 

ними. Для подобного общения с детьми нужно всегда находить время. 

Так, во время самостоятельных игр, была проведена диагностика, и убедилась, что 

через дидактическую игру мне удалось выработать у ребят организованные навыки. 

Дети стали внимательными, научились сосредотачиваться на поставленные цели. 

Стали быстрее излагать свои мысли. Через дидактические игры у детей накопился 

положительный опыт добрых чувств, поступков взаимопомощи. Дети стали более 

уверенные в себе. 

Тематический план. 

Сентябрь 

        1.Д/и «Что выросло на грядке?». 

        2.Д/и «Какое время года». 

        3.Д/и «Чудесный мешочек». 

        4.Д/и «Найди по описанию». 

Октябрь 

          1.Надо ли учиться говорить. Д/и «Поиграем вместе». 

2.Звуковая культура речи: звук «с». Д/и «Свисток». 

3.Учимся слушать и говорить. Д/и «Магазин игрушек». 

4.Учимся выразительно читать стихотворение М.Ю. Лермонтова «Спи, младенец 

мой прекрасный». Д/и «Убаюкай куклу». 

Ноябрь 

1.Учимся рассуждать и беседовать. Д/и «Угадай по описанию». 

2.Звуковая культура речи: звук «з». Д/и «Звенит – жужжит». 

3.Литературный калейдоскоп. Д/и «Угадай по описанию». 

   4.Рассматриваем и выбираем сувениры. Д/и «Не ошибись». 

Декабрь 

1.Путешествие в Африку. 

Д/и «Угадай по описанию». 

2.Рассматривание сюжетной картины «Вот она, какая Африка». 

3.Д/и «Какая, какой, какое?». 

4.Звуковая культура речи: звук «ц». Заучивание народной песенки «Заря – 

Заряница». 

Январь 

1.Путешествие в сказочный лес. Д/и «Я – старик – лесовик». 

2.Рассматривание сюжетной картинки «Лес и его обитатели». 

3.Звуковая культура речи: звук «ш». 

4.Диалог с домовенком «Новая загадка». 

5.Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». Д/и «Доскажи 

словечко». 

Февраль 

1.Путешествие в луговое царство – государство. 
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Повторение стихотворения Л. Могилевского «Мотылек». Д/и «Закончи 

предложение». 

2.Звуковая культура речи: звук «ж». Д/и «Загадай, мы отгадаем». 

3.Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок». Д/и «Будь внимательным». 

Март 

1.Путешествие на Крайний Север. Игра – драматизация. 

2.Рассматривание сюжетной картинки. «Север и тундра». Д/и «Найдите, что 

опишу». 

3.Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

Д/и «Угадай что в мешочке». 

4.Литературный калейдоскоп. Д/и «Придумай другое слово», «Игра в загадки». 

Апрель 

1.Звуковая культура речи: звук «щ». Д/и «Что сажают в огороде». 

2.Путешествие в подводное царство – государство. Д/и «Отгадай-ка». 

3.Звуковая культура речи: звук «л» (ль). Д/и «Когда это бывает». 

4.Литературный калейдоскоп. Д/и «Дерево, кустарник, цветок». 

Май 

1.Звуковая культура речи: звук «р». 

Заучивание стихотворения Г. Кружкова «Ррры». 

2.Д/и «третий лишний». 

3.Литературный калейдоскоп. 

Д/и «Путешествие», «Доброе слово». 

4.Заучивание стихотворения «Одуванчик». 

Д/и «Помнишь ли ты эти стихи?». 

Д/и «Подскажи словечко». 

Литература: 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. –М.: Педагогика, 1989. 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 1982  

 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Филюк Л.В. 

КГУ ОСШ №64 

 

 

       Развитие музыкальных способностей всегда являлась одной из важных задач, 

стоящих перед педагогами дошкольных учреждений, потому что именно дошкольный 

возраст является сензитивным по отношению к развитию всех основных психических 

процессов, способностей, в том числе и музыкальных. 
       Чувство ритма - это одна из музыкальных способностей, без которой 

практически невозможна никакая музыкальная деятельность. Ритм – один из 

центральных, основополагающих элементов музыки, обуславливающий ту или иную 

закономерность в распределении звуков во времени. Чувство музыкального ритма – это 

комплексная способность, включающая в себя восприятие, понимание, исполнение, 

созидание ритмической стороны музыкальных образов.  Ритм отражает эмоциональное 

содержание музыки, являясь первоэлементом и выразительным средством, помогая тонко 

чувствовать характер музыки. 
       В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо 

известна роль становления слуха и формирования ритмических способностей. 
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Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие ритмической 

структуры звуковой среды резко тормозит формирование экспрессивной речи в раннем 

возрасте. Если чувство ритма 
несовершенно, то замедляется становление развёрнутой (слитной) речи, она 

невыразительна и слабо интонирована; дошкольник говорит примитивно, используя 

короткие отрывочные высказывания. И в дальнейшем слабое развитие слуховых и 

моторных способностей тормозит развитие ребёнка, ограничивая не только сферу 

интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками. Без развития чувства 

ритма дальнейшее музыкальное развитие становится очень ограниченным. Перед 

ребёнком встаёт стена непонимания. Ему трудно проявлять музыкально-творческое 

мышление и ассоциативную фантазию. Без развития чувства ритма, метроритмического 

чувства всестороннее развитие ограничено. 
       Изучив опыт  ведущих педагогов –музыкантов, проанализировав результаты 

диагностического  обследования возникли предпосылки  к 

проблеме:  слаборазвитое  чувство  ритма  воспитанников,  недостаточно  хорошо 

развитая речь и координация движений, что позволило спланировать дальнейшую работу 

по данной теме. 
       Актуальностью своей  работы  считаю: целенаправленное    развитие 

музыкально-ритмических  способностей,  которые  способствуют  развитию 

умственных  способностей,  психических  процессов, ассоциативной  фантазии, развития 

мелкой моторики, двигательной реакции, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

становлению творческой личности ребёнка, что очень важно для детей дошкольного 

возраста. 
       Цель работы - помочь  детям  активно  войти  в  мир  музыки, стимулировать 

развитие музыкально - ритмических способностей посредством музыкальных игр. Отсюда 

вытекают следующие задачи задачи: 
1. Создать  музыкально-развивающую среду   в  системе  музыкального 

воспитания, обеспечивающую развитие музыкально - ритмических способностей ребёнка. 
2. Разработать систему творческих заданий, способствующих развитию 

музыкально-ритмических способностей 
3.  Развивать у детей чувство ритма и метроритмические чувства в 

процессе  разных видов игровой деятельности. 
      В поиске средств  решения задач был сделан вывод, что процесс усвоения 

ритмической структуры можно улучшить и ускорить при обучении с помощью 

музыкальных игр, так как именно игра является ведущим видом деятельности и фактором 

развития  дошкольников.  Данный подход способствует реализации следующих 

педагогических функций: познавательной, креативной, эстетической, коммуникативной. 
      Для развития чувства ритма весьма интересны и плодотворны речевые 

упражнения, ритмодекламации.  вокально-двигательные разминки,  музыкально-

ритмические упражнения, 
       Целесообразно применять также чисто ритмические, шумовые импровизации 

при помощи рук и ног, а также ударных музыкальных инструментов. Развивая чувство 

ритма у детей, необходимо большое внимание уделять  музыкально-дидактическим 

играм,  направленным на развитие этой способности. 
       Речевые игры и упражнения на музыкальных занятиях могут сопровождаться 

движениями, звучащими жестами (хлопками, притопами, щелчками, шлепками). Тексты 

для речевых игр просты, соответствуют возрасту дошкольников, легко запоминаются. Это 

образцы устного народного творчества – песенки, прибаутки, потешки, считалки, 

дразнилки, колыбельные. Простота выбранного текста позволит уделить больше времени 

не его заучиванию, а развитию ритма, дикции и другим задачам речевого упражнения. 

Жестикуляция, пластика, мимика в речевой игре превращается в театральную сценку, 

позволяют детям импровизировать, раскрывать свой творческий, актёрский потенциал. 
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       Одним из видов речевых игр, используемых на музыкальных занятиях, 

является ритмодекламация. Это ритмичное произнесение текста на фоне звучащей 

музыки. Музыка для фона подбирается в соответствии с темпом речи, особенностями 

ритмического рисунка, содержанием текста. Разучивание ритмодекламации на 

музыкальных занятиях способствует формированию чувства ритма у детей, а также 

развивает эмоциональную отзывчивость, речь, творческие способности дошкольников. 
       Игры с именами имеют особую ценность для личностного становления детей, 

хотя носят и прикладной характер – помогают в развитии чувства ритма, внимания, 

способности к импровизации. Игры с именами являются своеобразными тренингами, 

дающими возможность ребёнку представить себя в различных ролях, найти свой образ, 

свой стиль. 
       Вокально-двигательные разминки – это вокальные упражнения (песенки, 

потешки, попевки), сопровождаемые ритмическими движениями.(«Лиса по лесу ходила», 

«Барашеньки», «Солнышко», «У Оленя дом большой» и др.) 
       Основная цель вокально-двигательных разминок – сконцентрировать внимание 

детей на координации их собственных движений с пением, с музыкальным метроритмом. 

Первые задания могут начинаться с самых простых движений – одновременных с 

вокализированием хлопков в ладоши, постукиваний пальцем одной руки по другой, 

притопов, шлепков по коленям. 
       Для более успешного развития ритмического чувства у дошкольников 

вокально-двигательные разминки необходимо постепенно усложнять, от занятия к 

занятию   расширяя певческий диапазон и разрабатывая ритмические движения. 
        Игра на детских музыкальных инструментах используется для развития каких-

либо музыкальных способностей. Для развития ритмического чувства лучше пользоваться 

всеми инструментами ударной группы или же любым инструментом, имеющим звук 

только одной определенной высоты. Например, дети играют в  «музыкальное эхо»: один 

ребенок придумывает свой ритм, а другой точно его повторяет. Для  этого 

использую  простейшие инструменты: колокольчики, погремушки, треугольники, 

деревянные ложки, бубны, барабаны, палочки и т.д.  Можно всё занятие посвятить одному 

инструменту: с  ним и поиграть, потанцевать, аккомпанировать себе и другим. Задавая 

вопрос:  «Как еще можно поиграть на этом инструменте?», -  побуждаю детей проявлять 

изобретательность. Это одно из важных заданий, где дети творчески исследуют темброво-

динамические возможности инструментов и приемы игры на них. 
       Бубен - один из популярных, среди детей, музыкальный инструмент. Вход под 

музыку марша - педагог и дети аккомпанируют себе ударами ладошкой о бубен. Музыка 

сменилась -  все побежали (бубен уже не стучит, а звенит возле ушка). Звучит 

танцевальная музыка - предлагаю детям свободно потанцевать, постучать по правому 

колену, левому плечу, спине соседа и т.д. 
       Очень  интересна для детей игра на металлофоне. Дети учатся воспроизводить 

на металлофоне заданный ритм. 
        Игры с палочками  увлекательное и полезное занятие с детьми, развивающее 

внимание, память, координацию движений, мелкую моторику, речь, чувство ритма. Такие 

упражнения  использую как со всеми детьми, так и индивидуально. 
       Развивая у детей чувство ритма, необходимо уделять внимание музыкально-

ритмическому движению, которое является важным средством развития ритмического 

чувства у дошкольников. В основе музыкально-ритмических упражнений лежат те 

элементы музыкальной выразительности, которые наиболее естественно и логично могут 

быть отражены в движении. Я перед собой ставила задачу: научить детей двигаться в 

характере музыки, передавая ее темповые, динамические, метро-ритмические 

особенности. 
       Для развития чувства ритма на занятиях целесообразно использовать все виды 

музыкально-ритмических движений – музыкально-ритмические упражнения, 
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музыкальные игры (сюжетные и несюжетные, игры под пение), хороводы и пляски. 

Музыкальное движение – средство развития эмоциональной отзывчивости на музыку, 

ритмичности, выразительности движений, внимания, памяти. 
         Развитие чувства ритма – способности активно переживать музыку, ощущать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить – 

предполагает использование музыкально-дидактических игр и пособий, связанных с 

воспроизведением ритмического рисунка мелодии в хлопках, на музыкальных 

инструментах и передачей смены характера музыки с помощью движений. 
       В работе над ритмом очень помогает наглядный материал. Наглядность – это 

эффективное средство познания объективной действительности, которое не только 

облегчает познавательную деятельность детей, но и организует их восприятие, зрительное 

внимание, активизирует процесс запоминания. Углубляет и облегчает восприятие 

музыкального ритма использование зрительных образов ( карточки, ритмосхемы). 
       Одним из любимых заданий у детей является выкладывание ритмического 

рисунка из различного материала. Традиционно дошкольники выкладывали ритмический 

рисунок полосками различной длины или толщины. Длинные звуки – длинными или 

широкими полосками, а  короткие звуки соответственно короткими или узкими 

полосками. Я разнообразила данный прием и предлагаю детям выкладывать ритмический 

рисунок:   ленточками, кружочками различной величины, «капельками», «цветочками», 

«снежинками» и т.д. Такие  упражнения вызывают у детей интерес к данному виду 

деятельности, а значит, помогают быстрее справляться с заданиями и способствуют 

развитию мелкой моторики. 
       Для закрепления понятий «длинный» и «короткий»  использую наглядные 

изображения ритмических фраз. Картинки помогают лучше усвоить понятия 

длительностей. Выполняя  задание, ребёнок учится выкладывать ритмические формулы с 

помощью других картинок. В результате легче усваивается материал, развивается 

логическое мышление и зрительное восприятие, формируется активность. 
        Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что развитие чувства ритма 

является необходимым звеном в формировании основ музыкального развития 

дошкольников. 
        В процессе занятий над ритмом особенно успешно развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия музыкального произведения. 

Дети становятся увереннее, успешнее. Речь дошкольников более развита, вследствие этого 

они не боятся общаться со сверстниками и со взрослыми, выступать перед зрителями. 
        В результате занятий по ритмическому воспитанию дети научились: 
Ощущать и исполнять метрическую пульсацию в музыке различного характера и 

темпа, используя звучащие жесты, движение, шумовые инструменты; 
использовать слова как основу для составления ритмических цепочек, 

импровизировать ритмические цепочки на основе цепочек слов. 
«Переносить» ритм слов на инструменты и звучащие жесты с речевой поддержкой. 

Исполнять простейшие ритмы со слоговой поддержкой. 
Исполнять метрический пульс под музыку различного характера. 
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ИГРА, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Тасырбаева А.С., Гайнуллина В.В. 

 

  

 «Усвоение ребенком новых знаний и 

умений, формирование его способностей 

происходит не путем пассивного 

восприятия воздействий воспитателя, а в 

активной форме в процессах различных 

видов детской деятельности». 

                      А.В.Запорожец 

 

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 

обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию 

разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует 

качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего 

образовательного процесса. Чтобы обеспечить постоянный рост самостоятельности и 

творчества дошкольников, их обучение должно стать развивающим, увлекательным, 

проблемно игровым.  

Работая над развитием логического мышления детей, их познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи, старались для каждого 

занятия продумать игровую мотивацию, с целью повышения у детей интереса к занятию, 

создавали состояние увлечённости и умственного напряжения. При этом учитывались 

следующие условия:293 При использовании игровой мотивации сказочного персонажа 

или несколько персонажей на занятиях вызывали у ребёнка чувство доверия к ним, 

стремление помочь им в выполнении различных заданий, действий, желание опекать их. 

Например: В гостях у Незнайки; помоги колобку преодолеть препятствия; в королевстве 

зеркал и т. д. Поэтому занятия проходили в атмосфере повышенного старания. 

Эмоциональная насыщенность связана также с их образностью и оригинальными 

игровыми действиями: перевоплощением в конкретный образ, использованием диалогов, 

характеризующих персонажей и их действия. Особая роль возлагалась на метод 

замещения, когда различные знаки и символы, схемы и планы, вызывали у детей 

ассоциации с действительными образами – а это предоставляло ребёнку большую свободу 

воображения, мышления и способствовало эмоциональной раскрепощённости. Детям 

нравилось вновь и вновь переживать восхищение, радость, восторг, удивление, которые 

они испытывали при знакомстве с явлением, объектом, событием. Например: «Откуда пар 

пришёл» - ребята сделали открытие: вода испаряется, превращается в капельки и идет 

дождь. А если собрать все капельки, то получится озеро. Именно в игре дети практически 

реализуют то, что они хотели бы увидеть в будущем. Играя, они изображают, кем они 

хотят стать. Например: дети постоянно играли в МЧС, изображая спасателей. Вокруг них 

создавались различные игровые ситуации, в которых они использовали все свои 

полученные знания и умения, но при этом решались разные противоречия. В своей работе 

использовали разнообразный словесный материал, занимательные дидактические игры, 

технологии ТРИЗа (теория решения изобретательных задач). Это и игры составляющие 

компоненты интеллектуальной и практической деятельности детей Процесс 
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самостоятельного поиска и открытие новых знаний Разнообразие интеллектуальной и 

практической деятельности Постоянная смена формы вопросов и заданий Содержание 

занятий – трудное, но посильное Материал связан на основе личного опыта ребёнка Учёт 

возрастных особенностей ребёнка Эмоциональность педагога294 на знакомство с 

противоречиями: «Хорошо - плохо» - где дети у определенного объекта, выделяли 

положительные качества, а затем отрицательные качества. Например: Дождь - хорошо, т. 

к. он поливает землю, моет дороги, ухаживает за растениями, можно бегать по лужам, 

птицы пьют из луж и купаются в них. Дождь это плохо. Можно намочить ноги, холодно, 

нет настроения и так далее. В игре «Вперёд - назад» - дети анализировали объект, сказав, 

чем удобен и не удобен он. Называя положительное качество, ребёнок делает шаг вперёд, 

отрицательное - шаг назад. В упражнении «Зачем? Какой?» - сначала дети придумывали 

способы использования объекта, а затем его признаки. После этого выбирали лучший 

способ. Н. -р.: чистый лист бумаги. Рисовать, вырезать, промакивать, писать. Он 

прямоугольный, белый, бумажный, гладкий. На нём лучше рисовать. Детям нравится 

фантазировать, и здесь нам помогали игры: « А что было бы, если....», например: - а что 

было бы, если колобок был резиновым? Дети высказывали своё предположение: им бы 

играли как с мячиком; лиса бы подавилась... В игре «Бином фантазии» - дети выбирали 

любые объекты, например: животных (на начальном этапе два зверя), затем произвольно 

соединяли любые части этих животных. Получилось фантастическое существо, которому 

можно дать имя, соединив части имён зверей или объектов. Это фантастическое существо 

может выполнять множество функций. Например: ребята взяли лису и зайца, соединив 

переднюю часть зайца с задней частью лисы, у них появился зверь - Зая- Ли и За-Лис, 

который может прыгать, питается травой, и выбивает барабанную дробь по пню. Для 

развития речевой динамики на занятиях, постоянно задавали вопросы: «Какой?», 

побуждая описывать объект, который дети видели, и «Как ты думаешь? Твоё мнение?», 

предлагая излагать свои мысли. При этом сразу не характеризовали ответ «правильно - не 

правильно», а продолжали вместе с детьми искать другие варианты ответа, пока не 

приходили к общему мнению. Очень интересен и эффективен приём - 

экспериментирование. Например: понять и осознать детям, что и в земле есть воздух, 

помог такой опыт. Взяли комочек земли и опустили в прозрачный сосуд, наполненный 

водой. Когда комок земли опустился на дно, из него начали выходить пузырьки воздуха. 

Опыт занимает непродолжительный промежуток времени, а какую положительную роль 

оказывает он. Ребёнок развивается, осознаёт, утверждается. Такая комплексная 

разнообразная познавательная игровая деятельность дошкольников способствовала 

повышению мотивации обучения детей, приобретения ими новых знаний, мыслительных 

операций вариативного мышления. 12 21 23 38 46 32 19 9 0 20 40 60 80 100 120 начало 

уч.года конец уч.года Сравнительная диаграмма уровня развития познавательной 

активности старших дошкольников Высокикй Хороший Средний Низкий295 Так 

происходило по-настоящему равноправное общение взрослого и ребёнка, в результате 

которого дети учились «работать» в коллективе, самостоятельно находили выход из 

затруднительных ситуаций, проявляли сочувствие и оказывали помощь тем, кто в ней 

нуждается. А разве не эти качества составляют «багаж» будущей личности, способного 

обеспечить прогресс нашего общества, как в экономическом, так и в социальном плане...  

Литература: 

 1. ГОСО РК, 2012 г.  

2. Прохоровова Л. Н Организация экспериментальной деятельности дошкольников. 

2004  

3. Посталовский И. З. Тренировка образного мышления  

4. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей. / Дошкольное 

воспитание. N 1, 2005 

 



404 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Шкадюк В.М. 

КГУ Гимназия № 45 

Масленникова Т.А. 

КГУ «СОШ № 83 им. Г.Мустафина» 

Фальков А. И. 

КГУ СОШ №52 им. академика Е.А. Букетова 

 

 

Стратегия развития Республики Казахстан как конкурентоспособного государства в 

соответствии с Посланием Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана  связана с 

решением одной из приоритетных задач нашего общества – формирование компьютерной 

грамотности среди населения. Информатизация общества коренным образом меняет 

производство, образование и жизнь людей, создавая безграничное информационное 

пространство во всем мире.  

Владение навыками пользования компьютером и другими информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ) становится неотъемлемой частью современной 

жизни. Исходя из этого, в Республике Казахстан была  принята Программа снижения 

информационного неравенства, направленная на создание в стране условий по 

преодолению информационного неравенства, широкому использованию информационно – 

коммуникационных и инновационных технологий, усилению потенциала и повышению 

компьютерной грамотности  населения.   

Одним из главных направлений процесса информатизации современного общества 

становится информатизация образования, обеспечивающая широкое внедрение в практику 

психолого-педагогических разработок, направленных на интенсификацию процесса 

обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов 

организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения 

знаний к овладению умением самостоятельно добывать новые знания.  

Наше будущее – это наши дети. Нынешние первоклассники, переступающие порог 

школы, совершенно не такие,  какими были  папы и мамы в их возрасте. Формирование 

молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро меняющегося мира. 

Оказывается, детям чтобы прочно усвоить знания и избежать пика усталости от занятий в 

наш интенсивный информационный век, нужна готовность номер один для восприятия 

знаний. Созданы ли нами условия для полноценного восприятия детьми этих знаний? 

Подготовка детей к жизни – цель современной школы. К жизни в мире, полном 

огромного объема информации. Информация для школьников и педагогов на нынешнем 

этапе все более осознается как важный педагогический ресурс. Очевидными становятся 

требования современной действительности уметь пользоваться образовательной 

информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, транслировать. Каждому 

образованному человеку,  сегодня уже недостаточно книг и учебников, ему необходимы – 

компьютерная грамотность и опыт практического использования компьютеров.  

Сейчас в школах происходит активное использование компьютеров, аудио-

видеотехники – как современных  и эффективных средств обучения. Стремительно 

движется    научно – технический прогресс, стремительно растут информационные 

потребности людей. Не выходя из дома можно путешествовать по городам и странам, 

играть в увлекательные игры, тренировать свою память и реакцию, работать и изучать 

языки.  

Современные учителя школ должны быть готовы учить учащихся получать знания 

с помощью средств ИКТ, должны уметь показать учащимся те преимущества, которые 

могут дать техническое оборудование и технологии. 
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В процессе использования  информационных технологий решаются следующие 

педагогические задачи:  

 поддержание высокой мотивации педагогов и учащихся; 

 поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможностей 

обучения и самообучения; 

 формирование умения учиться, ставить цели, планировать и организовывать 

собственную деятельность; 

 развитие навыков оценочной деятельности. 

Среди учащихся 8 – 11 классов и педагогов наших школ (Гимназия № 45, СОШ № 

83 им. Г.Мустафина и ВШ № 100) было проведено анкетирование. Анкеты содержали 

вопросы,  охватывающие разные стороны жизни: об увлечениях учащихся и педагогов, 

влияют ли  гаджеты  на ваше здоровье,  из каких источников они больше получают 

информации, можно ли обойтись в современном мире без компьютеров и сотовых 

телефонов и т.д. 

И педагоги, и учащиеся отмечают влияние использование компьютерных 

технологий на эффективность учебно – воспитательного процесса. Прежде всего, 

отмечается изменение стиля общения между учителем и учеником, выделяют повышение 

активизации мышления учащихся, развитие творческих способностей личности и другие 

положительные стороны использования массовой компьютеризации.  

И педагоги, и родители,  и школьники в полной мере осознают преимущества, 

которые несет в себе развитие и распространение информационных компьютерных 

технологий. Но – все это сопровождается определенными проблемами со здоровьем как  

педагогов, так и школьников. Использование компьютера в учебном процессе ставит 

перед участниками педагогического процесса рад проблем. Это лишний раз  напоминает  

о том, что любой процесс должен строиться структурно грамотно в соответствии с 

определенными нормами и требованиями.  

 Овладение необходимыми здоровьесберегающими приемами и методами является 

решением  ситуации негативного влияния нарастающей информатизации на здоровье 

учащихся и педагогов. В условиях комплексной информатизации учебного процесса тема 

здоровьесберегающих образовательных технологий сегодня особенно актуальна. 

Поскольку цель,  о которой писалось выше – подготовка детей к жизни, достижение ее 

может осуществляться с помощью особых технологий, которые рассматриваются как 

совокупность приемов и методов организации учебно – воспитательного процесса без 

ущерба для здоровья школьников и педагогов.  

Мы только тогда можем сказать, что учебно – образовательный процесс 

осуществляется по здоровьесберегающим технологиям, если при реализации 

используемой педагогической системы решается задача сохранения  здоровья учащихся и 

педагогов. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить 

учащимся в условиях комплексной информатизации образования возможность 

сохранения здоровья за период обучения в учреждении образования, сформировать 

необходимые знания, умения и навыки не только образовательного характера, но и 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.   

Понятие здоровьесберегающие технологии многогранно и всеобъемлющее. В нем 

сплетаются и медико-гигиеническая (работа в тесном контакте с медицинским 

работником), физкультурно-оздоровительная (приоритет занятий физкультурной 

направленности) и экологическая (гармоничное взаимоотношение с природой) 

направленности. Эффективность физкультурно – оздоровительных занятий в большей 

степени зависит от их правильной организации и формы обучения.  

Предлагаем ряд форм,  применение которых эффективно скажется на 

здоровьесбережении участников педагогического процесса. 

Упражнение «Говорим комплименты» (снятие эмоционального напряжения) 
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Участники передают друг другу мяч, произнося комплименты или добрые 

пожелания. 

Упражнение «В океане» (снятие напряжения с помощью музыки и воображения) 

(Музыкальный фон). Закройте глаза. И в течение одной минуты просто слушайте 

музыку, вообразите себе, что вы маленький поплавок в огромном океане…Вы движетесь 

туда, куда вас несет ветер и волны…Ощутите тепло солнца… движение волн.. то вас 

накрывает большая волна, но вы вновь выныриваете на поверхность…Теперь возьмите 

лист бумаги и напишите пожелание поплавку (одно предложение). 

Комплекс упражнений для глаз «Волшебный сон». 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Снов волшебным засыпаем… 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают…Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется…                                

Профилактические упражнения для глаз.  

Дышится легко…ровно…глубоко… (Пауза) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

(Громче, быстрей, энергичней) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем, 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать!          

 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа-налево, слева-

направо. 

 15 колебательных движений глазами по вертикали вверх-вниз, вниз-вверх. 

 15 вращательных  движений глазами  слева-направо. 

 15 вращательных  движений глазами  справа-налево. 

 15 вращательных  движений глазами  в правую, затем в левую стороны – 

«восьмерка». 

Методика добрых советов для снятия стрессов. 

 Постарайтесь переключить внимание на воспоминание о приятном. 

 Посмотрите в окно и сосчитайте до 10-20. Обмойте лицо холодной водой. 

 Физические нагрузки снимают нервное напряжение: бег, велосипед, 

рыбалка, футбол, плавание,  работа в огороде… 

 Успокаивает посещение музея, театра, выставок. 

 Источник спокойствия – музыка. Слушайте записи любимых исполнителей, 

композиции различных жанров. 

 Больше общайтесь с природой. Погуляйте на улице, походите босиком 

(летом) все это благотворно влияет на состояние нервной системы. 

 Сон – лучшее лекарство для нервной системы. 

Физкультурная минутка «Мы словно деревья» (дети выполняют движения по 

содержанию текста.) 

Мы словно деревья в чаще лесной. 
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Ветвями качаем под ветром зимой. 

Весною мы выше и выше растем, 

И тянемся к солнышку ночью и днем. 

А осенью листья стряхнем постепенно. 

И кружит, и кружит их ветер осенний.  

(дети выполняют движения по содержанию текста.) 

Утренняя гимнастика, солнечные и воздушные ванны, соблюдение режима дня, 

физкультурные минутки и паузы, соревнования, развлечения, игры, массовые 

оздоровительные мероприятия, походы, праздники – все эти средства позволяют в полной 

мере достичь запланированных результатов с учетом целей и задач педагогики 

здоровьесбережения. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  

ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Амантаева Д.О. 

Қарағанды қаласы, «№102 мектеп-гимназия» 

 

 

Қазірде білім игеру процессінің ең басты мәселесі мен мақсаты үйренушілердің 

белсенді әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады. Белсенді әрекеттер арқылы 

шәкірттер білімді өз бетімен меңгереді, үйренеді. Негізгі қағида «не білу» емес, «не жасай 

білу».Бұрынырақта кез келген сабақ ақпаратпен танысып, сол ақпаратты қайталау 

нысанында ұйымдастырылып отырылған. Ал қазір сабақ зерттеу процесіне 

айналған.Мақсаттың өзгеруі зияткерлі тұлғадан рефлексиялы тұлғаға көшу. 

Қазіргі заман талабына сай білім беру үрдісі білімді жеке тұлғаға қарай бағыттай 

отырып, тұлғаны жан-жақты дамытуға, шығармашылықпен айналыстыруға жол ашып 

отыр.Тұлғаның тек білімді болуы бүгінде жеткіліксіз. Білім беру жүйесінің басты мақсаты 

– рефлексиялық қасиеттері бар тұлға қалыптасуға мейлінше тиімді жағдайлар 

жасау.Алайда, осы іс-шаралардың барлығы мұғалімнің ұйымдастыруы мен шеберлігінің 

нәтижесінде іске асырылады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр 

сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде 

қолдану – заман талабы.  

  Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту өте күрделі мәселелердің бірі. Мен өз 

сабақтарымда мынадай талаптар қоямын. Жаңа технологияны қолдана отырып, сапалы 

және терең білім беру оқушының ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін арттыру.  

Инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар. Атап айтсақ модульдік 

технология, сын тұрғысынан ойлау, тірек-сызба технологиясы, дамыта оқыту, 

проблемалық оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы, жобалау технологиясы және 

т.б. 
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  Ұстаз үшін ең басты мәселе - оқыту әдісін дұрыс таңдау.Жаңа педагогикалық 

технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының 

дамуында басты рөл атқарады. 

Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға қоярымыз 

анық.Соның бірі «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 

технологиясын сабақты жоспарлауда қолданудың тиімділігі.Мұнда әр оқушының ойы 

шындалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге  жетуге болады. Сын тұрғысынан ойлау 

жобасы мынадай құрылымнан тұрады: 

Қызығушылығын ояту; 

Мағынаны тану; 

Ой-толғаныс. 

Бұл технологияда бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Оқушыларды 

ойлауға үйретуде, тілдерін дамытуда РАФТ, INSERT, «Білемін-білдім-не білгім келеді», 

екі түрлі түсінік күнделігі, еркін жазу, дөңгелек үстел,үш қадамдық сұхбат, бес жолды 

өлең «Синквейн», эссе, түртіп алу сияқты стратегиялардың тиімді де ұтымды жақтары 

көп. 

Осы аталған стратегиялардың бірнешеуі әр сабағымда қолданыс табады. 

Сабақтың қай құрылымында болмасын оқушы  «Мен не ұқтым?» және «Мен нені 

білгім келеді?» деген сұрақтарды есінен шығармауы керек. «Мағынаны тану» кезеңінде 

оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар дайындап, оны мазмұны стратегиясы арқылы 

жүзеге асыруға болады. Сұрақтар үш деңгейде әзірленеді: 

Неге?Неліктен?Қалай?.Дайындалған сұрақтарға оқушылар өз ойларымен жауап бере 

отырып, бұл сұрақтар оқушылардың деңгейіне сай топтастырылады.Ол сұрақтар 

оқығаныңа баға беру, пікірін, көзқарасын білдіруге лайықталынып қойылғаны 

дұрыс.Мысалы: 

- Сіздің ойыңызда не сақталып қалды?  

- Автор оқырманды қалай қызықтырады? 

- Кейіпкерлердің іс-әрекетін сіз қалай бағалайсыз? т.б.түрінде. 

Бұл әдіс ақпаратты өз бетінше меңгеруге жағдай жасайды.Сөз астарын, құдіретін 

түсінуге бағыттайды. Осы кезең бойынша жұмыстану арқылы қорытынды шығаруға 

болады. 

Бұл технологияның келесі бір кезеңі – ой-толғаныс. Мұнда «Венн диаграмасын» 

қолдану арқылы тақырыптың ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетуге болады. Осы 

кезеңде оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастыру мақсатында сабақ тақырыбына 

байланысты пікір-сайыс өткізуге болады. Мұндағы мақсат- оқушылардың өзіндік 

көзқарасын қалыптастыру. 

 Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытуда грамматикалық және лексикалық 

тақырыптарды меңгерту-күрделі жұмыс, сондықтан тірек-сызбаларды пайдалану арқылы 

оқушыларға жеткізу әлдеқайда тиімді. Сабақтың барысында тірек-сызбалар, біріншіден, 

көзбен көріп, оқушылардың есте сақтау қабілеттерін арттырады, екіншіден, білімге деген 

құштарлықтарын одан әрі дамыта түседі. Тірек-сызбалармен жұмыс істеу-оқушылардың 

логикалық ойлау әдісін кеңейтіп, өз бетінше жұмыс істеу қабілетін арттырады. Тірек-

сызбалар тек көрнекілік ретінде ғана емес, деңгейлік тапсырмалар ретінде топпен немесе 

жұппен жұмыс істеуге беріледі. 

Тірек-сызбаларды, көбінесе, бекіту,қайталау сабақтарында қолданамын. 

 Жеке тұлғаның бойында өзіндік әрекетінің нәтижесінде мынадай қасиеттер 

қалыптасады: 

1.Өз бетінше ойлау біліктері мен ізденімпаздығы. 

2.Оқуға деген қабілетінің артуы. 

3.Өз ойының дербестігі. 

Инновациялық технологиялардың бірі-жобалау технологиясы. 
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Жоба әдісі дегеніміз-белгілі бір проблеманы оқушыларды өздігінен немесе 

ұжыммен біріге отырып шешуге бағыттайтын, міндетті түрде жұмыс нәтижесін ортаға 

жария етуге мүмкіндік беретін оқу-танымдық тәсілдер жүйесі. Әдебиет және тіл 

сабақтарында жобалау технологиясын қолданудың   тиімділігі-берілетін көлемді 

түсініктерді, ұғымдарды тұжырымды, көрнекті, жинақы түрде бере білуде. 

  Жоба оқушы іс-әрекетін белгілі бір мақсатқа жүйелейді, бағыттайды, тәртіпке 

салады. Оқулықтан тыс еңбектермен танысып, ғылыми ізденісте жұмыс жасауға баулиды. 

Оқушылардың жобалық ізденісі мұғалімнің жұмысын да жеңілдетеді. Оның әр кезеңі 

бойынша жеке жұмыстар, топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар беріп, оқушылардың білім 

деңгейлерін шығармашылық деңгейге дейін алып келуге, түсініктен талдау, баға беруге 

дейін көтеруге болады. 

  Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану білім сапасын жақсартуға 

көмектеседі. Сонымен бірге кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді пайдалануға, білім мен 

мәліметтерді әр түрлі формада ұйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол жеткізуге 

көмектесе алады. Тіл үйретуде ақпараттық технологияларды пайдалану тиімділігі: 

«Ауызша айтсаң – тез ұмытам, 

Көрсетсең – есте сақтаймын, 

        Іске кіріссең – үйренем.» дегендей ( қытай мақалы)   АКТ-ы  барлық сабақтың 

төрт сатысындада (тыңдалым, оқылым, айтылым, /сөйлеу/, жазылым) қолданамын. 

Мысалы: Тыңдалым әрекеті барысында , үйренуші тыңдап үйренеді, яғни үйренуші 

тыңдап, ұғынып, түсініп, есте сақтап үйренуі керек. Белгілі бір сабақ жоспарына сай 

мәтінді нақышына келтіріп оқып қана қоймай, сол мәтіннің мазмұнын ашатын немесе 

оқушының назарын өзіне аударатын аудио немесе видео қосып қойсаң , оқушыға мәтіннің 

мазмұны аудармасыз түсінікті болады. 

 Ал, оқылым әрекеті барысында оқушының дұрыс оқып үйренуіне жағдай жасау 

барысында , мәтінде кездесетін қиын сөздерді аудио арқылы бірнеше рет тыңдатуға 

болады,  сөздердің дұрыс оқылуын бірнеше қайта естіген оқушы мәтінді оқу барысында 

қиындық тудыратын сөздерді  естуі бойынша оп-оңай оқып береді. Ал, дұрыс оқып 

үйренген оқушы , мәтінді мазмұндағанда, яғни айтылым әрекеті барысында ешқандай 

қателіктер жібермейді. 

   Жазылым әрекеті бойынша уақытты үнемдей отырып, орындалуы бірнеше түрде 

өзгертіліп келген тапсырмаларды жылдам орындауға болады. 

Оқушылар World, Power Point, Excel, Актив студио т.б программалардың көмегімен 

жаңа тақырыптарды және мәтіндер жазу, оқу, талдау, сурет салу жұмыстарын үйренеді. 

Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол 

ашады.Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, 

өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Интербелсенді технологияларды әр сабағымызда пайдалана алсақ интеллектуалдық 

қабілеті дамыған, коммуникативтік дағдылары қалыптасқан, алған білімдерін практикада 

пайдалана білетін бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыра аламыз деп ойлаймын. 

Қорыта айтқанда, оқушының жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасауға бағыт 

алып отырған бүгінгі білім беру жүйесінде әлемдік стандарттар талабының негізгі 

компонеттерінің бірі деп танылған көптілдік оқытуға көңіл бөлу бүгінгі заман тапсырысы 

болып табылады. Қазақ тілінің мұғалімі  оқытудың  жаңа  технологиясын жан-жақты 

меңгеріп, соңғы жарық көрген ғылыми- әдістемелік әдебиеттердегі тәжірибелі 

ұстаздардың оқыту әдістерін оқып- үйреніп, оларды өз жұмысында орынды қолдана білуі 

керек. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, « Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың 

қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында». 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Әлімов А.Қ.Интербелсенді оқу әдістемесін мектепте қолдану.-Астана,2014. 



410 

 

2.2011-2020 жылдарға аналған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы.-Астана,2010. 

3.Кішібаева Д.Ж.Жаңа педагогикалық технологиялар.-Түркістан,2010. 

     4. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

курстарының бағдарламасы «Мұғалімге арналған нұсқаулық» Екінші (негізгі) деңгей 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ  ПӘНІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Жуканова А. Р. 

№64 Негізгі орта мектебі 

 

 

Функционалдық сауаттылық –оқушылардың өздерін қоршаған ортамен қарым-

қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-

қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық 

тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның 

әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың 

жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың 

жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік 

дамуының өлшемі.  

Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке 

адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.   

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.   

Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар:   белсенділік  

 шығармашылық тұрғыда ойлау  

 шешім қабылдай алу  

 өз кәсібін дұрыс таңдай алу  

 өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады.  

Ресми дерек бойынша, мектеп жасындағы балалардың 40 пайызы әдеби мәтінді 

түсінуге қиналатындығы дәлелденген. Бұлар мектептен білім алса да, қызмет жасауға 

келгенде қарапайым жазу үлгісін білмейтіндігін көрсеткен. Тіпті олар әр түрлі жағдайда 

кездескен іс- қағаздардың бланкісін толтыра алмай, ондағы ақпараттың мәнісін түсіне 

алмапты. Бір қызығы, олар теледидарда не айтылып жатқанын, жалпы айтқанда, 

күнделікті өмірдің есебін білмейтін болып шыққан. Соның салдарынан жұмыссыздық, 

өндірістегі апат, жазатайым оқиғалар жарақат алулар көбейіп кеткен. Қазақ маманы С. 

Раевтың ойынша, сауатсыздық дерті адамға кішкентай кезінен бастап жұғады екен. 

Әсіресе бүлдіршінді жазу мен оқуға баули бастаған 1-ден 3-сыныпқа дейінгі аралықта 

пайда болады.   

Яғни, үшінші сынып оқушысы ешқашан кітапханаға бармаса, оқулықтан басқа 

ешқандай кітап оқымаса тағы бір ертеңгі сауатсыздың дүниеге келгені. Сол себепті 

келешек ұрпаққа жалаң білім беріп қана қоймай саналы, сапалы білім беру басты 

мақсатымыз.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық 

жаңғырту–Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына кезекті 

Жолдауында білім беру ұйымдары жастарға жалаң білім беріп қана қоймай алған 
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білімдерін өмірдің түрлі жағдайларында пайдалана алуды үйретуі керек екендігін баса 

айтып, үкіметке оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың бес жылға 

арналған Ұлттық шаралар жоспарын дайындау жөнінде нақты тапсырма берген еді.  

Осы тапсырманың негізінде маусым айында Үкіметтің 25 маусым 2012 жылы 

№832 қаулысымен бекітілген «Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары» қабылданды. 

Ұлттық жоспардың мақсаты–Қазақстан Республикасындағы мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау болып белгіленген болатын.  

Қазіргі әлемдегі, еліміздегі өріс алып отырған түрлі бағыттағы дамулардың 

әсерінен қоғамның адамға қоятын талаптарының өзгеруі нәтижесінде функционалдық 

сауаттылық ұғымы кең тарала бастады. Сауаттылық ұғымы оны білім берудің әрекеттік 

аспектісімен бірлікте алғанда ғана кеңейе түседі  

Мектепте мемлекеттік тілді оқытудың түпкі нәтижесі ретінде қатысымдық, 

ақпараттық және проблемалардың шешімін табу құзіреттіліктерін қалыптастыруға қол 

жеткізудің басты тетігі – оқушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. 

Өйткені функционалдық сауаттылық оқушының белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін 

қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауына пайдалы білім, 

білік, дағдылардың бірлігінен құралады.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қазақ тілін оқытудың 

тұлғалық-әрекеттік бағдарын күшейту нәтижесінде жүзеге асады.   

Өйткені сауаттылыққа оқушы өз әрекетінің иесі – Субъект дәрежесіне көтерілгенде 

толық қол жеткізеді.  

Еліміздегі өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруі бүгінгі күннің өзекті 

мәселесі болып отыр.   

Мектептегі басты тұлға - мұғалім десек, бала өмірінде мұғалім ерекше роль 

атқарады. Оқушылардың білімді де, білікті, парасат пайымы мол, саналы да сабырлы 

азамат боп жетілуі, тәлім мен тәрбие беретін мұғалімге тікелей байланысты болмақ. Егер 

бала мұғалімді жақсы көрсе, онда ол оқуды да, мектепті де жақсы көреді. Мұны 

мұғалімнің беделі деп түсінуіміз керек. Мұғалімге артылатын сенім жүгі соншалық ауыр 

дей отыра, сонымен қатар оның ұлағатты ұлы жол екенін естен шығарып алмаған жөн.   

Демек, өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық 

қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, шәкіртінің жанына құятын ұстазды ғана 

бүгінгі күннің лайықты тұлғасы деуге болады.  

Ұстаздардың келешектегі мақсаты – рухани жан дүниесі бай, жан-жақты жетіле 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.  

Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту мен қалыптастыру мәселесі Абай Құнанбаев, 

Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Жүсіпбек 

Аймауытовтардың шығармаларының негізгі арқауы болған. Әсіресе ұлы ғұлама Абайдың 

еңбектерінде адам бойындағы негізгі қасиеттер: қайрат, ақыл, жүректің сапалық деңгейіне 

қарай және олардаң өзара қатынасына байланысты қалыптасатын «Толық адамды», ол, 

түсіндіріп айтқанда білімді, адамгершілігі жоғары, парасатты жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеп жетілдіру мақсаты көзделеді.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасындағы 

әрбір пәннің рөлі зор. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиетінің алатын орны ерекше.  Осы 

ретте, оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, арман-мүддесін танытуда, оларға идеялық-

саяси, рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б. тәрбие беруде, дүниеге 

көзқарасын, мінезін, жалпы мәдениетін қалыптастыруда көркем әдебиетті қуатты 

құралдардың бірі ретінде пайдалану – әдебиет пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, 

тіліміздің өзіндік қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда грамматикасын үйрету –

қазақ тілінің басты міндеті болып танылады.  

Мұғалімнің міндеті оқушының өзі түсініп, ізденіп оқуына, пәнді терең білуге 

бағыттау білімнің қажеттілігін түйсік арқылы саналы қабылдау.   
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«Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім» -деп Ахмет Байтұрсынов 

айтқандай, қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, 

жас ұрпаққа заман талабына сай жан-жақты білім беру мүмкін емес, себебі қазіргі білім 

саласындағы талаптарды орындауға қазақстанда әлі де  жағдай жасалмаған.  

Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен сусындау арқылы туған халқының 

тарихымен, мәдениетімен жете танысып, білімін кеңейтеді. Қазақ тілінің грамматикасын 

терең меңгерген оқушы, қоғамның кез келген саласында қиналмай жұмыс істеп, өзінің 

функционалды сауаттылығын көрсете алады.  

Әдебиет – оқушыға беймәлім өмірді танытатын қуатты құрал. Әдебиет арқылы біз 

оқушыларға ұлттық болмысымызды, асыл қасиеттерімізді танытамыз. Адамға тәрбие 

беруші әуелі, ата-ана, сонан соң ұстаз, мектеп, қоршаған орта екені баршамызға белгілі. 

Өнер, ғылым бар жұртта өскелең ұрпақ тәрбиені ата-анадан да, мектептен де, араласатын 

ортасынан да, өздері оқып жүрген қазақ әдебиетіндегі түрлі аңыз-ертегілерден де аларына 

ешкім шүбә келтірмейді. Әдебиет адамға өмірді танытып қана қоймайды, ол адамды 

тәрбиелейді. Адамның өмірге көзқарасын танытады, мінез-құлқына ықпал етеді, күллі 

тіршілігіне әсер етеді. Қазақ әдебиетіндегі көркем туындыларды оқыған сайын өмір 

сырын, Отан, ерлік, елдік, жақсылық, жамандық, секілді ұғымдардың мәнін оқушы терең 

аңғарады. Олар өнерді сүйетін, одан рухани ләззат ала білетін, көркемдік талғамы бар, 

адамгершілікті, нәзік сезімді болып өседі.  

Әдебиет арқылы оқушы бойында өмір туралы дұрыс талғам, түсінік 

қалыптастырамыз. Қазақ әдебиетіндегі көркем туындылар арқылы қалаған мамандықты 

игеріп, өмірден өз орнын табуларына, қалаулы азамат болып өсулеріне тигізетін әсері көп. 

Ұрпақ бойында ұлттық ұғымдарды сіңіру үшін, біз оқушыға өткен тарихымызды 

танытуымыз керек.  

Кез келген білім ордасының мақсаты мен мұраты алдыңғы қатардағы өркениетті 

елдердің қатарынан көрінетін, жер мен жер байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін 

сауатты, салауатты ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Ол үшін бүгінгі жас ұрпаққа сапалы 

білім мен саналы тәрбие бере отырып, елдің өткенін, ұлттың мәдениетін, тарихын, 

салтдәстүрін, табиғат  ерекшеліктерін үйретуі керек.  

Қорыта келгенде, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі 

заман талабы. Осы орайда, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін дұрыс үйрете білу өте маңызды. 

Педагогтің  сабақ өту шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастыруы, 

бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Өз мамандығын толық меңгерген жоғары 

деңгейлі оқытушының  алдынан шыққан оқушы – өмір айдынындағы өз жолын адаспай 

табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абырой, яғни үмітінің ақталғаны, әрбір 

мұғалім осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың өтелгені. Мұғалімнің сабағының өн 

бойындағы негізгі мақсаты, оның негізгі мәнін естен шығармай, әрбір сәтті тиімді 

пайдаланғанда өз мақсатына жетеді.  

Қолданылған әдебиеттер: 

 1.«ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдаламасы» 2010ж.  2. ҚР Жалпыға міндетті білім берудің Мемлекеттік стандарттары// 

12 жылдық білім беру 2012 ж.  

ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ТИІМДІ 

ЫҚПАЛДАСТЫРУ 

 

Аманкелді С.С.,Бакирова А.Т. 

№ 82 ЖББОМ КММ 

 

 

Заманауи математика пәнінің мұғалімімен табысты педагогикалық қызмет етуі 

оқыту мен тәрбие берудің тиімді педагогикалық технологияларды қолдануынсыз мүмкін 

емес. Педагогикалық технологияларды қолдану математиканы оқытудың басты мәселесі- 
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күштемей математиканы оқыту мәселесі туындамау үшін оқу процессін ұтымды 

қолдануға мүмкіндік береді.  

Сабақта басты бөлім оқушының білім мен дағдыны қадағалау. Оқу жұмысының 

тиімділігі көбінесе оның ұйымдастыруына және бақылау бағытына тікелей байланысты. 

Сондықтан да барлық мұғалімдер айрықша назарды сабақты ұйымдастыруына және оның 

мазмұнына аударады. Басты мәнді бақылау- бағалау қызметі алады, яғни өзінің қызметін 

бақылау және бағалау мүмкіндігі, пайда болатын қиындықтардың себептерін жою болып 

табылады. Бәріміз оқушыларды бағалаудың бес балды жүйесі арқылы дәстүрлі бағалауға 

үйреніп қалғанбыз, бірақ бұл кезде оқушының жұмысын толық бағалауға мүмкіндік 

болмайды. Сондықтан біз өзіміздің сабағымызда оқушыларды заманауи бағалау 

технологиясы: критериалды технологияны қолданамыз. Критериалды бағалау – 

оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес, ұжым 

ішінде өңделген, оқушыға, ата-анаға және мұғалімге түсінікті, нақты анықталған 

критерийлерге негізделген үдеріс. Критериалды бағалау оқушыны әділ бағалауға 

мүмкіндік беретін механизм, ол рубрикатор деп аталады. Бағалау жүйесі қандай да бір оқу 

материалының меңгерілген деңгейін, қандай да бір  тәжірибелік дағдының қалыптасу 

деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша ең төменгі санау нүктесін алған жөн.  

Критериалды бағалау  жүйесі қорытынды бағаны қойған кезде, сондай- ақ осы 

бағалау қойылатын мақсаттты айқындау үшін өте тиімді болып таылады. Осылайша ол 

оқу мәселесін диагностикалау құралы болып табылады, ол мұғалім, оқушы мен ата- ана 

арасындағы байланысты үнемі қамтамасыз етеді және қарастырады.  

5-7 сыныптағы оқушының математика пәні бойынша жетістіктерін бағалау үшін 

келесідей критерий түрлерін қолдануды ұсынамыз.  

Критерийдің атаулары және оның мазмұны туралы қысқаша сипаттамасын кестеде 

қарастырамыз:   

Критерий атауы және 

белгілері 
Критерий мазмұнының қысқаша сипаттамасы 

А Білім және түсінік 

Оқушы меңгерген материалының білімі мен түсігін көрсетеді, 

алған білімін стандартты және өзгертілген жағдайларда қолдана 

алады 

В Зерттеу 

Оқушы қандай да бір тапсырманы зерттейді, математикалық 

әдістерді қолданады, заңдылықтарды табады, математика тілі 

көмегімен өзара байланысы туралы сипаттама береді  

С Коммуникация 
Оқушы сәйкес ғылыми терминологияны, шартты белгілерді 

қолдана отырып ақпаратты беруге қабілетті 

D Рефлексия 
Оқушы таңдалған шешу әдісінің дұрыстығы мен 

ұтымдылығын қарастырып, ойлайды 

Критериалды бағалау кезінде біз көбінесе бағалау әрбір тапсырмаға қойылатынына 

назар аударамыз. Әрбір тапсырма тексерілген элементтің дұрыс орындалуына балл 

соммасы бойынша бағаланады. 

Критериалды бағалау оқушы өзінің сәттіліктері мен сәтсіздіктері туралы ақпарат 

алған кезде кері байланыс қызметін атқарады. Осы кезде тіпті аралық жұмыстың 

қанағағаттандырылмаған нәтижелері оқушымен тек өзінің нәтижелерін жақсарту үшін 

ұсыныс ретінде қарастырылады. Себебі критериалды бағалау оқушының әділ бағалауына 

және жоғары нәтижеге жету үшін ынталандырады. Оқушылар сол сәтте оң баға ала 

алмайды, себебі жаңа бағалау жүйесіне бейімделу процессі өтеді. Әр кезде олар жиынтық 

жұмыстарға жақсылап дайындалуға талпынады, дескриптормен жұмыс жасауға 

дағдыланады. Критериалды бағалаудың барлық кезеңдерінің бар шарттарын сақтаған 

кезде бейімделу кезеңінің шығыны және бейнеті оқушының білім сапасының 

жоғарылауымен өтеледі. Біздің ойымызша бағалаудың критериалды жүйесі болашақта 

қанағаттандырылмаған бағаларды жояды деп ойлаймыз. Оқушылар бағалаудың 

критериалды жүйесі өзіне формативті бағалау және жиынтық бағалауды қамтиды (оқу 
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бағдарламасының тарауларын аяқтау бойынша, тоқсан мен жыл бойының қорытынды 

бағалауы).  

Формативті бағалау сыныпта не үйде күнделікті жұмыстың білімін меңгеру 

деңгейін, дағдысын анықтау үшін қажет. Ол әр түрлі формада жүргізіледі және оқуышы 

мен мұғалімге өзінің жұмысын түзетуге,жиынтық жұмысқа дейін мүмкін болатын 

кемшіліктерді және жетіспеушіліктерді жоюға мүмкіндік береді. Формативтік бағалар 

жиынтық жұмыс үшін және тоқсан бойынша қорытынды бағалау кезінде есептелмейді. 

Жиынтық бағалау оқу тақырыбының тарауын аяқтаған кезде білімнің және оқу 

дағдысының қалыптасу деңгейін анықтау үшін арналған. Жиынтық бағалау жиынтық 

жұмыстардың әр алуан түрінің нәтижесі бойынша бағаланады. Жиынтық жұмыс үшін 

қойылған балл математика курсы бойынша тоқсанға, жылға қорытынды бағаны анықтау 

үшін негіз болып табылады. Бағалау критериесі оқу процесінің барлық қатысушысына: 

оқушыға, мұғалімге, ата- анаға таныстыру үшін қолжетімді. Тоқсан бойы кемінде 2 

жиынтық жұмыс жүргізіледі, мұны барлық оқушы міндетті түрде орындау қажет. Әрбір 

жиынтық жұмысқа кесте түрінде дескрипторлар құрамыз, онда оқушының жетістік 

дәрежесі белгіленеді. Жиынтық жұмыс үшін баллды тоқсандық баға қойған кезде 

ескереміз. Әрбіреуіміз білеміз оқушының танымдық қызығушылығын сақтау, оны оқуға, 

еңбектенуге ықыласын дамыту өте қиын. Оқу процессінде серіктес болған оқушы мен 

мұғалім бірге мәселені шешеді.   

Математика пәнінің "Жай бөлшектер" бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

үшін дескриптордың мысалын келтірейік.  

Бағалау критерийлері №  Дескриптор Балл   

Білім алушы 

Дұрыс және бұрыс 

бөлшектерді анықтай 

алады. 

 

1 

алымы бөліміне тең бөлшектерді 

анықтайды; 
1 

алымы бөлімінен үлкен бөлшектерді 

анықтайды; 1 

Бұрыс бөлшектерді аралас 

сандарға айналдырады. 

 
2 

бірінші есептің шарты бойынша дұрыс 

қатынасты жазады; 
1 

бұрыс бөлшекті аралас сандарға 

айналдырады; 
1 

екінші есептің шарты бойынша дұрыс 

қатынасты жазады; 
1 

бұрыс бөлшекті аралас сандарға 

айналдырады; 
1 

Бөлшектің негізгі 

қасиетін қолдана отырып, 

бөлшектерді қысқартады 

немесе ортақ бөлімге 

келтіреді. 

 

3 

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып m-

ның мәнін анықтайды; 
1 

бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып n-

ның мәнін анықтайды; 
1 

бөлшектің негізгі қасиеттерін 

қолданып p-ның мәнін анықтайды; 
1 

бөлшектің негізгі қасиеттерін 

қолданып k-ның мәнін анықтайды; 
1 

Жай бөлшектерді 

координаталық 

сәуледе кескіндейді. 
4 

бірлік кесіндіні дұрыс анықтайды; 1 

дұрыс бөлшектердің кем дегенде 

екеуін координаталық сәуледе кескіндейді; 
1 

бұрыс бөлшектердің кем дегенде 

екеуін координаталық сәуледе кескіндейді. 1 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

 

Кудинова А.А 
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Современный мир невозможно представить без компьютерных технологий, они 

довольно прочно обосновались практически во всех сферах деятельности человека. 

Образовательный процесс не является исключением. Использование информационных 

технологий в преподавании дает возможность разнообразить методы преподавания, 

проводить исследования, которые при использовании стандартного школьного 

оборудования, выполнить невозможно. Использование новых информационных 

технологий в обучении позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 

образовательного процесса и ведет к изменению стиля взаимоотношений между его 

субъектами. При этом учитель перестает быть основным источником информации и 

занимает позицию человека, организующего самостоятельную деятельность учащихся и 

управляющего ею. [1, с 75] 

В своей работе я удачно использую следующие компьютерные программы:  Mc 

Word используется мною для создания дидактических материалов, работа в Internet  

Explorer позволяет мне и моим ученикам находить и извлекать нужную информацию и 

использовать её для создания презентаций, написания рефератов и сообщений. Но чаще 

всего в своей работе  использую программу POWER POINT. При помощи компьютерных 

презентаций, созданных в этой программе, я  конструирую любые уроки в соответствии со 

своими  потребностями и логикой построения конкретного урока. Подача материала за 

счёт звука и движения становится наглядной. 

 Его красочность  создаёт яркий запоминающийся образ, пробуждающий чувства 

детей. 

 За счёт  размещения различных картинок, эффектов анимации, вставок  

видеофрагментов, использование звуковых эффектов позволяет повысить познавательный 

интерес учащихся к уроку. 

 Происходит ускорение темпа урока на 10% - 15%. 

Компьютер используется мною на всех этапах обучения.   

На этапе объяснения нового материала мне оказывает неоценимую помощь при 

демонстрации наглядного материала компьютерная техника. Проецируя картины, 

фотографии, печатный материал через мультимедиапроектор на большой экран, я вижу, 

как дети воспринимают этот материал с большим интересом, могу акцентировать 

внимание детей на деталях, чем добиваюсь лучшего усвоения нового материала. 
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   При самостоятельной работе весьма эффективно  использование как  DVD/CD 

дисков, которые представляют довольно богатый учебный материал, так и учебных игр. 

Они помогают привлечь внимание детей, вызвать интерес к учебной деятельности. 

На этапе обобщения и закрепления материала я удачно использую компьютерные 

кроссворды, тесты, тренажёры и игры.  

Так, например, на уроках математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира  я использую одну из активных форм работы с учащимися «Своя 

игра», содержание которой я разрабатываю сама.  

Материал для этой игры подбираю в соответствии с предметом и возрастом детей. 

Игра включает в себя 4 темы. Каждая тема разбита на вопросы разной сложности. 

Предлагаются варианты ответов, один из которых должны выбрать участники.  

Убеждена, что на уроках математики  игра развивает вычислительные навыки,  на 

уроках русского языка позволяет повысить грамотность учащихся, на уроках 

окружающего мира и краеведения расширяет представление о природе и красоте родного 

края. 

Очень важно, что игра позволяет организовать работу учащихся как в группах, так 

индивидуально. О том, как разрабатываются такие игры, я делюсь опытом с учителями 

нашей и других  школ.. 

На своих уроках я использую и другие игры. Таблица умножения запоминается 

детьми без особых трудностей и психологических нагрузок с помощью мультимедийной 

игры «Башня знаний», а приобрести навыки устного счёта и решения задач дети могут в 

ходе игры «На планете чисел». 

На уроках русского языка компьютер  использую для развития орфографической 

зоркости и грамотности. Для этого  пользуюсь презентацией «Словарные слова».  

Контроль знаний также осуществляю с помощью ПК. Для этого использую 

электронные сборники тестов, которые предоставляют широкие возможности для 

самоконтроля, позволяет быстро и качественно проверить знания детей по любой теме из 

курса русского языка и математики. 

Созданные мультимедийные презентации позволяют реализовать следующие цели:  

1) стимулировать познавательный интерес; 

2) придавать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский 

характер; 

3) во многом способствовать обновлению содержательной стороны школьных 

предметов; 

4) развивать самостоятельность учащихся. 

 Использование ИКТ в процессе обучения создаёт неограниченные возможности 

для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, обеспечивает развитие у 

каждого школьника собственной траектории развития: внимания, восприятия, 

воображения, мышления, что так необходимо для успешного обучения в массовой школе. 

Новые информационные технологии дают возможность на новом уровне проводить 

не только уроки, но и внеклассную работу: беседы, праздники, внеклассные мероприятия, 

родительские собрания, совершаем виртуальные  экскурсии в разные уголки нашей 

огромной  планеты. [2] 

Используя ИКТ мы занимаемся проектной деятельностью. Этот вид работы мы 

начали с первого класса. Вначале это были маленькие работы  по  заданной теме. В 

третьем классе были представлены на суд одноклассников , родителей, учителей  проекты 

: «Моя семья», « Здоровое питание», «Деревья», «Динозавры». Проектная деятельность 

способствует:  раскрытию индивидуального потенциала, поиску нестандартных 

оригинальных решений, принятию самостоятельных решений, Учит: работать в команде, 

терпимо относиться к критике, быть толерантным.  

Результаты моей работы таковы: все дети активны и заинтересованы на уроках. 

Запоминание учебного материала идёт более прочно и осознанно. Родители отмечают у 
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детей  стремление больше читать и писать. Очень высока познавательная активность 

детей. Моих учеников отличает самостоятельность, умение слушать. Это вы можете 

увидеть на диаграммах, которые составлены по результатам диагностики проведённой 

нашим школьным психологом 

Внимание      Память 

 

 
 

Уровень развития познавательных психических процессов учащихся. 
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  Внедрение обновленных стандартов среднего образования в Казахстане 

подразумевает структурные изменения в преподавании и обучении. Приоритетным 

направлением преобразований является система оценивания. В традиционной 

образовательной модели преобладает суммативная система оценивания, выполняющая 
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функцию суммирования результатов обучения на основе стандартизированных 

технических приемов. Методы мотивации и коррекции учебной деятельности в данной 

системе оценивания представлены ограниченно, что оказывает отрицательное влияние на 

эффективность преподавания и обучения. Использование формативного оценивания, 

направленного на определение возможностей улучшения обучения ученика, методов и 

форм реализации этих возможностей. Учителя оценивают, выставляя оценки в 

письменной или устной форме. За любой используемой ими формой оценивания значатся 

не только объективные или недостаточно объективные нормы и стандарты, но и понятия о 

развитии, обучении и мотивации ученика, а также ценности, касающиеся таких категорий, 

как самооценка, способности и усилия» [1, с.161]. Приоритетными целями формативного 

оценивания являются: определение сложностей обучения; обеспечение обратной связи, 

развитие мотивации, прогнозирование и отбор, контроль и исполнение стандартов и 

контроль над содержанием образовательной программы и стилем преподавания и 

обучения.  

Преподавание и обучение истории подразумевает использование формативного 

оценивания в разнообразных формах на всех стадиях урока (вызов, осмысление, 

рефлексия). Методы формативного оценивания на уроках истории в условиях 

преобладания устной коммуникации способствуют развитию критического мышления, 

диалогического взаимодействия, саморегулирующего обучения, что оказывает, в свою 

очередь, положительное влияние на эффективность преподавания и обучения. После 

начала использования стратегии самооценивания, индивидуального и группового 

взаимооценивания и привлечения, учащихся к разработке критериев оценивания 

значительно выросла мотивация, что выразилось в повышении качества усвоения 

учебного материала и возрастании образовательных потребностей учащихся. Стадия 

вызова, являясь вводной частью урока, включает в себя создание коллаборативной среды, 

комплектование рабочих групп, проверку домашнего задания и целеполагание новой 

темы. В процессе создания коллаборативной среды, учитель, задавая вопросы, оценивает 

эмоциональный настрой класса, в целом и каждого учащегося в частности обеспечивая 

тем самым обратную связь. Например, учащимся задается вопрос, что ожидают они от 

предстоящего урока, на основании ответов, учитель корректирует подготовленные 

траектории преподавания и обучения (траектории разрабатываются учителем 

заблаговременно на основе долгосрочных и среднесрочных наблюдений, интерпретация и 

заключений). С учетом результатов создания коллаборативной среды происходит 

разбивка на группы. В основу комплектования групп желательно вкладывать стратегии, 

направленные на актуализацию знаний учащихся (составления определений, 

характеристик, биографий и т.д.), что частично компенсирует времязатратность активных 

методов обучения на стадии осмысления. Например, учащимся предлагается составить 

определения археологии, этнологии и антропологии, при этом каждый получает фрагмент, 

характеризующий одну из  дисциплин, в процессе составления определения, происходит 

комплектование групп и проверка освоения терминологии по пройденной теме. 

 В процессе проверки правильности сформулированных определений учитель 

оценивает сформированность знаний учащихся. В процессе проверки домашнего задания 

преимущественно используются разноуровневые закрытые и открытые тесты, которые 

позволяют выявить уровень освоения предшествующих тем в условиях ограничения 

времени. Например, учащимся предлагается совместить археологические периоды с 

хронологией, открытиями и этапами антропогенеза. Учащиеся категории «А» опираясь на 

знание, умение и понимание проводят анализ, синтез и оценку в результате на 100% 

справляются с предложенным заданием. Учащиеся категории «В» опираясь на знание, 

умение и понимание проводят анализ, и синтез в результате на 80% справляются с 

предложенным заданием. Учащиеся категории «С» опираясь на знание, умение и 

понимание проводят анализ в результате на 60% справляются с предложенным заданием. 
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Оценивание правильности выполнения заданий осуществляется в рамках взаимопроверки 

или самопроверки, что положительно влияет на мотивацию и саморегуляцию учащихся. 

Учитель, наблюдая за учащимися должен выявить уровень понимания задания, для 

этого идеально подходят стратегии «светофор» и «измерения температуры». Используя 

данные стратегии учитель выявляет сложности обучения и в случае необходимости 

проводит индивидуальное консультирование. Через целеполагание новой темы учитель 

определяет сформированность «подмостков» для осмысления новой темы. В процессе 

диалогического взаимодействия учителя и учащихся определяется цель урока в 

соответствии с образовательными потребностями учащихся. Делегирование учителем, 

учащимся формулирование цели урока в контексте оценивания когнитивных знаний 

позволяет учащимся реализовать себя как «акционеров образовательного процесса». 

Совместное целеполагание обеспечивает устойчивую обратную связь в контексте 

развития мотивации. Стадия осмысления выступая ведущей частью урока, включает в 

себя: групповую работу с вторичными источниками, практическую работа с 

историческими источниками, и индивидуальная работа с проблемными вопросами. Все 

формы работы подразумевают свои специфические особенности и методы формативного 

оценивания. Главное требование к оцениванию на стадии осмысления является участие 

учащихся в создании критериев оценивания. Групповая работа с вторичными 

источниками подразумевает кумулятивную беседу внутри группы переходящую в беседу 

– дебаты между группами. Например, учащимся предлагается фрагмент параграфа 

учебника по определенной проблематике для подготовки и защиты презентации. 

Учащиеся категории «А» выступая в качестве спикеров, определяют траекторию 

деятельности группы. Учащиеся категории «В» активно участвуют в кумулятивной 

беседе. Учащиеся категории «С» участвуя в подготовке презентации, накапливают 

необходимый опыт. Оценивание результатов групповой работы в данном случае 

осуществляется по принципу взаимооценивания групп по определенным критериям. 

Внутри группы оценивание осуществляется выбранным спикером в зависимости от 

участия каждого в работе группы. Учитель при групповой работе с вторичными 

источниками при оценивании выступает в роли наблюдателя. В ходе практическою 

работы с историческими источниками в группах между учащимися идет 

исследовательская беседа, переходящая в беседу между группами. Например, учащимся 

предлагается фрагмент исторического источника, который они должны интерпретировать. 

Учащиеся категорий «А» и «В» совместно определяют траекторию деятельности группы. 

Учащиеся категории «С» на основе накопленного когнитивного опыта принимают 

активное участие в исследовательской беседе. При данной форме работы во 

взаимооценивание групп координатором выступает учитель, это связанно с более сложной 

структурой работы. Учитель координируя оценивание наблюдает систему аргументации 

групп и формирует суждение о эффективности коммуникативного взаимодействия на 

уроке. Совместная разработка критериев (учитель-учащийся) позволяет сформировать у 

учащихся позитивное отношение к оцениванию и повысить их ответственность за 

достижение результата[2,с. 41]  Индивидуальная работа с проблемными вопросами 

завершает стадию осмысления. Учащиеся в рамках индивидуальной работы 

демонстрируют достижение «зоны ближайшего развития». Накопленный опыт при 

выполнении предыдущих заданий позволяет учащимся всех категорий успешно освоить 

поставленные перед ними разноуровневые цели. Оценивание осуществляется в результате 

взаимопроверки, но учитель осуществляет,  индивидуальную проверку каждой работы тем 

самым оценивая достижения поставленной цели каждым учащимся. От эффективности 

осмысления новой темы каждым учащимся зависит формирования «подмостков» для 

последующей деятельности. В процессе стадии рефлексии как заключительной части 

урока, проводится оценивание успешности усвоения новой темы и выявляются возникшие 

затруднения с выявлением причин. Обязательным этапом стадии рефлексии является 

оценка учащимися содержанию урока в письменной, устной или символической формах. 
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Учитель также проводит самооценивание достижения поставленной цели урока и 

определяет дальнейшее направления собственной деятельности. 

Организация домашнего задания на стадии рефлексии подразумевает создание 

индивидуальных траекторий, обучающихся для выполнения задания дома. Завершает 

стадию рефлексии подведение итогов урока учителем с выставлением оценок по четко 

сформулированным критериям. Внедрение формативного оценивания в преподавание и 

обучения истории благотворно отразилось на эффективность обучения что выражается: 

повышением мотивации учащихся; развитием критического мышления; расширение основ 

саморегуляции в обучение; возрастанием индивидуальных образовательных 

потребностей.  
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Оқыту үдерісі көптеген міндеттерді талап етеді. Оның біреуі – баға қою. Бағалау 

үдерісі – заманауи оқытудың маңызды элементтерінің бірі. Оқу үдерісін тиімді басқару  

бағалауды дұрыс ұйымдастырудан тәуелді. Біздің еліміздегі білім беру жүйесіндегі 

жаңартудың жан-жақты ауқымдағы үдерісі жекелей-әрекеттік оқытуды іске асыру 

жолымен сапалы нәтижеге жетуге кепілдік беретін тиімді бағалау жүйесін оқыту үдерісіне 

енгізуді көздейді.  

Критериалды бағалауды қолданғанда оқушыны бағалау шынайы болады. «Бағалау» 

термині латыншадан аударғанда «жақын отыру» дегенді білдіреді. Бағалалау кезінде біз 

оқушымен отырамыз, оқушыны бағалаймыз және не істегенін бақылаймыз. Бағалау – ол 

қадағалау, алынған мәліметтердің интерпретациясы, бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға 

бағытталған қорытынды.  

Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін білім беру мақсаттары мен 

мазмұнына сәйкес келетін, білім беру үдерісіне 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 үдеріс. Критериалды бағалаудың екі түрі бар – жиынтық және 

қалыптастырушы [1, 87-бет]. 

Жиынтық немесе қорытынды бағалау (емтихан, қорытынды тест, бақылау үзігі 

және т.б.) оқушының белгілі бір уақыт аралығында алған білімінің қорытындысы болып 

табылады. Қалыптастырушы бағалау мен оқыту біртұтас.  

   Қалыптастырушы бағалау сыныпта күнделікті жұмыс барысында жүзеге 

асырылып отырады.  Бұндай бағалау кезінде оқушы мен мұғалім арасында кері 

байланысты қамтамасыз етеді және оқу үдерісіне уақытылы өзгеріс енгізуге мүмкіндік 

береді. 
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   Қалыптастырушы бағалау мұғалімге сыныптың оқу үлгерімін қадағалап отыруға 

көмектеседі. Бұл бағалау түсінушілікті, қызығушылықты және ықыласпен әрекет етуді 

қажет етеді.  

 

Қалыптастырушы Жиынтық 

оқу үдерісі кезінде жүзеге асады (қысқа 

өзіндік жұмыстар, тестер және т.б.) 

оқытылған тақырып немесе бөлім соңында 

(бақылау жұмысы немесе сынақ алу 

арқылы) 

оқушыға өз жұмысына түзетулер жүргізіп, 

жоғары бағаға жетуге көмектеседі  

Оқылған тақырыбы бойынша оқушының өз 

білімін көрсетуіне мүмкіндік береді 

мұғалімге әр оқушының оқу материалын 

қаншалықты меңгергенін, әрі қарай қандай 

жұмысты жоспарлау керектігін қамтамасыз 

етеді  

мұғалімге оқушының алған білімі туралы 

қорытынды жасап, қорытынды баға қоюға 

мүмкіндік береді  

Оқушыларға бағалау қалай  жүргізіліп жатқаны түсінікті болу үшін оларға 

бағалаудың әр түрін – стикерлерд, смайликтер, белгі беретін карточкалар және ең бастысы 

бағалау критерийлерін ұсынуға болады.  Оқушыға негізгі маңызды кезең өзін және өзгені 

бағалауға мүмкіндік беру. Мұндай бағалау оқушыға қиындық туғызады, сол үшін мұғалім 

өзі немесе оқушылармен бірге жасалған бағалау критерийлерін береді.  

Критерий – оқыту міндеттерімен анықталады,  оқушының жұмыс барысында 

орындайтын және нәтижесінде меңгеруге тиісті әртүрлі іс-әрекетінің тізбегі [1, 87-бет]. 

Критерий оқушыларға жұмыстың басында таныстырылады. Сондай-ақ, критерийді 

мұғаліммен бірге талқылайды, тұжырымдалуына және критерий құнына өзгеріс енгізе 

алады. Сонымен қатар оны оқытуды жақсарту үшін бағалау деп те атауға болады [2, 25-

бет]. 

Сабақтарымда мен өзін-өзі бағалау мен бірін-бірі бағалауды жиі қолданамын. Бұл 

бағалау түрі үй тапсырмасын тексергенде, жаңа тақырыпты меңгергенде және уақытты 

үнемдеуге ыңғайлы. Бағалаудың бұл түрі оқушыларға өздерінің жұмысының нәтижесін 

көруге көмектесті. Мен оқушылардың жұппен және шағын топтарда жұмыс істеуге 

арнайы тапсырмалар дайындауға  тырысамын. Оқушыларды бағалауда әділдік пайда 

болды, берілген критерийлер бойынша неге қол жеткізгендерін, нені білу қажет 

екендіктерін  біліп отырды. Критериалды бағалау арқылы  оқушылар  өз деңгейлерін 

анықтай алды. Бұл олардың білім деңгейлерін  көтеруіне  ықпалын  тигізді. Өзін-өзі 

бағалау мен өзара бағалаудын тиімділігі, бұрын тақтаға шығып, сабақ айтуға ұялатын 

оқушылар өздерін еркін ұстай бастады, сабаққа деген ынтасы артты, сенімділік пайда 

болды және олар бір-біріне көмектесе отырып және олар бір-бірін бағалау арқылы әділ 

баға қоя бастады. Оқушылардың білім деңгейін тексеру үшін бағалау парағын 

қолданамын. 

Бақылау жұмысын үшін бағалау парағының үлгісі: 

Мұғалімнің аты-жөні: Жәкішева Д.Е.                       Мерзімі:  __________               

Оқушының аты-жөні ___________       Сыныбы::__________                                                                                  

Тақырыбы: Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту. 

 

Білу:  Н

егізгі 

білетіні 

А

лғашқы 

меңгеруі 

Б

.Ж. 

алдында 

Бөлшектердің негізгі қасиетін     

Бөлшектерді қысқарту     

Қысқартылмайтын бөлшек     

Толықтауыш көбейткіш дегеніміз     

Ортақ бөлімге келтіру алгоритмі     
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Толықтауыш көбейткішті табу    

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді : 

а) салыстыру; б) қосу; в) азайту 

алгоритмі 

   

Біледі: 

Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, 

бөлшекті қысқартады   

   

Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, 

бөлшектерді ортақ бөлімге келтіреді  

   

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді салыстыру 

алгоритмін қолданып, бөлімдері әртүрлі 

бөлшектерді салыстыра алады  

   

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу 

алгоритмін қолданып, бөлімдері әртүрлі 

бөлшектерді  қоса алады  

   

Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту 

алгоритмін қолданып, бөлімдері әртүрлі 

бөлшектерді  азайта алады 

   

Бағалау парағын оқушыларға үш рет таратамын, бірінші рет тақырыпты өткенде. 

Олар бірінші бағанға бұл тақырып қаншалықты таныс екенін «+», «+-», «-» белгілерімен 

жазады. Қайталау және қорытындылау сабағында екінші бағанды толтырады. Соңғы 

үшінші бағанды бақылау жұмысының алдындағы сабақта толтырады. Ал «біледі» бөлімін 

бақылау жұмысының қорытындысы бойынша мұғалім толтырады. 

Критерий арқылы бағалау мұғалімдерге: сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін 

критерийлерді құруға; өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға; оқу 

үрдісінің сапасын жақсартуға; әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқытудың траекториясын құруға мүмкіндік береді [3, 19-бет]. 

«Тұжырым жасай білген адам, алдына мақсат та қоя біледі» деген екен белгілі 

шығыс ойшылы. Олай болса, бағалауға деген көзқарасымызды өзгертсек, сабақтарымызға 

критерий арқылы бағалауды енгізіп,  оқушыларымыздың тұлғалық бағытын белсенді 

позицияға бағыттасақ, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, нәтижеге жеткізу, ал 

оқушыларымыз  әр сабақта белгілі бір нәтижеге жету барысында еңбектенсе, оқушы 

да,  мұғалім де  өз еңбектерінің табысын көре алады деп ойлаймын. 

Қазіргі уақытта мұғалімнің алдында тұрған жауапты міндет – білім алушыға 

тиянақты білім беру. Оқыту үдерісінде білім алушылардың әрқайсысына жеке тұлға 

ретінде қарап, өздеріне деген сенімін туғыза білу, білім алушының білімге ынтасын көтере 

білудің маңызы ерекше. Озық ойлы, тапқыр да, нәзік сезімтал, пайымды шәкірттердің 

іскерлігін, мүмкіндігін ескеріп, бағыт – бағдар беру, ой – өрісін дамытатындай логикалық 

ой тастау әрбір ұстаздың міндеті. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2013ж. 
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Сегодня востребован педагог, способный творчески подходить к решению любой 

проблемы, сравнивать, анализировать, исследовать, умеющий находить выход из 

нетипичных ситуаций. Исследовательские умения и навыки необходимы сегодня не 

только людям, связанным с научной работой, но и каждому человеку в самых разных 

сферах его деятельности. Творческий исследовательский поиск становится неотъемлемой 

частью любой профессии. Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, 

обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей современного образования». И если это важно в формировании личности каждого 

школьника, его будущей профессиональной компетенции, то для ребенка в целях 

реализации его способностей в различных видах деятельности просто необходима 

подготовка к исследованию[2, c 234]. 

Один из путей реализации творческого потенциала, заложенного в каждом 

человеке – самостоятельная, познавательная исследовательская деятельность учащихся. В 

основе исследования как человеческого вида деятельности лежит стремление к познанию.  

Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи.  И сегодня очень актуально звучат 

слова о том, что образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет 

добывать эти знания [1, c 124]. 

Но в современных условиях, когда дети знакомы с Интернетом, овладевают 

различными программами, оснащение урока только привычными, традиционными 

учебными пособиями становиться скучным для детей и устаревшим. Современное 

развитие образования, возросшие профессиональные требования к личности педагога 

усилили потребность в его творческой индивидуальности. Педагогу, как творческой 

личности необходимо овладеть новыми приемами и методами и внедрять их в свою 

деятельность. 

На своих уроках я использую разные типы проектов: творческие, межпредметные, 

исследовательские [3, c 36]. 

Пример. Геометрия 10 класс. Тема урока «Параллельное проектирование». 

«В ясный солнечный день мы видим  на тротуарах, на гладких стенах  четко 

очерченные тени предметов. Солнечные лучи  проектируют эти предметы  на  плоскость 

тротуара или стены. А ведь солнечные  лучи  исходят  не  източечногоисточникасвета. Их 

излучает  вся  огромная светящаяся поверхность Солнца,  огромно  и расстояние Солнца  

до Земли, поэтому солнечные  лучи  можно считать практически параллельными. В вашей 

сегодняшней работе солнечные  лучи – проектирующие прямые, а  солнечные тени-

проекции». 

Исследовательская работа 

1.Изучить проекции треугольников  и ихэлементов. Выскажите ваше мнение: 

«Какие изменения вы видите,  сравните  с  оригиналом?» 

2.Сделайте вывод  о  проекциях средней линии  и  медианах треугольников. 

3.Изучить  проекции всех видов параллелограмма. Сделайте вывод о  сторонах, 

диагоналях  и  точке пересечения диагоналей. 

4.Изучить трапецию и ее проекции, проведите необходимые  измерения. 

5.Что нового вы узнали об отношении оснований, отношении их проекций.  

Сформулировать гипотезу в  виде теоремы. 

Существенную роль в развитии способностей учащихся к самостоятельным 

исследованиям играют задания, выполнение которых представляет собой относительно 
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завершенный исследовательский цикл: наблюдения-гипотеза, проверка гипотезы. В 

качестве таких заданий целесообразно использовать исследовательские работы. 

Исследовательские работы удачно вписываются в общую структуру  учебного процесса, 

позволяя связать отдельные вопросы курса алгебры между собой и с курсами геометрии, 

физики, химии [4, c 96]. 

Исследование площади прямоугольника данного периметра. 

Периметр прямоугольника 24см, а его основание Х см. Задайте формулой 

зависимость площади S(см2) прямоугольника от Х. Заполните таблицу. 

Х 2 3 4 5 5

,5 

5

,8 

5

,9 

6 6

,1 

6

,2 

6

,5 

7 8 9 1

0 

S                

При каком значении Х получился прямоугольник наибольшей площади? Каково 

наибольшее из полученных значений S. 

Выберите сами два каких-либо допустимых значения Х и вычислите 

соответствующие им значения S. 

Удалось ли вам получить значение S, большее, чем найденное ранее? Какую 

гипотезу можно высказать на основании проведенного исследования о форме 

прямоугольника наибольшей площади, имеющего данный периметр. 

Учитель, как организатор учебного процесса, должен проявлять и управленческие 

способности, и творческий подход. Непосредственное же руководство учебно-

исследовательской работой школьника – это вид педагогического взаимодействия, в 

котором максимально раскрываются возможности сотрудничества, соавтора, 

сотворчества. Занятия предполагают работу в микрогруппах и презентацию результатов 

этой работы всем учащимся.  

Исследовательская деятельность учащихся помогает сформировать в каждом 

ребёнке творческую личность, позволяет испытать, испробовать, выявить и 

актуализировать некоторые из своих талантов. Учебные предметы и исследования имеют 

под собой методическую базу, способствует формированию многих жизненно важных 

качеств: целенаправленности, функциональной грамотности, творческой активности и в 

целом развивают личность учащихся. 

Глобальная интеграция, рост информационных потоков, стремительное развитие 

науки и технологического прогресса ставит перед системой образования всего мира 

сложные задачи, связанные с устойчивым развитием интеллектуального, научного и 

творческого потенциала. 

На своих уроках перед учащимися необходимо ставить проблемные вопросы, для 

того чтобы они научились самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

Учащиеся должны уметь анализировать, размышлять и делать выводы. На каждом этапе 

урока создавать такие условия, которые могли бы интриговать и заинтересовывать 

учащихся. Одной из тем научно-исследовательской работы моего ученика 11 класса 

«Принципы «зелёной» экономики на современном этапе». Проблемный вопрос: 

Возможность уменьшения длительности отопительного периода в жилых домах (зданиях) 

в зависимости от температуры наружного воздуха за счет перехода к строительству 

энергоэффективных зданий. Цель работы: научиться делать расчеты при 

подсчетеобъемов ремонтных работ с закупкой необходимого количества строительных 

материалов для модернизации жилых домов (зданий). Данная проектная работа была 

интересна ученику тем, что он мог самостоятельно принимать решения находить ответы 

на поставленные вопросы, мог подойти творчески и предложить свои идеи, где-то даже 

пофантазировать.Создавая презентацию к своей работе, он творчески подошёл к своей 

работе,использовал  дополнительные источники информации-интернет, словари, 

художественную литературу, то есть  научился  пользоваться различными ресурсами, 

научился находить и добывать самостоятельно знания. Если раньше я сама давала 
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ученикам дополнительный материал, то теперь сами учащиеся могут найти нужную 

информацию и им помощник не нужен. 

Исследовательское обучение-наиболее значимая стратегия на данном этапе 

развития системы образования для воспитания личности. Главная особенность данного 

подхода – опора на своеобразие, каждого ребенка. Опираясь на такие качества учащихся 

как высокое концентрирование внимания, способность к длительной работе в выбранном 

направлении и целеустремленность к максимально высокому уровню результатов 

деятельности, учитель, заинтересованный в развитии личности каждого учащегося, может 

предоставить ему возможность самореализации через исследовательскую деятельность по 

предмету. Исследовательское обучение придаёт познавательной деятельности творческий 

характер и является одновременно одним из вариантов индивидуализации обучения. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Т.С.Макова 

КГУ «СОШ № 82» 

 

 

В рамках обновления содержания образования развитие функциональной 

грамотности школьников определяется как одна из приоритетных целей 

образования[2,3].Одним из основных факторов, ведущих к успеху, рассматривается 

учитель, его способности через новейшие технологии, формы организации 

образовательного процесса сформировать у учащихся функциональность жизни в 

большом мире[4]. В связи, с этим на меня, как учителя химии и географии возлагается 

огромная ответственность перед школой, районом, областью и государством в уровне 

достижения естественнонаучных компетенций моих учеников.  

В настоящее время особую актуальность приобретает внедрение в школьную 

практику проектно – исследовательской деятельности как инструментария саморазвития 

современного педагога. 

Сегодня я работаю над Проектом «Интеграция естественных дисциплин  -  как 

фактор развития естественнонаучной грамотности». Целью проекта является развитие 

профессиональной компетентности учителей естественных дисциплин и функциональной 

грамотности учащихся, через интеграцию естественных дисциплин. 

Ожидаемый результат: 1) По завершению  проекта учащиеся  смогут успешно 

выполнять задания на развитие естественнонаучной грамотности;  

2) Умение применять стратегии активного обучения для развития 

естественнонаучной грамотности через интеграцию;  

3) Создание методического руководства для учителей естественных наук с целью 

подготовки развития навыков к Международному исследованию PISA, TIMSS и т.д.  
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4) Распространение опыта работы по интеграции естественных дисциплин (химия, 

физика, биология, география), как фактор развития естественнонаучной  грамотности,  

через профессиональное сетевое сообщество. 

5) Участие в работе семинаров, конференций по обмену опыта внедрения методики 

интегрированного преподавания и обучения с приоритетом на развитие 

естественнонаучной грамотности учащихся.  

В рамках данного проекта предстоит изучить компоненты естественнонаучной 

грамотности в заданиях Международных исследованиях PISA[1]; составить задания для 

формирования ЕНГ учащихся; разработать интегрированные уроки,  направленные на 

развитие ЕНГ учащихся; методические рекомендации по использованию навыков у 

школьников развития естественнонаучной грамотности с использованием методики 

интегрированного преподавания; провести анкетирование по направлениям «учитель», 

«ученик», с целью выявления проблемных зон в реализации  развития 

естественнонаучной грамотности с использованием методики интегрированного 

преподавания; распространить опыт работы по интеграции естественных дисциплин через 

профессиональное сетевое сообщество. 

Макеты разработанных уроков апробированы и представлены педагогическому 

коллективу на открытых уроках декады методического объединения естественно-

математического цикла. Первые результаты  работы  оценены через эффективную 

обратную связь, как учащимися, так и коллегами, которая показала, что внедрение данной 

методики в практику обучения, позволило учащимся оперировать знаниями из разных 

областей естественных наук при выполнении заданий, решения задач, поэтому они 

отметили, что им легко было анализировать, аргументировать, прогнозировать, 

формулировать выводы и принимать обоснованные решения для конкретной ситуации. 

Учащиеся отметили, что интегрированные задания – творческие, они им очень интересны.  

Разработка структуры интегрированного урока- совместное дело учителей 

интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности требует 

сценария, а не простого плана или конспекта.Технология взаимодействия двух учителей, 

последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения 

материала, продолжительность каждого действия может строиться по-разному. Оно может 

быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них; один из них может 

выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом; весь урок может вести 

один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и гостя. Однако 

интегрированные уроки может проводить и один учитель, владеющий материалом 

интегрируемых дисциплин. Такие ситуации становятся сегодня нормой. 

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Опыт показывает, 

что  лучше  использовать два урочных часа, объединенных в один урок [Приложение 1]. 

 

 «Решение задач на смеси с использованием электрохимического ряда напряжений 

металлов» 

(Интеграция предметов: химия, биология, физика, математика) 

Учитель химии: Макова Т.С.,учитель физики: Уркунова А.В., 

учитель биологии: Абдикеева Р.А. 
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Решение экспериментальных задач через стратегию 
«Думай – Объединяйся - Делись» 
 

 

          
Групповая работа через распределенное лидерство 

 

Интегрированный урок по теме «Решение задач на смеси с использованием 

электрохимического ряда напряжений металлов»  - это урок на котором учащиеся 

получили полное представление о металлах с точки зрения физики, химии, биологии через 

работу в парах, группах, индивидуально и самооценивание по критериям успеха, что 

отраженно в рабочих листах. Весьма актуально рассматриваемое на данном уроке  

биологическое значение (положительное и отрицательное) металлов в организме человека,  

так как  способствует формированию навыков ЗОЖ, что так актуально для молодежной 

среды. 

На уроке использованы активные формы обучения и преподавания, что позволило 

перейти от пасивного ученика к активному.Учащиеся составляли опорную схему 

классификации веществ через индивидуальную работу, использовали тематическую 

терминологию для объяснения строения металлов и  объяснения  их физических и 

химических свойств  для обоснования своей точки зрения. Просмотрев ролик (без звука) 

ребята написали  сценарий озвучивания, презентовали свою работу, а затем сравнили с 

образцом и были удовлетворены своей работой.  

Работая в группе, учащиеся соблюдали правила  групповой работы через 

распределенное лидерство.  Технология  «Рефлексивная мишень» позволила выяснить 

оценку деятельности учащихся, оценку форм и методов проведения урока, оценку 

содержания урока, оценку деятельности педагога по 5 – й системе.  
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4.Руководство  для учителя. Первый (продвинутый уровень). Второе издание стр. 

104 

 

 

ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ ҮРДІСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Мереке С., Абильдина Б.К. 

 

 

Қазіргі таңда еліміздің 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. Еліміздің 

әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері, ауыл тұрғындарының қалаға көшуі, 

жастардың ауылда тұрақтамауы шағын мектептер санының көп болуына тіреп отыр. 

Зерттеу бойынша Қазақстан оқушыларының әрбір жетінші оқушысы шағын жинақталған 

мектептер жағдайында оқиды және әрбір төртінші мұғалім шағын жинақталған 

мектептерде сабақ береді.  

Шағын кешенді мектептің тарихы ерте кезден, сонау Л.Толстой, К.Д.Ушинский 

өмір сүрген кезеңнен бастау алады. Қазақстан топырағында ондай мектептің пайда болуы 

Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметімен тікелей байланысты XVIII ғасырдың 60 

жылдарында дүниеге келді. Содан бері бұл үлгідегі мектептің ділгір мәселесі күн 

тәртібінен түспей келеді. 

Жаңашылдық енгізгенде қиындықтар жиі туындайды. Тәжірибешіл мұғалімдер 

атап өткендей, бұл – әлсіз материалдық-техникалық жарақтандыру, сабаққа дайындалуға 

кететін уақыттың артуы, ауыр жүктеме. Алайда жалпы оқытуда оң өзгерістер де бар: 

аралас сыныптардағы жұмыс жағдайында қолданылатын оқытудың жаңа әдістерін тиімді 

қолдану; балалардың жаңаны меңгеруге деген ынтасын арттыру; шығармашылық, 

зияткерлік тапсырмаларды орындауда дербестілік пен белсенділікті дамыту. Жаңартылған 

бағдарламаларды қолдану жинақты сыныптарда оқытуды барынша тиімді өткізуге 

мүмкіндік береді. 

 Ең алдымен бұл Джером Брунер ұсынған танымдық теорияға негізделген 

шиыршықты білім беру бағдарламасы. Оның негізін мектепте оқу кезінде бірнеше рет бір 

тақырыпты зерделеу құрайды. Ол әрбір жаңа зерделеу барысында қиындайды және 

алдыңғы зерделенген тақырыппен байланысты. Шағын жинақты мектептердегі жинақты 

сыныптарда мұғалім біріктірілген сыныптармен бір уақытта жұмыс істейді, бір немесе екі 

сынып оқушыларының өзіндік жұмысын басқа сыныптағы жаппай жұмыспен 

кезектестіреді. 

Екіншіден, білім беру үдерісіне ұстаздың енжар тыңдауына қарағанда 

оқушылардың белсенді қатысуын талап ететін белсенді оқытуды енгізу. Мұнда 

дербестілікке, білім жолындағы белсенді ізденіске, мәселені шешуге шығармашылық 

тұрғыдан келуге ерекше көңіл бөлінеді. Жаңартылған бағдарламаға сәйкес оқушылардың 

жетістікке жету деңгейіне қарай енді ұстаз тарапынан тұрақты қолдаудың қажеті жоқ, 

себебі олар көбіне өз бетімен жұмыс істейді. Бұл қолдау біртіндеп қысқарады. 

Біріктірілген сыныптарда оқу ерекшелігі әрдайым өзіндік жұмысқа негізделген, 

сондықтан білім беру мазмұнын жаңартудың аясында ұсынылатын оқу стратегиялары, 

әдістері мен технологиялары ШЖМ жағдайында жұмыс істеуге жарамды. Оларды қолдану 

жоғарыда аталған қиындықтардың бірін жояды. Барлық стратегиялар оқушылар саны аз, 

жинақты сыныптарда қолданыла бермейді. Мұнда мұғалімнің шығармашылық тұрғыдан 

келуіне баса назар аударылады. Жұмыс түрі сол күйінде қалады, тек оның мазмұны 

өзгереді. Білімді мәселелі тапсырмалардың, бағдарламалау, зерттеу элементтеріне ие 

шығармашылық тапсырмалардың көмегімен алуға болады. Сабақта жаңа материалды 
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алғашқы бекітуді әртүрлі алгоритмдерді, схемалар мен кестелерді, презентацияларды 

және т.б. қолдану арқылы жүзеге асырған дұрыс. 

Осы шығармашылық деңгейге жету үшін американдық ғалым Б.Блумның бір ізбен 

реттелген мақсаттар жүйесін сабақ жоспарында пайдаланған жөн. 

2, 4 сыныптар «Әдебиеттік оқу» 

Тақырыбы: Ы.Алтынсарин  «Салақтық», Ы.Алтынсарин «Қарабатыр» 

Күтілетін нәтиже 

  Тақырып жоспары: 

1. Ы.Алтынсарин жазушы, ағартушы-педагог 

2. Ы.Алтынсарин әңгмесіне/ертегісіне шолу 

3. Кейіпкерлердің іс – әрекетіне шолу 

Слайдтар: 

Сабақ мақсаты 

Нені қайталап, нені 

білеміз? 

 Ы.Алтынсаринның өмір 

баянымен таныстыру,әңгімені 

түсіндіру 

Ы.Алтынсарин 

туралы білімдерін кеңейтеді 

және әңгіменмен танысады 

  

Білгенімізді қайтіп 

ұғынамыз?  

әңгіменің негізгі ойын,  оқиға 

желісін  өз сөзімен түсіндіреді. 

әңгіменің негізгі 

ойын, кейіпкерлердің 

ерекшелігін және  оқиға 

желісін  өз сөзімен 

түсіндіреді. 

  

Ұғынғанымызды 

қайтіп қолданамыз?  

Әңгімеде кездесетін сөз 

тіркестері мен сөз мағынасын 

қолданады 

Әңгімедегі оқиға 

желісінің байланысын, 

әңгімеде кездесетін сөз 

тіркестері мен сөз мағынасын 

қолданады 

  

Нені талдаймыз?   Әңгімені талдайды   

Нені жинақтаймыз?  Әңгімені негізге ала отырып, бір-біріне  сұрақтар қояды.   

Нені білеміз? Әңгіме желісінде  шағын эссе жазады   
 

 

 

Білім Ы.Алтынсаринның өмір 

баянымен таныстыру, 

әңгімені түсіндіру 

Ы.Алтынсарин туралы 

білімдерін кеңейтеді және 

әңгіменмен танысады 

Түсінік  әңгіменің негізгі ойын,  

оқиға желісін  өз сөзімен 

түсіндіреді. 

әңгіменің негізгі ойын, 

кейіпкерлердің ерекшелігін 

және  оқиға желісін  өз сөзімен 

түсіндіреді. 

Қолданыс Әңгімеде кездесетін сөз 

тіркестері мен сөз 

мағынасын қолданады 

Әңгімедегі оқиға 

желісінің байланысын, әңгімеде 

кездесетін сөз тіркестері мен 

сөз мағынасын қолданады 

Анализ  Әңгімені талдайды 

Синтез Әңгімені негізге ала отырып, бір-біріне  сұрақтар қояды. 

Баға Әңгіме желісінде  шағын эссе жазады 

Тақырып жоспары  

1. Ы.Алтынсарин жазушы, ағартушы-педагог 

2. Ы.Алтынсарин әңгмесіне/ертегісіне шолу 

3. Кейіпкерлердің іс – әрекетіне шолу 
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1- тақырыпша Ы.Алтынсарин жазушы, ағартушы-педагог 

Ы.Алтынсарин (шын аты — Ибраһим, 1841—1889) 

  1841 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. 

Шығармалары: «Салақтық,Қарабатыр,Кел,балалар, оқылық т.б.» 

 

 

2-тақырыпша. Ы.Алтынсарин әңгмесіне/ертегісіне шолу 

«Салақтық» «Қарабатыр» 

Салақ дегенді қалай 

түсінесіңдер, оған қандай балаларды 

жатқызуға болады. Және сазай сөзінің 

мағынасын түсіндіру. Мәтінді 

оқытқызу.       

      

Қарабатыр ертегісін оқытқызу. 

Қысқаша мазмұнын сұрау. Тұмар 

сөзінің мағынасын түсіндіру.  

       

 

 

 

 

 

қорытынды шығар 

 

Әңгіменің 

авторы кім? 

Әңгімедегі 

негізгі ойды 

анықта  

Кәрімге 

кеңестерің қандай? 

Ондай болмас үшін не 

істеу керек? 

    

Қорытынды: __________________________________________________ 

 

Әңгіменің авторы 

кім? 

Әңгімедегі негізгі 

идеяны анықта 

Әңгіме түсінігін өз сөзіңмен 

қысқаша баяндап жаз 

3-тақырыпша.   Кейіпкерлердің іс – әрекетіне шолу                                             

Салақтық Қарабатыр 

Кейіпкер: Кәрім, оның достары, 

завод қожасы 

Сұрақтар: Кәрімнің іс – әрекеті 

дұрыс па? Кәрімнің орнында болсаңдар 

не істеуші едіңдер? Егер сен Кәрімнің 

досы болсаң оған қалай көмектесуші 

едің? Завод қожасының іс- әрекеті ше? 

Кейіпкер: Қарабатыр,қарға, 

сауысқан, тырна, қаз, аққу, қарлығаш, 

Қарабатырдың анасы, әкесі, жас қыз 

Сұрақтар: Қарабатыр қандай 

бала?   Қарабатырға құстар неге 

көмектескен жоқ?  Қарабатыр қай 

құстың арқасында аман – есен үйіне 

оралады. 
 

 

р/с Сөз Сөздің мағынасы р/с Сөз Сөздің мағынасы 

1 Салақ Ұқыпсыз, өз –

өзіне 

қарамайтын 

бала(оқушы) 

1 Тұмар зиянды тылсым 

күштерден, тіл-көзден 

сақтайды деп сенген 

ежелден келе жатқан 

қазақ халқының 

бұйымы 
2 Сазай  Кез-келген 

заттың зардабын 

көру 
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Қорытынды:            

 

Деңгейлік тапсырмалар: І деңгей тапсырмалар 

Әңгіме неге «Салақтық» деп 

аталған? 

Салақ сөзінің мағынасы  

Салақ деп кімдерді айтамыз? 

Сенің ондай достарың бар ма? 

Әңгіме кім жайлы? 

Тұмар сөзінің мағынасы 

Құстарды адамның досы ретінде 

санауға болама? 

Егер Қарабатыр сенің досың 

болса, оған қалай көмектесер едің? 

 

ІІ деңгей тапсырмалары 

 

Салақ бала туралы 2 жол өлең 

шумағын құрастырып көр 

 

Салақ бала сасқалақ, 

Ұқыпты бала басқарақ. 

Құстар туралы 5 мақал – мәтел 

жаз. 

1.Құс қанатымен ұшады, 

құйрығымен қонады. 

2.Ит тамағы үшін жүгіреді. 

Құс тамағы үшін ұшады. 

3.Қыран құстың баласы ұшса 

келмес ұяға. 

4.Қаз келсе, жаз келер, 

Қарға келсе, қатқақ келер. 

5. Қарға қарғаның көзін шұқымас. 

ІІІ деңгей тапсырмалары 

Жұппен бірге келесі жұпқа екі 

сұрақтан дайында 

Жұппен бірге Қарабатыр сөзіне 

сөзжұмбақ дайында 

 

 Қорыта келгенде, шағын жинақталған мектеп дегеніміз – балалар саны аз, оқу 

үрдісін ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар жалпы білім беретін мектептерді айтамыз. 

ШЖМ-діңде өзіндік ерекшеліктері мен тиімді жақтары сонымен қоса кемшліктеріде аз 

емес. Ерешеліктері сабақ кестесін құрудың өзіндік ерекшеліктері бар. Тиімді жақтары 

бала саны аз болғандықтан оқушылармен жұмыс жасау тиімді және олардың ата – 

аналарымен коммуникативтік қатынас жасау өте тиімді болып келеді.  Өзіндік жұмыс 

орындауда уақыттың  50%   алса, бұл жалпы білім беретін мектептерде 20% алады. Ал, 

кемшіліктеріне келетін болсақ, оқушы саны аз болғандықтан топтық жұмыс ұйымдастыра 

алмау, мұғалім бірнеше пәннен бергендіктен оқытушының өз мамандығы бойынша 

тәжірибе жинай алмауы т.б. Мұғалім күніне 8-14 сабаққа дайындалады, әр сыныпқа 

тапсырмалар әзірлейді сондықтанда мұғалімнің уақыт жетіспеушілігі және кәсіби ауруға 

шалдығуына әкеліп соқтырады. Тағы бір кемшілігі мен білім алған мектепте шжм 

мектепке жатады, онда биылғы жаңартылған білім мазмұны бойынша  2-3 сыныптар 

біріктіріліп оқытылғандықтан қиындық туғызады дейді мұғалім. Себебі 2 сынып 

жаңартылған білім мазмұны бойынша болғандықтан 2-3 сыныпта біріктіріп сабақ беру 

қиындық туғызады дейді.  

 Шағын жинақты мектепте біріктірілген сынып оқушыларының білімін бақылау 

және тексеру мұғалім үшін күрделі жұмыстардың бірі болып табылады. Мұғалім 

біріктірілген сыныптармен бір уақытта жұмыс істегенде оқушылардың өздігінен орындау 

жұмыстарын үнемі бақылап отыруға мүмкіндігі болмайтын жағдайлар кездеседі. Сол 

себепті  оқушыларды өзін-өзі бақылауға үйрету керек. Өзін-өзі бақылау дағдыларын 

дамыту үшін оқушылардың өзара бір-бірін тексеру тәсілін пайдаланған дұрыс. Оқушылар 
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бір-бірімен өзара дәптерлерімен алмасып, өздігінен орындаған жұмыстарын тексереді. 

Өзіндік жұмыстар арқылы оқушылардың өзін-өзі тексеруі және бағалауы жүзеге 

асырылады. Шағын жинақты бастауыш сынып оқушыларының зейіні тұрақсыз 

болғандықтан, оқушылардың сабақ үстінде бір біріне алаңдайтындары белгілі. Мұндай 

сабақты өткізу мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді. Белгілі   педогог К. Ушинскийдің 

«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді 

тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады» деген пікірмен  толықтай келісемін. 

Шығармашылық ізденіс, талпыныс ғана адамды биік шыңдарға жетелейтіні рас. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

2. https://edu.mcfr.kz/article/3057-shayn-jinaty-mektept-yzmet 

3. http://zkoipk.kz/ru/2015k1/1296-conf.html 

4. http://sc0014.enbekshilder.akmoedu.kz/news/view/D5A98A4CB66C4608.html 

5. http://ifreestore.net/5323/5/ 

6.http://group-global.org/ru/publication/67141-shagyn-zhinaktalgan-bastauysh-mektep-
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АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ДЕНЕ МӘДЕНИЕТІ 

САБАҚТАРЫНДА КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІҢ ПАТРИОТИЗМГЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Шотаев Т.Д. 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі 

 

 

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»  Қазақстан халқына Жолдауында  

Қазақстан.Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еліміздің  ұлттық  

қауіпсіздігін, тәуелсіздік пен егемендігін танытатын мемлекетіміздің  ұзақ уақытты 

дамуын  анықтады. Білім беру мен тәрбиенің  негізгі міндеті – өз  елінің  азаматы,  

патриотын  тәрбиелеу  болса,  осыған   сәйкес «қазақстандық   патриотизм   мен  ұлттық  

патриотизм» оқушылардың тәрбиелік деңгейін бағалудағы көрсеткіш болып 

қарастырылады. Жастардың бойындағы ұлттық патриотизмді дамытуды қазіргі 

көзқараспен ұлтжандылыққа, елжандылыққа сыйғызуға болады. 

 Қаз дауысты Қазбек би бабамыз «Алтын ұя Отан қымбат, туып өскен елің қымбат, 

кіндік кесіп, кір жуған жерің қымбат» демекші, Қазақстан-жүз отызға тарта ұлт өкілдерін 

бауырына басқан көпұлтты мемлекет, нанымен тойдыртып, суымен шөлді басқан туған 

жер-Қазақстанды сүю, оны жаудан қорғау әрбір Қазақстан азаматының  ұлтына, дініне 

қарамастан барлығының ортақ парызы.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия ұлттық университетінің  

студенттерімен  кездесуде: «Еркін елде өскен  ұрпақтың рухы әрдайым биік болуға тиіс.  

Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса, ол елдің еңсесі де биік 

болады. Өршіл, намысшыл жас Отаншыл патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қызмет 

етеді» - деген болатын. Ел өміріндегі бірқатар мәселелерді шешу көп жағдайда азаматтық 

қоғамның даму деңгейіне, жоғары патриоттық сананың қалыптасуына, өз еліне деген 

мақтаныш сезімге, Отанының мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борышын 

орындауға дайындығын тәрбиелеуге байланысты.  

Патриоттық тәрбие жүйесі білім беру мекемелерінің  барлық типтері мен  

түрлеріндегі  оқыту мен тәрбиелеу үрдісіндегі  әлеуметтік маңызды құндылықтарды, 

азаматтылық пен патриотизмді қалыптастыру мен  дамытудағы, еңбек ұжымдарында, 

әскери, қоғамдық ұйымдарда  бұқаралық саяси тәрбие жұмысын жүргізуді, бұқаралық 

ақпарат құралдарының  азаматтарға патриоттық тәрбие беру тақырыптарын талдауға, 

https://edu.mcfr.kz/article/3057-shayn-jinaty-mektept-yzmet
http://zkoipk.kz/ru/2015k1/1296-conf.html
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зерделеуге және көрсетуге бағытталған қызметін жүзеге асыруды көздейді. Осы орайда 

алғашқы әскери дайындық және дене мәдениеті сабақтарында жастарды патриотизмге  

тәрбиелеудің рөлі ерекше зор.  

Алғашқы әскери дайындық және дене мәдениеті  сабақтары бір-бірін толықтырып 

тұрады. Дене мәдениеті  сабақтарын саптық дайындықсыз өту мүмкін емес. Себебі, ол  

гимнастиканың  негізі болып  табылады. Алғашқы  әскери  дайындық  пәні   жастарды  

Отан  қорғауға  дайын  болуға,  патриотизмге  тәрбиелейді  десек,  ол  мақсатқа  дене  

тәрбиесінсіз  жету  мүмкін  емес. Жастарды  Отан  алдындағы  борышын  өтеу  үшін,  

алдын  ала  осы  екі  пән  дайындайды.  Бастауыш  әскери   дайындық  пәні   әскери  білім   

берсе,  ал  дене  тәрбиесі  пәні  жастардың  әскерге  барар  алдында  жақсы   дамуын,  

денсаулығының  нығаюын  қалыптастырады. Жалпы  патриотизм  ұғымына   тоқталатын  

болсақ, «Патриотизм»  гректің   patriots –Отандас,patrios – Отан, туған жер  деген  

мағынаны білдіреді екен. Патриотизм  –    адамдардың  өз  Отанына   деген  сүйіспеншілігі  

мен   адалдығын  көрсететін  сезім.  Ол  адамның  өз  Отанын  күшті  де  айбынды  етіп, 

ұмтылуымен  сипатталады. Қандай  да  бір  жағдайда  Отанын  қорғауға  дайын  тұруын  

көрсетеді.  Патриотизм,   сондай-ақ,   туған  жерге  деген, ата-бабасы  жатқан  жерге  деген 

құштарлықты,  перзенттік  махаббатты  да  білдіреді [2].     

 Алғашқы  әскери   дайындық  пәні – Қазақстан  Республикасының   азаматтарын  

Қарулы Күштерде,  басқа  да  әскер  және   әскери  құрамаларда   қызмет  етуге   

дайындайтын   мемлекеттік  жүйенің  негізгі  құрамы   болып  табылады.  Бастауыш  

әскери  дайындық   пәнімен  әскери-патриоттық  тәрбие  тығыз  ұштастырыла  отырып, 

жастардың  әскери  істі  жақсы  меңгеруіне,  төтенше   жағдайларда  қорғанудың  тәсілдері  

мен  құралдарын  дұрыс  пайдалана  білуіне  ықпал  етед.  

Алғашқы  әскери  дайындық  бөлімінің  кіріспе  бөлімінен   бастап, әрбір   

тақырыптары   жастардың  бойында   терең  патриоттық  сезім  қалыптастырады  деп  

айтсақ  болады.  Оқытушы  кіріспе  сабақты  өткізуде  оқушыларды   әскери  қызметке  

және  Қазақстан  Республикасын   қорғауға   дайындаудың  маңызына, алғашқы  әскери   

дайындық  курсының   оқу  міндеттерін   орындауға   байланысты  моральдық-

психологиялық  және  дене  күшін   шоғырландырудың  қажеттілігіне  ерекше  көңіл  

бөледі. «Қарулы  Күштер  Қазақстан  Республикасының   егемендігі   күзетінде»  

тарауындағы «Қазақстан  Республикасының Қарулы  Күштерінің  нышандары  және   

әскери   бөлімнің   жауынгерлік  туы»   тақырыбында   мемлекеттік  нышандарды  

зерделеуге   ерекше  мән  беріледі [3]. 

Республика  нышандарының  саяси  және  рухани   мәнін  пайымдау  арқылы 

жастардың  азаматтық  міндеттері  туралы   дүниетанымы   кеңейеді  және   тереңдей  

түседі. Нышандарды  оқи   отыра   жастар  ел  тарихының   маңызын,еліміздің  болашағы  

үшін  жауапкершілік   сияқты   жалпы  адамгершілік  нормаларды  бойларында  

қалыптастырады.    Әлемде  азаматтардың   бойында  ұлттық  нышандар:  

туға,елтаңбаға,әнұранға,ұлттық  мерекелерге   патриоттық  сезімді,оларға   құрметпен   

қарауды  мақсатты   түрде  қалыптастырып  отырған   елдер  аз  емес. Көптеген  елдер  

мемлекеттік  нышандарды  мемлекеттің  оң  бейнесін   жасаудың негізі, патриоттық  сезім   

мен  ерік-жігерді  танытудың    нысанасы   ретінде  пайдаланады.  «Сабақтан  тыс  әскери-

патриоттық  тәрбие  ретінде   нышандар»  тақырыбында   деректі  фильмдер, 

конференциялар,ашық  сабақтар  өткізіп  кеңінен  насихаттауға   болады. Әскери   

қызметтің  қиындықтарын    табанды  өткеруде  алғашқы әскери   дайындық  

сабақтарының  тақырыптарынан  басқа  әскери  патриоттық  тәрбиенің  алар  орны  

ерекше  деген   болсақ   қателеспеген  болар   едім.  Әскери   істі   жіті  меңгеруге  дайын   

болу   үшін  сабақтан  тыс Ұлы  Отан  және  Ауған  соғысы  ардагерлерімен  кездесулер,  

әскери-спорттық  ойындар  мен  эстафеталық  жарыстар, әскер  тақырыбындағы  ерлік  

сабақтар,  қалалық, облыстық  слеттерге  қатысудың   тәрбиелік  мәні  зор.    

«Денсаулық – зор  байлық» - дейді  қазақ.  Халықтың  денсаулығын  сақтау, 

аурулардың  алдын  алу  мен  оларды  емдеу   бағыттары  мемлекеттік ,  әлеуметтік ,  
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экономикалық, медициналық   және  биологиялық  мәселе. Адамның  еңбек  пен  тұрмыс  

жағдайын  жақсарта  беру, аурулардың  алдын  алу,  халықтың   дене   және   рухани   

күшінің   жан-жақты  дами  беруіне   қолайлы   жағдайлар  туғызу-тәуелсіз   

мемлекетіміздің  аса  маңызды  міндеттерінің  бірі.  Ғалымдардың  зерттеулерінің   

қорытындыларына   сүйенсек,  еліміздің  соңғы   жылдары  денсаулық    көрсеткіштері    

нашарлап, халықтың   өсу   деңгейі  және  туу  көрсеткіштері  төмендеп, ауру  мен  жетім   

деңгейі   артып,  демографиялық  көрсеткіштері  нашарлауда.Келешек  маманды  кәсіптік  

жұмысына   даярлап,  өз  кәсібінде  дені  сау,  патриот   азамат  болуына  оқу  орнында  

оқыған  уақыты  өте  қатты  әсер  етеді [4].  

Келешек  маманды  кәсіптік  жұмысына  даярлайтын  оқу,  тәрбие   жүйесінде  әр  

түрлі  пәндер   қатарындағы   дене  тәрбиесі  пәні  мен  спорттық   сауықтыру  жұмысының   

маңызы  зор. Дене  мәдениеті сабағы  дені  сау, дене  бітімі  және  рухани   жағынан   

жетілген,  моральдық  жағынан табанды жеткіншек  ұрпақты  қалыптастыруға,  адамның  

денсаулығын  нығайтуға,  жұмыс  қабілетін  арттыруға,  шығармашылық   қабілеті   мен  

өмірін  ұзартуға   бағытталған  педагогикалық  үрдіс. Дене  тәрбиесі  арқылы  студенттің  

болашақ  өмір  тіршілігі   және   қоғамда  алар  орны   қамтамасыз  етіліп, өзіндік  негіз   

қаланады,  қалыптасады. Дене  тәрбиесі  кәсіби  еңбектің  көпшілік  саласына   қажет   

және  күш  қуатын  дұрыс қалыптастырып және жетілдіріп  қана  қоймайды,  сонымен  

бірге мінез-құлыққа  әсер  етіп, әлеуметтік  белсенділік, табандылық,көпшілік,ұлтаралық 

достық, қиындықты  жеңе  білу  және  т.б. қасиеттерді  қалыптастырып, жетілдіреді. Дене 

мәдениеті үрдісі оған қоса студенттерді жетік білуге, қозғалыс жүйелерінің икемділігін 

арттырып отыруға және дене тәрбиесінің сан-саналы түрлері мен тәсілдері арқылы 

ғылыми негізінде еңбек өнімділігін арттыруға, өз балаларының немесе достарының дене 

тәрбиесін белгілі дәрежеде дамытудың әдістерін жасап және таңдауға мүмкіндік 

туғызады.  

Дене мәдениеті сабағы төмендегідей міндеттерді орындайды: Отан қорғауға, еңбек 

етуге дайындау үшін қажетті өнегелілік  және қимыл-қозғалыс қасиеттеріне  студенттерді 

тәрбиелеу. Студенттерді жан-жақты  үйлесімді дамыту, денсаулықтарын сақтау және оқу 

үрдісі кезінде қажетті жұмыс қабілеттерін жоғарылату. Жоғары оқу орындарының 

бағдарламасының талаптарына, нормаларына сай қимыл-қозғалыс қасиеттерін дамыту 

және президенттік сынақ нормаларына дайындау, тапсырту.   

Келешек мамандықтарының ерекшеліктеріне сай кәсіптік-қолданбалы дайындық 

өткізу.  Студент спортшылардың  шеберліктерін жетілдіру. Дене тәрбиесі және спорттық 

жаттықтыруға қажет дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінен теориялық білім 

беру.Спорттық жарыстарда төрелік етуге, спорт нұсқаушылары ретінде жұмыстар атқара 

білуге үйрету. Студенттердің дене жаттығуларымен, спортпен тұрақты жаттығуға деген 

қызығушылықтарын арттыру болып табылады. Дене мәдениеті сабақтарында студенттерді 

дене тәрбиесінің әдістері арқылы потриотизмге тәрбиелеуге болады.Дене тәрбиесінің 

әдістері арнайы және жалпы болып екі топқа бөлінеді. 

  Арнайы әдістері қатаң шектелген жаттығулар, ойын әдісі, жарыс әдісі.Жалпы 

әдістерге: сөз қолдану әдістері, көрнекі қолдану әдістері жатады.Дене тәрбиесі  ойнату 

арқылы жеңіске жетуге деген үмтылысқа, бәсекелестік қабілеттерін арттыруға, 

студенттердің көңіл күйлерін көтеруге, өз беттерімен шешім шығаруға, дене қимыл-

қозғалыс сапаларын дамытуға, ойын барысында бір-бірімен қарым-қатынастарын 

дамытуға, адамгершілік секілді, т.б. көптеген жақсы қасиеттеріне тәрбиелеуге болады.

 Дене тәрбиесі жаттығуларын  жарыс, бәсеке түрінде орындауды жарыс әдісі дейміз. 

Жарыс әдісінің ең негізгі белгілі-қарсыласыңды, команданы, топты жеңіп алу үшін 

бәсекелесу, күрес, күш сынасу жағдайында қимылдың ептілігі мен дағдысын жетілдіру. 

Жарыс әдісі адам ағзасының мүмкіншіліктеріне жоғары талаптар қояды да, оның әрі қарай 

тез дамуына  ықпал етеді. Сонымен қатар бұл әдіс оқушылардан жаттығуды орындау 

кезінде пайда болатын міндетке өз шешімін тез қабылдауын талап етеді. Халқымыздың  

басынан қилы да қиын кезеңдер өтті. Ата-бабаларымыз ту ұстап, тұлпар мініп өзгеге 
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бодан болмас үшін, келешек ұрпағы үшін шыбын жанын  шүберекке түйген өзінің 

Отанының кең-байтақ жері үшін аянбай күресті. Олардың  аңсаған армандарына біздер 

жетіп қана қоймай, оның босағасын бекітіп, шаңырағын шайқалтпай нығайта бастадық. 

Жасыратыны жоқ тәуелсіздік алғалы, Қазақстан  Республикасы  болғалы көп қиындықтар 

болды. Республика тәуелсіздікке жетіп экономикалық жағдайы оңала бастаған шақта 

қоғам мүшелерін отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мәселесін бірінші кезекке қойып отыр. 

Ел тәуелсіздігі қолға конған бақыт құсы екенін тілге тиек ете отырып, оны ұшырып 

алмаудың қамын жасап, жастарды да сол  бақыт сақтау жолында  ат салысуға 

тәрбиелеуіміз қажет. Әрбір адам, әр азамат елін, Отанын сүюді өзінің қасиетті борышы 

деп санаса бізге одан артық еш нәрсе керек емес. Сондықтан да, бастауыш әскери 

дайындық және дене мәдениеті пәні оқытушысы ретінде осы істі  берік қолға алып, 

уыстан  шығармай ары қарай жастар бойында патриоттық сана-сезім қалыптастыруымыз 

қажет. Сол кезде ғана елім, жерім, халқым  деген азаматтар көбейіп, еліміздің өркендеуіне 

ат салысатын жастардың өсіп шығатыны хақ. 
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ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ЫҚПАЛЫ 

 

Рысбекова С.Т. 

Қарағанды қаласы № 66 мектеп-лицейі 

 

 

Қазіргі кезде көпшілікке ақпараттың мейлінше үлкен көлемін және арнайы 

білімдерді беру мүмкіндігі болатын жаңа технологиялық жүйелерді жасауға қажеттілік 

туындап отыр. АҚШ-тың білім басқармасы жүргізген 2009 жылы кең көлемдегі 

зерттеулер нәтижесі мынаны көрсеткен: онлайн режимінде дәріс алған оқушылардың 

білім көрсеткіші дәстүрлі бетпе-бет жүргізілген курстардан дәріс алған оқушылардан гөрі 

жақсы нәтиже көрсеткен. CNN (кабелдік жаңалық тарату желісі), Вашингтон Постта, сол 

катарлы әлемдегі зерттеу орталықтарының болжамдарына сәйкес төмендегідей бірнеше 

нақты дәлелдемелерді келтіре кеткенді жөн көрдік:  

- Оқушылар ноутбуктармен отырып дәріс алса, оларды бақылап отыруға ең аз күш 

жұмсалады; 

- Көптеген зерттеулер нәтижесі бойынша компьютермен жұмыс жасау оқушының 

табиғи қызығушылығын оятады; 

- Оқушылардың білімге құштарлығын анықтауда компьютердің көмегі басым; 

- Ноутбуктармен жұмыс жасайтын оқушылар, өз әріптестеріне қарағанда әлдеқайда 

артық білім қорын жинай алатындығын немесе көбірек сабақтарды оқи алатындығын 

дәлелдеді. 

Қазіргі кезде оқу үрдісін ақпараттық коммуникациалық құралдарсыз көзге елестету 

қиын. Әсіресе, интернет технологиясы арқылы оқыту өте танымал болып келеді. Интернет 

технологиясы арқылы оқыту (Е-learning)-бұл интернет желісі арқылы оқу үрдісіне қажетті 

ақпараттың үлкен көлемін тасымалдауды және оқытушы мен оқушы арасындағы 
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интерактивтік арақатынасты жүзеге асырып, осы процесттерді компьютерлік бақылауға 

негізделген.  

  В.Штерннің пікірінше, интеллект дегеніміз – жаңа өмір жағдайына бейімделе 

алудағы жалпы қабілет. Ал интеллектуалдық қабілет – жеке өмірді құруға және тұлғаның 

өз бетінше дамуына өз кезегінде әсер ететін, жалпы оның өмірлік іс-әрекетінің өзіндік 

сипатын, ойлаудың жеке тұлғалық қабілетін құрайтын жеке тұлғаның ғана емес, сондай-ақ 

ЭЕМ –дың немесе компьютерлер мен инновациалық құралдардың да құрамдас бөлігі. 

Соңғы он жылдықта цифырлық қоғам белсенді түрде қалыптасып, электронды оқыту, 

электронды денсаулық сақтау, электронды үкімет, электронды ғылым т.б. ұғымдармен 

біздің сөздік қорымыз толықты. Ақпараттық қоғамның сөздік қорында тағы да бір жаңа 

ұғымдар – Smart,  Smart education ұғымдары белсенді түрде еніп келеді. Осы орайда 

жасанды интеллектке ие құрылғылар біздің тұрмыстық өміріміз бен қызмет орнымызда 

бізге қызмет етіп, еңбек өнімділігімізді арттыруда. Статистикалық көрсеткіштер көрсетіп 

отырған дамыған елдердегі орташа өмір сүру жасының күннен күнге артуын, осы «жетелі 

техникалардың» еншісінде деуге толық негіз бар. 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    ген мағынаны білдіреді. Осы 

сұраққа кең көлемде жауап беру үшін білім беру жүйесіндегі бағыттардың дамуын 

қарастырған орынды. Бұл бағыттарды үш кезеңге бөліп қарауға болады. I кезең «өткен 

шақта» оқушы үшін жалғыз білім көзі мұғалімнің өзі болып, мұғалімнің кеңесімен оқушы 

жаңа білімдерді аудиторияда немесе оқулықтардан ала алатын болды. II кезең «қазіргі 

кезде» білім тек мұғалімнен оқушыға беріліп қана қоймай, оқушыдан оқушыға да 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 III кезең «келешекте» оқушы үшін негізгі білім көзі интернет болады, 

технологиялар тұлғаға бағдарланады және жаңа білімді құруға бағытталады.  Smart 

education – бұл ортақ стандарт, келісім мен технология негізінде Интернет желісіндегі 

бірлескен білім берушілік әрекетті жүзеге асыру мақсатында құрылған оқу мекемелері 

мен профессорлық-оқытушылық құрамының бірлестігі. Яғни, бұл контентке көшу «жетелі 

электронды оқытуға» көшудің тағы бір жағдайы болып табылады.  

Білімді электронды түрде берудің нәтижелілігі, келешекке бағытталған білім беру 

жүйесінің даму тенденцияларын анықтау мақсатында оқушылар келешектегі мектеп 

моделін жасақтауда осы смарт – құрылғылардың білім беру жүйесін дамытуда, 

оқушылардың білім сапасын арттырудағы рөлін басып көрсетті. Жаңа үлгідегі мектептің 

құрылысын модельдеуде оқушылар «мектеп ғимаратының іші-сырты барлығында видео 

камералар орнатылған, әр оқушы пластикалық карталар, мектепке кіруге мүмкіндік 

береді, оқушының мектепке келгендігін, тамақтанғандығын, сабақ аяқталғанын, ата-

аналарға күн сайын телефондарына хабарлама жіберілітіндігін, ал оқушылар оқулық, 

дәптерлерді сабаққа алып келмей, тек өздерінің арнайы флешкаларын алып келіп, 

флешканы іске косқан кезде автоматты түрде жұмыс аймағы ашылатындығын, бұл жұмыс 

аймағын іске қосқан кезде оқушының алдында электронды кітап пен дәптер шығады; 

оқушылар мұғалімдер хабарландыру тақтасының орнына электрондық дисплей мектептің 

жаңалығынан хабардар етіп отырады, әр қабатта оқушыларды бос уақытын 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін демалыс кабинеттері орналасады, әр қабатта 3D 

бөлмесі және теледидар бар» деп заманауи мектептің бейнесін видео материалдар 

көмегімен суреттеген болатын.  

     Осы орайда «Smart оқыту жүйесінен не ала аламыз?» деген сұрақ туындайды. 

-Мектептің сандық базасын қалыптастыру және тиімді пайдалану үшін 

жоспартлауға. 

-Медиотека қорларын дамыту және жетілдіруге. 
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-Инновациялық технологиялардың мүмкіндіктерін зерделеуді ұйымдастыру және 

олардың білім беру үдерісіне ықпалы, әсері. 

-Мектепте желілік ынтымақтастықты қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Ғылым мен техниканың жылдан жылға кең өріс алып жедел қарқынмен дамуы, 

білім мен дамудың негізгі көрсеткіші болып табылатын адами капиталымыздың артуына 

алып келуі тиіс. Оқушылардың жақсы білім алуын, табысты оқуын, ақыл – ойының 

дамуын жоғары дәрежеде ұйымдастыру егеменді елімізді одан әрі дамытатын азаматтарды 

тәрбиелеуде маңызды қадам болып табылады.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫНДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТЫҢ БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Фазылова А. А. 

№8жалпы білім беретін орта мектеп 

 

  

 

 «Сабақ беру үйреншікті жай 

шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет 

ететін, үнемі жаңаны табатын өнер».  

Ж.Аймауытов 

 

Адамзат баласы үшін өте маңызды құндылықтың бірі -білім. Сабақ – мектептегі 

оқу-тәрбие үрдісінің негізгі формасы екендігі бәрімізге белгілі. Олай болса, білім деңгейі 

әр түрлі оқушыларды қиын да, әрі қызықты математика пәнінен сұрақ-жауап арқылы, 

құрғақ есеп шығарумен жалықтырып алмау үшін, пәнге деген қызығушылығын, сабақ 

үстіндегі белсенділігін арттыру үшін пәнаралық байланысты назарда ұстаған жөн. 

Әрдайым сабақ түрлендіріліп отырылса, пәнаралық байланыс үнемі ескерілсе, сабақ 

тартымды, терең мазмұнды болмақ. Қазіргі уақыт талабы ұстаздан жаңа әдісті, 

шығармашылық ізденісті талап етеді. Әрбір пән оқытушысының негізгі міндеті – 

оқушыларға терең де, тиянақты білім беру болып табылады. Осы мақсатты жүзеге асыру 

әрбір оқытушының шеберлігіне, түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануына байланысты. 

Оқыту процесінде пәнаралық байланысты анықтау бұл оқыту сапасын көтеруге 

бағытталған жеке әдістемелік шара екендігіне көз жеткізуге болады. Математика пәні 

көптеген кәсіби пәндердің іргетасының дайындығын және оны оқытудың негізін қалайды. 

Пәнаралық байланыс тек пәндер кешенін оқыту салдары емес, оларды оқытудың басты 

міндеттері болып табылады. Сондықтан, математиканы оқыту техникалық мамандықтар 

дайындауда оқылатын кәсіби пәндерге негіз болады. Пәнаралық байланыс кәсіби 

пәндердің әрқайсысына тән ортақ белгілерін негізге ала отырып жүзеге асады. Егер, әрбір 

оқытылатын пәнді дара, ерекше, жалпы ұғымдар жиынтығы деп қарастырсақ, онда пән 

аралық байланыс осы жиындардың қиылысуы деп қарастыруға болады. Білім беру 

жүйесінің көп қырлылығы- оның өзіне тән ерекшелігі. Мектеп баланың дамуында негізгі 

рөл атқарады. Баланың жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуы, өзіндік көз қарастың 

қалыптасуы мен ой-өрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында қаланады. 

http://www.cnn.com/
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Қазіргі кезде мектептегі қайта құру білім берудің мазмұнын жетілдіруді, ғылыми 

пәндердің өзара байланыста жүргізілуін талап етеді. Мектеп оқушылары жекеленген 

пәндерден алған білімдерін тұтас біріктіріп қабылдай алмайды. Оның негізгі себебі олар 

бір-бірімен байланысты сабақтастықта қарастырылмайды. Осының нәтижесінде 

оқушыларда тұтас көзқарастың туындауына қиындық туғызады. Сондықтан да оқушы 

санасында дұрыс көзқарас қалыптастыру үшін мектептегі оқу пәндері арасындағы 

пәнаралық байланысты анықтап , дұрыс пайдалана білу  қажеттігі туады. 

Ғылыми ақпарат көлемінің көбею жағдайында оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытудың маңызы  өте зор. Сондықтан оқушылардың өзіндік жұмыс істеуінің  рөлін 

күшейтуге,барлық оқу пәндері бойынша олардың теориялық білімдер шеңберінің 

кеңеюіне аса назар аудару керек.  

Оқушылар білімдерін сапалы түрде  және нық меңгерулері  үшін теориялық 

білімдерге сүйенулері қажет. Оқушылардың бұрын алған білімдерін тереңдетуде және 

бекітуге ,олардың белсенділігін арттыруға пәнаралық байланыстар өте көп себептеседі.  

Әдетте ,жаңа тақырыпты өту барысында   оқушылардың оған деген 

қызығушылығын ояту керек,жаңа материалдың теориялық және практикалық 

мағынасын,басқа пәндердегі қолдану мүмкіндіктерін көрсету қажет. Математикалық 

есептер оқушылардың ұғымдарды теорияны және математика әдістерін меңгерудің тиімді 

де ,айырбасталмайтын құралы болып табылады. Осы сұрақтарды ашуда негізгі роль 

«пәнаралық мазмұнды есептерге » жүктеледі. Оқушылар іс жүзінде кездесетін есептерді 

шеше білулері тиіс , ал мұғалім ол үшін осы заманғы ғылыми білімді математикаландыру 

жетістіктерін сабақта пайдаланып отыру керек.  

Пәнаралық есептер берілген оқу пәнінің сабағында әр түрлі мақсатпен 

қолданылады: оқушылардың берілген пән бойынша білімін нығайтып,тереңдету үшін;сол 

білімдердің қолданылуын көрсету үшін ; оқушылардың  кәсіби білімі мен білігін 

қалыптастыру үшін және т.б.  

Математика сабағы басқа пәндердің  сабақтарынан күрделі ,оны түсіну үшін 

ерінбей еңбек етіп ,төзімді болып ,талмай оқу қажет. Ал бұл көп оқушының шамасы келе 

беретін қасиет емес. Сондықтан әр мұғалім оқушының  қызығушылығын арттырып 

,сабақты түрлендіре жүргізсе  жақсы нәтижеге  қол жеткізуге болады. 

Математиканы оқыту процесінде балалардың білімі мен біліктерін , танымдық 

қабілеттерін дамыту үшін пәнаралық байланысты жүзеге асыру қажет.Бұл-ғылымның 

әртүрлі салаларының арасында айқын шекара жоқ екендігі және олардың бір-бірімен  

тығыз байланыста болатыны  туралы түсініктерді ,сондай-ақ дүниеге ғылыми көзқарасты 

қалыптастыруға табиғат құбылыстарының біртұтастығын ,өзара байланысын көрсетуге 

мүмкіндік туғызады. Сонда баланың бір сабақта алған білімі,әсері,ойы,қиялы,басқа пәнге 

келгенде тежеліп қалмай,әрі қарай жалғасып түсуі,яғни бір пәннен басқа пәндерге 

көшудің үздіксіздігі қамтамасыз етіледі. 

Математиканы оқыту процесінде белгілі бір пәнаралық байланыстар іске 

асырылады. 

Математика мен өзін-өзі тану пәнін байланыстыру: 

- математикада мәтінді есептердің мазмұнына қарай негізгі құндылықтарды 

ашу; 

- математикалық шамаларды оқыту барысында рухани құндылықтарға 

тәрбиелеу; 

- математик ұлы тұлғалардың өмірінен мысалдар келтіре отырып, олардың 

математикалық термин сөздермен байланысын көрсету; 

Математика мен қазақ тілінің арасындағы байланыстар: 

- грамматикалық және математикалық ережелердің пайдалануы; 

- математикалық терминдер енгізу арқылы тіл байлығының арттылуы; 

- сөйлем құрастыру барысында үлгілеудің пайдаланылуы; 

- сөйлемдегі сөздер байланысының сызбаның көмегімен өрнектелуі; 
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- сөйлем құрау,ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дамытылуы; 

- өлең жолдарындағы буын сандарының теңдігі; 

- математикалық тілдің қалыптастырылуы. 

Математика мен әдебиеттің арасындағы байланыстар: 

- көркем шығармаларды сұрыптау және  ортақ немесе дербес белгілерін салыстыру 

арқылы анықтау және ажырату,теңеулердің қолданылуы; 

- халық ауыз әдебиеті үлгілерінің: жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ, қаламақ, мақал-

мәтелдер, ойын өлеңдердің және т.б. математика сабақтарында пайдаланылуы; 

- көркем шығармалардың мазмұны арқылы баланың ішкі сезіміне түрткі салу ақыл-

ойын,санасын жаңғырту және дамыту; 

- айналадағы дүниеде танып білген ,жинақтаған деректер мен мағлұматтарды 

математика сабақтарында пайдалану; 

- кескіндеу, бейнелеу, безендіру, құрастыру жұмыстары  барысында    

математикалық дәлдіктің және симметрияның  пайдаланылуы; 

- көркем суретті байқау, көру, бақылау, ажырату, сезіне отырып қабылдау, 

салыстыру, теңеу; 

- көркем сурет шығармалары арқылы баланың ішкі сезімін және көңіл –күйін ояту, 

дамыту; 

- ұлттық ою-өрнектермен таңбаларда геометриялық фигуралардың қолданылуы. 

Математика мен еңбекке үйретудің арасындағы  байланыстар: 

- баланың еңбекке дайын болуын , математикалық  білімдерін өмірде, нақтылы 

жағдайларда практикалық  мәселелерді шешу үшін  пайдалана алуын қалыптастыру; 

- күнделікті өмірге және тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауда  математикалық  

білім, білік,дағдылардың пайдаланылуы. 

Математика мен саздың (музыка) арасындағы  байланыстар: 

- саздық әуен  мен ырғақта  математикалық дәлдіктің және сан үлестің  

пайдаланылуы. 

- баланың кеңестікті болжауы және сәйкес түсінікті пайдалануы; 

- уақыт аралығы жайындағы түсініктердің қалыптастырылуы; 

- баланың қимыл-қозғалысындағы реттік тәртіп және дәлдік ; 

- қозғалмалы  ұлттық ойындардың қолданылуы. 

Пәнаралық байланыстарды іске асырудың келесі құралдарын атауға 

болады:пәнаралық сипатағы сұрақтар;проблемалық сұрақтар;пәнаралық 

текстер;пәнаралық мазмұнды есептер; пәнаралық мазмұнды үй тапсырмалары;кешенді 

тапсырмалар;пәнарлық бақылау жұмыстары және т.б. 

Пәнаралық байланыстарды жоспарлау- сол байланыстарды іске асыруға 

мұғалімдерді даярлаудың қажетті және маңызды тізбегі,әрі оқушыларды  оқыту 

барысында оларды іске асыру құралдарының бірі. 

Пәнаралық байланыстарды жоспарлау мектеп математика  курсының басқа 

сабақтас пәндермен өзара байланыстарының мазмұнын,көлемін,уақытын және іске асыру 

әдістерін анықтауға мүмкіндік береді.В.Н.Максимова еңбегінде  пәнаралық 

байланыстарды жоспарлаудың төрт негізгі әдісін келтіреді:кестелік,курстық,тақырыптық 

және сабақтық. 

Кестелік жоспарлау сабақтас пәндерді әртүрлі оқу тақырыптарының негізгі 

байланыстарын айқындайды және белгілі бір  пәндердің циклы,тобы бойынша мектеп 

директорының орынбасары немесе әдістемелік әлде пәндік бірлестіктер арқылы іске 

асырылады. 

Пәнаралық байланыстарды  кестелік жоспарлау мектеп басшыларына  сабақ 

кестесіне түзету енгізуге ,өте маңызды оқу тақырыптарының синхронды өтілуін 

бақылауға мүмкіндік береді. 

Пәнаралық байланыстардың курстық жоспарлауын мұғалім немесе  методист бір 

оқу курсының  ішінде әртүрлі тәсілдер арқылы жасайды. Осы тәсілдердің бірі ретінде  оқу 
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тақырыбының бірінен екіншісіне пәнаралық байланыстар тұрғысынан бірізді  талдау 

жасауға негізделген  тақырыптық тәсіл таңдап алынған. 

Сабақтардың оқу материалының логикалық құрылымы,басқа курстардан  

қарастырылатын тірек білімдері және алдын –ала келетін байланыстар тақырыптық 

жоспарлауда көрсетіледі. 

Пәнаралық байланыстарды іске асыруды толық көрсету осы байланыстарды әр 

сабақтық жоспарлау арқылы жасалады.Осы жоспарда сабақтас пәндердің  білімдері жаңа 

материалды оқытуда немесе бекітуде қашан ,сабақтың қай кезеңінде және қалай,қандай 

әдістер арқылы кірістірілетіні көрсетіледі. 

Мұғалімдер мектеп пәнінің  оқу бағдарламаларына ,оқулықтарға пәнаралық 

тұрғыдан талдау жасай білулері керек. Себебі,өздігінше  жұмыс істеу процесінде олар тек 

бір пәндік оқу бағдарламасымен шектеліп қоймайды. 

Математиканың әртүрлі сұрақтарын қарастыру барысында математиканы 

оқытудың  мақсаттарын , қарастырылып отырған сұрақтардың практиканың маңызды  

есептерімен байланысын оқушы әрдайым түсінуі керек . «Пәнді баяндауды ,таныстырып 

отырған ұғымдардың өмірлік жағдайлардағы қолданыстарын, оқушылар көріп 

отыратындай етіп құрастыру керек .Және де бұны тек ғылымның пайдасы туралы  жалпы 

сөйлегенде емес, жүйелі түрде жасауы керек»- дейді Б.В.Гнеденко . Сондықтан жоспар –

картада орта мектеп математика курсының пәнаралық сұрақтары көрсетілуі қажет, олар 

пәнаралық байланыстардағы  математика курсының  объектілері болып есептелінеді,және  

жоспар –картаның бірінші бағанасында көрсетіледі. Екінші бағанада байланыстағы 

математика объектілерінің басқа сабақтас пәндермен құрамы және оның байланыс 

объектілері көрсетіледі. 

Пәнаралық ақпарат мұғалімнің ауызша хабарламасы немесе көрнекілік құралдары 

арқылы , немесе есептер шығару   және практикалық жұмыстарды орындау барысында 

оқушыларға жеткізілетіндіктен , жоспар –картаның құрамында  осы методикалық  

тәсілдерді , яғни байланыс әдістерін көрсету қажет, ал бұл жоспар-картаның үшінші 

бағанасында  бейнеленеді. Төртінші бағанадағы байланыстардың түрі уақыттық критерий 

бойынша көрсетіледі. 

Математиканы оқыту барысында сабақтас пәндерден және нақтылы өмірден 

түсінікті түрде келтірілген фактілер оқушыларға ғылыми білімдердің пайда болуын 

,қоршаған орта мен  табиғат құбылыстарының танымал екенін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Осы жағдайда ғана оқушылар оқытылатын жеке пәндердің ,оның ішінде математиканың 

ұғымдары мен абстрактілі тұжырымдарын дұрыс сезіне біледі. 

Қазіргі уақытта математиканың дәлелдеулері қаншама күрделі болсада олар 

материалды әлемнің объективті байланыстарын бейнелейді. Ол үшін теориялық 

тұжырымдардың ақиқаттығына практика жүзінде оқушылардың көзін жеткізу керек. 
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Общение с музыкальным искусством через игровые методы даёт возможность 

каждому ученику выделить собственные смысловые и ценностные ориентации, занять 

индивидуальную позицию.  Один и тот же приём может решать сразу несколько задач, 

направленных на развитие творческих способностей учащихся. 

На любом школьном уроке  ученик учится думать, чувствовать и просто оставаться 

человеком. Музыка во все времена будила в человеке лучшие качества.   

Урок музыки – это один из творческих уроков в школьной программе. Главная 

задача уроков музыки – развитие творческой личности. 

Система специально разработанных заданий помогает детям развивать речь, 

воображение, активизируют познавательную деятельность детей.  

Игра является основным видом деятельности учащихся. С помощью игры дети 

больше запоминают, играя, они помогают друг другу в решении спорных вопросов. 

Игровые методы на уроках помогают детям раскрыть творческие способности, 

воспитывают чувства сопереживания друг другу, взаимовыручку в решении трудных 

вопросов. 

Применяя игровые методы на уроках музыки, я  преследую цель активизировать 

познавательный интерес учащихся к предмету. Более прочному усвоению материала, 

расширению кругозора, развитию творческого мышления, художественному 

воображению, активизации  памяти, наблюдательности, формированию  внутреннего мира  

ребёнка, воспитанию гармоничной личности способствуют именно игровые методы.  

Игровых методов и приёмов множество. Я бы хотела рассказать о некоторых из 

них. 

Ведущим видом деятельности на уроках музыки является пение.  Задача этого вида 

деятельности – это формирование и развитие певческих навыков у детей. При обучении 

детей пению я использую различные игровые методы и приёмы. Дети очень любят делать 

упражнения на развитие дыхания, звукоподражание, интонационные  упражнения. Так же 

я применяю метод пения «по цепочке», вокальную  импровизацию, сочинение 

музыкальных фрагментов и подголосков. Так же детям очень нравится играть в игру 

«Громче – тише». 

Так же одним из самых любимых видов деятельности на уроках музыки является 

игра на детских музыкальных инструментах. Переходя к этому виду деятельности дети 

полностью уходят в творчество, показывают свои версии импровизации музыкальных 

произведений, своё видение музыки. Инструментальное музицирование связано с 

вокально-хоровой деятельностью, импровизацией и слушанием музыки. Исходя из 

характера музыки,  учащиеся сами могут выбрать инструменты для сопровождения. Детям 

очень нравится исполнять русские народные мелодии и песни, которые позволяют 

использовать  большое количество музыкальных инструментов: бубны, ложки, трещётки, 

гусли, колокольчики погремушки и прочее. Так же я с детьми практикую изготовление 

музыкальных инструментов: дети сами пробуют сделать некоторые музыкальные 

инструменты дома из подручных средств (маракасы, погремушки, бубны и т.д.). Играя и 

изготавливая музыкальные инструменты,  дети не только  глубже  постигают характер, 
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настроение, жанровые особенности произведения, но и учатся передавать его. Так же 

учащиеся любят играть в игру «Дирижёр и оркестр». 

Ещё один метод, который я применяю в своей практике – сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры развивают познавательную активность и творческое мышление 

учащихся. Наиболее популярная  игра «Я композитор». Один ученик выступает в роли 

композитора и  рассказывает о себе. Учащиеся задают ему интересующие их вопросы. 

Каждый ученик хочет попробовать себя в роли того или иного композитора.  

Для развития у учащихся целостного восприятия музыкального произведения 

используется игра «Художники – декораторы». Учащиеся выполняют функцию 

оформителей различных шоу-программ современной эстрадной музыки или декорации к 

опере,  балету, классическому концерту. 

Так же сюжетно-ролевые игры развивают мышление . например игры: «Убери 

лишнее слово», «Вставь пропущенное слово», «Логические цепочки», «Ассоциативные 

сети». 

Интеллектуальные игры -  это игры-упражнения, игры-тренинги, которые 

воздействуют на психологическую сферу.  В таких играх дети  соревнуются. Соревнуясь, 

играющие школьники узнают об уровне своей подготовленности, тренированности, тем 

самым побуждают свою познавательную активность. Интеллектуальные игры расширяют 

представления о музыкальных инструментах и их звучании,  жанрах музыки, 

музыкальных стилях разных эпох, композиторах и т.д.  

Игры-путешествия совершаются в воображаемых условиях. Игры-путешествия 

применяются при изучении культуры разных стран,  творчества композиторов. 

Ещё одним видом вокальных игр является ритмодекламация: чёткое произношение 

текста или стихов в заданном ритме. Целью ритмодекламации является развитие 

музыкального и  поэтического слуха,  чувства слова, воображения. Главной задачей этой 

методики является осмысленное произношение каждого слова, каждого слога,  с 

искренним отношением исполнителя к звучащей речи. Одну и ту же фрау, текст, можно 

окрасить разными  эмоциями и интонациями, так как отношение к одному и тому же 

событию может изменяться по-разному. 

Интонация – это первооснова и речи, и музыки. Словесный образ и музыка 

неразделимы. Чем глубже дети узнают о словесно-поэтическом образе, тем проще им 

будет понять и выразить музыкальный образ. 

Использование метода ритмодекламации способствует формированию 

естественного звучания голоса, развитию чёткой дикции и выразительного исполнения 

различных настроений,  выработке речевого и певческого  дыхания. 

Музыкально-дидактические игры – это игры с готовыми правилами. Они требуют 

от учащихся умения разгадывать, распутывать, расшифровывать и конечно же знать 

предмет.  

Дети с ранних лет осваивают музыку движениями. Движения дают возможность 

учащимся выразить своё восприятие музыки, не объясняя своего душевного состояния, и 

помогают учителю направить духовное внимание в глубину поэтичного мира 

произведения.  Познание музыки через жест, движение, превращение процесса 

восприятия музыки из пассивной формы в активную – всё это относится к игровому 

приёму «пластическое интонирование».  

За пример здесь можно взять дирижёра: не играя на музыкальном инструменте, он 

«играет» таким инструментом как оркестр.  Значит, в жестах дирижёра есть  нечто, что 

даёт почувствовать интонационно-образный смысл музыки. К пластическому 

интонированию близок игровой метод «музыкальное рисование». Здесь дети могут 

почувствовать себя художниками и  держа в руках кисточки «рисуют»  в воздухе картины, 

соответствующие музыкальному произведению. Потом рассказывают о своей картине. 

Важно, сделать игру обязательной на каждом уроке музыки. Если учитель начинает 

«играть» на уроках, то нужно это делать регулярно, чтобы превратить такую  
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деятельность в постоянную практику. Не стоит говорить детям: «А сегодня мы с вами 

поиграем…», это должно осуществляться как естественная часть урока искусства, как 

одна из форм работы. 

Игровые формы должны стать естественными настолько, чтобы при 

необходимости заменить скучную, надоедливую и однообразную учебную работу и не 

выглядеть при этом развлечением и расслаблением от интеллектуального труда. 
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Изменения в системе школьного образования напрямую связаны с задачами, 

стоящими перед страной. Её экономический рост, по мнению Н.А. Назарбаева, зависит от 

повышения качества человеческого потенциала. Исходя из  этого, целью обучения в 

современной школе должно стать стремление к повышению уровня учебных достижений, 

развитию функциональной грамотности. Огромная роль отводится самостоятельному 

получению знаний учащимися, развитию их умений анализировать и находить пути 

решения той или иной проблемы. В этой связи изучение английского языка приобретает в 

настоящее время особое значение, поскольку язык несет в себе не только 

коммуникативную функцию , но и в процессе образования является одним из способов 

получения знаний. Поэтому  переход на полиязычие - неотъемлемая часть новой 

стратегии образования. 

Одним из важных аспектов, которому следует уделить особое внимание, является 

правильное  планирование уроков и использование  ресурсов, которые помогли бы 

учащимся не только изучить  лексику и грамматические структуры, но и самостоятельно 

применять их на практике. Главная обязанность учителя  - не просто давать конкретный 

материал для заучивания (хотя и это нужно делать), а развитие творческих способностей 

каждого учащегося для более полного закрепления определённого материала. Успех 

работы  учителя будет обеспечен, если он  сам  заинтересован в таком подходе к 

обучению и предлагает учащимся тот материал, который бы способствовал развитию  

выше упомянутых навыков.  

Большинство заданий, используемых на уроках раньше, предлагали учителю и 

детям стандартный  материал для изучения определенной лексики и грамматики, которые 

предполагали главным   образом только чтение текстов, их перевод и закрепление лексики  

на уровне упражнений. В новом формате обучения многие задания уже используются и 

должны быть использованы для того, чтобы научить учащихся думать когнитивно.  Самое 
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важное, что такого рода задания должны мотивировать учащихся проявлять такие 

способности как умение анализировать, умение сопоставлять факты, развивать  

мышление. Для этого,  изучая определенную тему, нужно  не просто давать учащимся 

определённый материал, но и найти способы для того, чтобы дети сами проявляли интерес 

к изучению темы. Не секрет, что самый эффективный способ достичь желаемого  - это 

дать ребенку сделать что- то самому, и только тогда учитель может быть  уверен, что 

учащийся понял тему. Каким образом может осуществляться данный процесс?  К счастью, 

сейчас есть огромное количество ресурсов, которые могут дать возможность учителю 

использовать на уроке различные виды заданий. Особое место среди этих ресурсов 

занимают аудио и видео материалы, как  обучающего,  так и развлекательного характера. 

Использование видео материалов, в первую очередь нацеленных на закрепление 

определенной лексики, способствует тому, что у учащихся появляется интерес к тому, что 

они видят и слышат, и как результат, процесс обучения становится для них более 

увлекательным.  Наглядный материал любого рода должен, безусловно,  стать частью  

плана если не каждого, то многих уроков. К примеру, работая в 5 классе над темой 

“Homes and away”, я предлагаю учащимся следующие задания: 

1) Fill the gaps with appropriate words from the box. 

On            near            floors              are       rooms        bread         live         brick                  

right 

I live in a (big, small, calm, cheap, busy, modern, old, new, clean, lovely, noisy) city. I 

live in a big house … my school. It is made of …  . There are 9 … in my house. I …  on the 1st 

floor. There … many trees near my house. There is a big shop to the … of my house. I like to go 

there to buy some …. . I live in the big flat. There are 3 … in my flat: a kitchen, a living-room, a 

bedroom and my room. There are many pictures … the walls in my room. I like my flat. 
2) Describe the picture using the prepositions and обороты there is/there are для 

закрепления грамматических структур. 

 Перейдём к лексике.  Перед изучением какой-либо темы  учащиеся, в первую 

очередь, должны быть ознакомлены с определённой порцией лексических единиц. Как это 

лучше сделать? Как мотивировать учащихся на изучение того или иного словарного  

материала? Для  начала  нужно определить, какой словарный запас есть у учащихся  по  

планируемой теме, чтобы  решить, как  его использовать  для изучения нового материала. 

Что касается приёмов работы по освоению лексики, то это могут быть различного рода 

сопоставления, дефиниции, игры, которые бы позволили учащимся использовать навыки 

анализа. Кроме  того, хорошо подходят упражнения в виде кроссвордов, зашифрованных 

слов, когда учащиеся должны  найти новые слова, которые в дальнейшем  будут 

использованы в текстах и речевой практике. Большое внимание нужно уделять 

закреплению данного материала, то есть задания, предлагаемые учителем в дальнейшем,  

должны быть полностью  связаны с тем вокабуляром, который учащиеся уже изучили. Это 

могут быть различного рода тексты, диалоги с использованием этих слов, которые 

помогут детям не только запомнить их, но и научиться использовать в определенных 

заданиях.  

Такие обучающие приёмы полезны тем, что  позволяют учащимся проявить свои 

творческие способности, помогают им расширить свой лексический запас и научиться  

правильно его использовать. На основе полученных знаний и имеющихся образцов  

ученики и сами без особого труда смогут в дальнейшем составлять тексты и диалоги 

подобного рода.    

В ходе работы  по освоению новой лексики,  желательно  уделять больше времени  

прослушиванию текстов. Для контроля понимания текста полезны  задания,  которые 

предлагают вставить  пропущенные слова, расставить слова, предложения или фразы в 

правильном порядке, заменить слова, подтвердить или опровергнуть верность 

утверждений и так далее. Такого рода задания должны помочь учащимся не просто 

зазубрить материал, но и уметь анализировать для более эффективного усвоения.  
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Что касается техники письма, то  и здесь  очень важно, чтобы учащиеся могли  

применять полученную информацию самостоятельно.  Роль учителя, в данном случае, 

состоит в том, чтобы проработать с учащимися те лингвистические и грамматические  

аспекты, которые должны присутствовать в их работе. Эти навыки могут быть отработаны 

в ходе совместного составления текстов, опорных вопросов, составления  текста по 

рисункам и так далее. Главная цель данных заданий- дать определенный план и критерии, 

по которым данная работа будет оценена.  Говоря о критериях, нужно отметить ,что они  

должны быть четкими и ясными. При изучении определенной темы учителю нужно  

обязательно информировать учащихся о том,  какие лексические и грамматические 

структуры, какие изученные слова, разговорные клише должны быть использованы в их 

работе. Только в таком случае учащийся будет точно знать, что ему следует сделать и 

достигнет определённых результатов. Получив определённые знания, каждый из 

учащихся сможет использовать их для самостоятельной работы, что и способствует не 

только изучению, но и применению их на практике.  
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ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Шакирова Ж. С. 

КГУ «СОШ №52 имени академика Е. А. Букетова» 

 

 

Фразовые глаголы являются неотъемлемой частью английского языка. Каждый, кто 

начинает изучать английский язык, с первых же занятий соприкасается с фразовыми 

глаголами и даже начинает автоматически употреблять их в речи, не подозревая, что 

имеет дело с одной из самых  характерных особенностей  английской речи:    

- Sit down, please. Сome in. Stand up! I get up at 7 o’clock. Look at the blackboard.  

Известный лексикограф Л. П. Смит, который первым ввел понятие «фразовый глагол» 

писал: «В английском языке имеется занимательный тип составного глагола, который 

добавляет идиоматическую силу в язык и помогает выразить мысли и значения более 

тонко». 

Фразовый глагол- это сочетание глагола с предлогом или наречием. При этом, если 

изменить предлог или наречие после глагола, то значение самого глагола может в корне 

измениться.   

Например:  break away -покидать 

                     break down-сломаться 

                     break out- вспыхивать 

                     break into- вмешиваться ( в разговор) 

Значения некоторых фразовых глаголов интуитивно понятны, так как легко 

выводятся из составляющих его элементов: come back —возвращаться, go away — 

уходить, stand up — вставать и т. п.   

Многие фразовые глаголы обладают значением, которое невозможно вывести из 

значений его компонентов. Например: run through - explain, stand for- tolerate, etc. 

Большая сложность при усвоении и понимании фразовых глаголов заключается в 

том, что большинство из них имеет несколько значений даже в пределах одного предлога 

или наречия, причем значения далеко не синонимичны.  Например, словарь Гальперина 
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дает следующие значения фразового глагола take in - выписывать, понять, обмануть, 

пропускать, собирать, арестовать. В таких случаях правильный перевод нужно 

выбирать, исходя из контекста.  

При переводе фразовых глаголов нужно быть особенно внимательными. Очень 

важно научиться выделять эти глаголы в предложении и не путать их с простыми 

глаголами. Например: 

1. He came from Scotland yesterday..-  Он приехал из Шотландии вчера. (to come 

from- простой глагол с предлогом) 

2. He came from notable family.- Он происходил из знатной семьи. (to come from-

фразовый глагол в значении «происходить, быть родом») 

Дополнительную трудность при усвоении фразовых глаголов составляет и тот 

факт, что один и тот же предлог не всегда придает  глаголам одинаковое  значение. 

Рассмотрим это на примерах из произведения Д. Голсуорси «Собственник». 

В словаре Гальперина  даны следующие значения out: 

- действие, направленное наружу, вовне; 

Например: And it is difficult to say how much satisfaction he had got out of that yearly 

transaction.- И трудно сказать, сколько удовлетворения он извлекал из этой ежегодной 

операции. 

….the poor old soul had been as nervous as a cat the whole time, and so put him out of 

patience that …- … бедная старушка была так нервна, как кошка, и так вывела его из 

терпения, что … 

- внезапность действия; 

Например: Then on the terrace the buzz broke out once more …- На террасе снова 

раздался шум … 

Then in the medley of his thoughts, he broke out: “Why I saw it in the paper yesterday: 

‘Run over in the fog!”- Затем в путанице своих мыслей, он воскликнул: «Я же вчера 

прочитал в газете: «Раздавлен в тумане!» 

В подавляющем большинстве случаев значение, которое придает послелог out  

разным фразовым глаголам, соответствует своему словарному значению: take out- 

вынимать, выведать; put out- вывозить  и т.д. 

Но есть случаи, когда out  не имеет ничего общего со своим словарным значением, 

например: Look out for their grip!”- «Остерегайтесь их хватки!» 

We’ll let the house, and get out of these fogs.”- «Мы сдадим дом и избавимся от этих 

туманов.» 

Послелог up имеет следующие значения: 

- движение снизу вверх, сооружение 

It was enough to make a man get up and leave the table.- Этого было достаточно, 

чтобы заставить человека встать и уйти из-за стола. 

“Now, what did it cost to put up those columns?”- «Ну, и во что вам обошлось 

соорудить эти колонны?» 

- продвижение, приближение 

June took her lover up to the woman with the beautiful figure.- Джун подвела своего 

возлюбленного к женщине с красивой фигурой. 

“If it didn’t come up- well then, damme, the old man would have to pay!”- «Если это не 

выгорит, что ж, придется старику заплатить!» 

-разрушение 

… she had expected it to break up the thick, chilly cloud …- 0на ожидала, что 

разобьет это плотное холодное облако … 

Yet he had gone further than Bosinney, had broken up his own unhappy home…- Он 

пошел дальше Босини и разрушил свою собственную несчастливую семейную жизнь… 

На примере фразового глагола take up можно убедиться в разбросе вариантов 

значений, причем совершенно не синонимичных:  
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1.  She was continually taking up with ‘lame ducks’ of one sort or another.- Она 

постоянно возилась то с теми, то с другими «несчастненькими». 

2.“I expect he’s very lonely now that all your time is taken up with Mr. Bosinney.”- «Я 

думаю, он очень одинок сейчас, ведь мистер Босини отнимает все твое время. 

3. June took her lover up to the woman with the beautiful figure.- Джун подвела своего 

возлюбленного к женщине с красивой фигурой. 

 Послелог  on имеет  значения: 

-перемещение, движение 

A feeling of its being too dangerous to take a step in any direction, or hazard any remark, 

had fallen on them all .- Чувство опасности предпринять какой- либо шаг или сделать 

неуместное замечание напало на всех. 

-продолжение 

“Why do you keep your name on?” - Swithin often asked him with profound vexation. –

«Почему ты продолжаешь здесь числиться?»- часто спрашивал Суизин с глубокой 

досадой. 

-развитие, увеличение 

“How are you getting on with my cousin’s house?”- «Как вы продвигаетесь с домом 

моего кузена?» 

“She‘s a good- looking woman, that wife of Soames’s. I’m told they don’t get on”. -

«Она красивая женщина, эта жена Сомса. Мне говорили, что они не ладят». 

“When’s your case coming on?”- «Когда подойдет наше дело?» 

 Значение фразовых глаголов break on, fall on в следующих примерах скорее 

идиоматично в контексте романа, так как совершенно не вытекает из значения 

составляющих их компонентов: 

 With a smile quivering and breaking on her lips, she searched his face …- С улыбкой, 

трепетавшей и набегавшей на ее губы, она всматривалась в ее лицо. 

Remarks kept falling on his ears: “That’s a nasty-looking brute, that tiger!”- Замечания 

доносились до его ушей: «Какой грозный, этот тигр!» 

Большое количество фразовых глаголов в языке, изменение их значений не только 

в зависимости от разных послелогов, но и в рамках одного послелога представляют 

определенную трудность для учащихся при изучении. И хотя в английском языке 

несколько тысяч фразовых глаголов, нет необходимости пытаться учить их все. На самом 

деле,  при исследовании художественных произведений английских писателей (Д. 

Голсуорси «Собственник», Ш. Бронте «Джейн Эйр») на предмет, какие глаголы чаще 

всего выступают в роли фразовых и какие послелоги встречаются чаще, был сделан 

вывод: 

самые  распространенные глаголы- get, come, take, break, put, look, run, keep, fall, 

stand, а самые часто используемые послелоги-  out, up, on.   
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Нужно понимать, что в пределах школьной программы невозможно познакомить 

учащихся со всеми фразовыми глаголами и со всем многообразием их значений с 

различными послелогами. Задача учителя- отобрать самые распространенные глаголы, 

необходимые в повседневной обыденной речи. Для более успешного усвоения 

представлять фразовые глаголы нужно в контексте. Например: 

1. I don’t like when you break into our conversation. ( вмешиваться) 

2. I came across him at the cinema last Sunday. ( встретить случайно) 

3. The guns began to fire, and the troops fell back. ( отступать) 

4. You should get on well with your colleagues. (ладить) 

5. She is a very persistent person. She keeps on trying to solve this problem. 

(продолжать) 

Так для чего нужны фразовые глаголы, если запоминать их сложно, а каждый из 

них можно заменить синонимом? Фразовые глаголы  являются характерной особенностью 

современного английского языка и его яркий, живой и высокопродуктивный элемент. Без 

знания элементарной базы фразовых глаголов мы не сможем понимать живую 

английскую речь подлинно и правильно, а наша речь будет звучать неестественно и 

высокопарно. Употребление самых распространенных фразовых глаголов делает речь 

живой и более естественной, особенно при устном общении.  

 

 

БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ ӘДІСТЕР МЕН ТӘСІЛДЕР 

 

Хасенова Г. А. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

   Мектепке дейінгі балаларға тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда 

олардың сөйлеу тілін дамытуға, байланыстырып сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, 

құрастыра сөйлеуге, сөздік қорының молаюына баса көңіл бөлген жөн. Сәбилердің 

дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп, тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің 

алатын орны ерекше. Балабақшада балалардың дұрыс сөйлей білу мәдениетін көркем 

әдебиет арқылы жүзеге асыруға болады. Әрбір ұйымдастырылған оқу қызметінде 

дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың қиялын шарықтатып, ойлау 

қабілетін ұштауға болады. Дидактикалық материалдармен балалар жаттыққан сайын 

олардың зейіні, тапқырлығы, ынталылығы, өзіндік ойлау жүйесі дами түседі. Балаға 

әңгімелеп айтуға, оқып тыңдауға, жаттауға арналған материалдар олардың даму 

деңгейіне, жас шамаларына лайықты болуы қажет. Балаларға суретті кітапшаларды 

көрсетіп, мазмұнын айтып беру қолайлы. Бұл жастағы сәбилерге оқиғасы сәтті 

аяқталатын, қорқыныш сезімін тудырмайтын шығармаларды таныстырған орынды. [1] 

   Ана тілін үйренудің заңдылығы, бірқатар қабілеттердің дамуы процесінде ішкі 

сезім арқылы (саналы емес) жүзеге асырылады:1) өзінің сөйлеу органы бұлшық еттерін 

адамның жұмыс істете білу қабілеті – сөздің дыбысын артикульдеу, интонация 

Послелоги 

out
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Остальные 
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элементтерін, просодемаларды модульдеу және оларды есту; 2) дыбыс кешендері мен 

интонацияны тілден тыс шындықпен салыстыру қабілеті, яғни оларды сөйлеу элементінің 

мағынасы ретінде түсіну; 3) сөздің мағыналық элементін өз сезімімен салыстыра білу 

қабілеті, яғни оларды бағалау; 4) араласу, тану, сөзді және адамның мінез-құлқын 

тәртіптеу процесінде сөздің мағыналық үйлесімділік дәстүрін және бағалау элементін есте 

сақтау қабілеті. [2] 

   Егер тәрбиеші баланың табиғи сөйлеуі неғұрлым қарқынды болатын жағдай 

жасаса, онда баланың тілі неғұрлым тезірек байиды және оның психикасы жан-жақты 

дамиды. Лингвистикалық-дидактикалық принциптерге құрылған тіл үйретудің түрлі 

әдістерін қолдану тілді дамытуды жеделдетудің негізгі шарты болып табылады. 

   Оқыту әдісі деп білімді бір адамнан екінші адамға беру мақсатымен орындалатын 

үйренуші мен үйретушінің іс-әрекетін айтады.     

   Мектепке дейінгі кезеңдегі тілдің дамуына мынадай тәжірибелік әдістер тән: 

еліктеу әдісі, сөйлесу (әңгімелесу) әдісі, қайталап айту әдісі, әңгімелеп беру (құрастыру) 

әдісі. 

   Еліктеу әдісінде үйретуші мен үйренуші екеуі де бір сөзді, бірақ әр түрлі етіп 

айтады: үйретуші ересек адамдармен сөйлескендегіден гөрі біршама қарқындырақ, сөзінің 

дыбысын артикульдеп және сөздің дауыс ырғағын мәнерлеп сөйлейді, ал үйренуші 

тыңдайды да, қайталайды, оның сөзіне еліктейді, сөйлеу қимылын үйренуге (дауыстың 

артикуляциясы мен модуляциясы) және мағынасын түсінуге тырысады (затты, қимылды 

және т.б. көрсететін дыбыс кешендерінің мәліметін салыстырады). Мұндайда тәрбиеші 

үшін орфоэпиялық норма деңгейінен төмен түспеу және баланың сөзіне еліктемеу 

(«сақауланбау», «шолжаңдамау») аса маңызды. 

   Бұл әдісті қолдануды сәби шағынан бастап, кейінгі шақтарда (тек балалар 

бақшасында ғана емес, мектепте, тіпті есейгенде де) жалғастырып отырады. 

   Еліктеу әдісіне үйрену тұрмыстық іс-әрекеттерді атқару кезінде, айталық, баланы 

шомылдыру кезіндегі баламен қатынас процесінде еріксіз түрде болуы мүмкін. 

   Еліктеу әдісі бұдан гөрі ересек балаларды тілге үйрету кезінде кез келген ойын 

үстінде пайдаланылады. Заттармен ойын ойнау кезінде балалар оларды бір орыннан 

екінші орынға ауыстырады, лақтырады, көрсетеді, итереді, шұқылап көреді, бұрайды, 

заттарды бақылайды және олардың сапасын, қимылын атайды. Мұнда да тәрбиеші 

баламен сөйлесуге, оны жетелейтін сұрақтар беруге тиіс. «Мынау қандай шар? Кішкентай 

ма? Көк пе?», «Мына машина жүре ме? Әлде тоқтап қалды ма?», «Автомобиль қалай белгі 

береді? Паровоз ше? Пароход ше?»-деп сұрайды ересек адам. Бала жауап бере отырып, 

тәрбиеші сұрағанда айтқан сөзді қайталайды: «Кішкентай», «Жүреді», «Би-би!», «Ту-ту!», 

«Гу-у-у!». Сол арқылы баланың лексикасы кеңейе түседі. 

   Баланың «құрылыс салуына» көмектесе отырып, тәрбиеші құрылыстың затын, 

оның бөлшегін атайды, құрылыста нәтижеге жетуге қажетті өзінің іс-әрекетін атайды. 

   Сюжетті драмалық-рольдік, «режиссерлік» ойын процесіне тіл дамыту үшін 

қолайлы жағдай ерекше көп болады. 

   Рольдік ойында бала ересек адамдардың өміріндегі өзі байқаған немесе 

әңгімелерден білетін, есінде қалған әр түрлі жағдайларды қайталайды : «анам балаларды 

тамақтандырып жатыр», «тракторшы жер жыртып жүр», «электр монтері немесе газ 

жөндеуші тұрғындардың шақыруымен үйге келді», «мұғалім мектепте балаларды 

оқытады» және т.б. Бала ересек адамның қимылын да, сол қимылмен айтылатын сөзін де 

қайталайды.         

   Режиссерлік ойында бала өзі роль алмай, оны осы оқиғаға қатысатын 

ойыншықтарға бөліп береді: сюжеттерді – балалар бақшасы, зообақ және с.с. балаға оның 

өмірлік тәжірибесін ескере отырып, тәрбиеші айтып береді. 

   Драматизациялық ойында бала таныс ертегілерден бір кейіпкердің ролін алып, 

ойын процесінде өз кейіпкерінің сөзін қайталайды, сол арқылы өзінің тілін байытады. 
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   Сюжетті ойындар үйренген тілдік материалды бекіте түсуде тамаша жаттықтыру 

болып табылады. Балалар алдарына әдейі белгілі бір өмір жағдайында айтылған 

ересектердің сөзін немесе ертегі кейіпкерінің сөзін дәл қайталап айтуды мақсат етіп 

қояды. Қимыл ойындары, ойындар әдетте балалардың тілін жаттаған әзіл-оспақпен, 

әндермен, санамақтармен байыта түседі. Жаттау тәрбиешінің сөзіне еліктеу процесінде 

жүргізіледі, тәрбиеші балалармен бірігіп ойнайды және алдымен әзіл-оспақты, санамақты 

өзі айтып, өлеңді де өзі әндетеді. Баланың ойын кезіндегі сөйлеу мөлшері оның жас 

шамасына байланысты. Мысалы, балалардың бірінші жылында ойнайтын «Алақай-ау, 

алақай!» ойыны ересектердің сөзбен сүйемелдеуімен ғана ойналады, бала оның тек 

қимылына ғана еліктейді (алақанын соғады, қолын басына қояды т.с.). Бұл мысалдар 

оқытудың бір әдісімен – еліктеу әдісімен келтіріледі. Бірақ әр жағдайда бұл әдіс әр түрлі 

тәсілдермен жүзеге асырылады. 

   Белгілі бір әдістің қолданылу нұсқасын, сол әдісті құрайтын негізгі іс-әрекеттің 

енгізілуін тәсіл деп атаймыз.  

   Сонымен, еліктеу әдісін жүзеге асыратын тәсілдер мыналар болуы мүмкін: 

1) айналадағылармен танысқанда нақты затты бақылау – жоғарыда келтірілген 

мысалдағыдай, сәби өз қолына қарайды, анасының не тәрбиешінің қолын бақылап, оған 

ілесе қайталайды, оның сөзіне еліктейді; 

2) ойындар, ойын үстінде баланың тілі жаңа лексикамен толығып қана 

қоймайды, сонымен бірге ол жаңа сөз формасымен де байиды («электр монтері», «қонаққа 

бару» ойынында балалар зат есімді меңгереді, «Қызыл Телпек пен сұр қасқырды» 

ойнағанда, балалар диалог сөздерді байланыстыруға үйренеді); 

3) сөз үлгісіне сүйену (сөзді елестету): тәрбиеші айтқан сөзді балалар 

қайталайды («Су, су, менің бетімді жу!»). 

   Кез келген әдісті іске асырудың тәсілдері көп-ақ: шығармашылықпен жұмыс 

істейтін әрбір тәрбиеші әдістің өзін бұзбастан әрдайым өзіндік тәсілдер жасайды. 

Мысалы, еліктеу әдісі, айтылған тәсілдерден басқа, суреттерді, тірі объектілерді 

(жануарларды, өсімдіктерді), бейнефильмді, магнитофонды және басқаларды пайдалану 

тәсілдері арқылы орындалуы мүмкін. 

   Бала үшін орындауы анағұрлым қиыны оның тілін үйрету әдісі – сөйлеу әдісі, 

мұны қосымша сұрақ пен жауап әдісі, әңгімелесу әдісі деп те атайды. 

   Әңгімелесу әдісі үйретушінің сұрауынан, ал үйренушінің жауап беруінен тұрады. 

Демек, олардың екеуі де сөйлейді, бірақ бір сөзді емес (еліктеу әдісіндегіндей), әр түрлі 

сөздерді сөйлейді: үйретуші өзінің сұрағымен баланың өзіне таныс сөздерді, дыбыстарды, 

грамматикалық формаларды немесе дәнекер мәтінді еске түсіруге және оны орнымен 

қолдануға итермелейді. 

   Нақты затқа немесе суретке сүйену тәсілі дидактикалық ойындармен, яғни 

оқытуға арнайы арналған ойындармен шектеседі. Ересек адамдар балаларды белгілі бір 

ойынның ережесімен таныстырады. Содан соң олардың өз бетімен ойнауларына 

мүмкіндік береді. Кез келген дидактикалық ойында баланың тілін дамытатын үлкен 

мүмкіндіктер бар: өйткені дидактикалық ойын арқылы берілетін кез келген білімді бала 

сөйлеу түрінде үйренеді. Бірақ баланың сөйлеу тілін дамытуға арнайы арналған 

дидактикалық ойындар да бар – бұл сөйлеу       

түріндегі дидактикалық ойындар. 

   Мектепке дейінгі бес-жеті жастағы балаларды, жоғарыда айтылған тілге үйрету 

әдістерінен басқа, қайталап айту әдісімен де үйретеді, ол балалардың сөзін тілдің барлық 

компоненттерімен (лексикамен, грамматикалық формаларымен, интонациямен) 

байытатын, олардың байланыстырушы сөздерін жаттықтыратын қайталап айту әдісімен 

сөйлеуге үйретеді. 

   Қайталап айту әдісінде тәрбиеші балаларға көркем әдеби шығарманы оқып береді 

(айтып береді) немесе серуендегенде, экскурсияда болғанда өздері көрген нәрселерді 

олардың есіне салады, немесе «өз өмірінде болған оқиғаларды» айтып береді (баяндайды), 
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немесе балалар көрмеген әлде бір затты, хайуанатты сөзбен суреттеп айтады, содан соң 

оларды :  

1. тәрбиешінің әңгіме айтуы барысында сұрақ қоюға;  

2. оның әңгімесін (өз жолдастарының біріне немесе үйдегі ересек адамдар 

үшін) қайталап айтып беруге ынталандырып отырады. 

   Қайталап айту әдісі еліктеу әдісіне ұқсас. Бұл әдістердің арасындағы 

айырмашылық мынада: тәрбиеші оқып болысымен-ақ мәтіннің кейбір жерін бала 

қайталайды (еліктейді); жуықта естіген мәтіннің мазмұнын бала мүмкіндігінше айтып 

береді; баланың мәтінді қабылдауы мен оның мазмұнын қайталап айтуы барысында 

біршама уақыт өтуі қажет. Балаларды көркем әдебиетпен таныстыруға байланысты 

әдістемеде қайталап айтудың көптеген тәсілдері бар, мысалы: сүйікті кейіпкерлерін ойнау, 

ертегілерді, әңгімелерді және т.б. сахнада көрсету. 

   Мектеп жасына дейінгі балалардың тілінде құрастыру (әңгімелеп беру) әдісіне 

кең дербестік беріледі. Оның мәні мынада: балалардың ертегілерді өз бетінше 

«құрастыруын», олардың өз өмірлерінде кездескен нақты жағдайларды әңгімелеп беруін, 

оқылған көркем әдебиеттегі тақырыптарды араластырып айтуын, картинкаларды, нақты 

объектілерді – заттарды, хайуанаттарды, өсімдіктерді суреттеуін тәрбиеші көтермелеп 

отырады. 

   Балаларды ана тіліне үйретудің жоғарыда келтірілген әдістері баланың тіпті өзін 

арнайы оқытып жүргенін аңғармай, тілді ішкі сезім арқылы игеріп, табиғи қарым- 

қатынаста үйренуін көздейді. Мұндай әдіс үйретудің практикалық әдісі деп аталады, оның 

теориялық әдістен айырмашылығы сол, мұнда балаларға және жас өспірімдерге 

лингвистика, тіл туралы ғылым жөнінде мәлімет беріледі. Теориялық әдіспен балалар 

мектепте, ана тілін іс жүзінде меңгергеннен кейін ғана танысады. 

   Болашақ тәрбиеші үшін балалармен жеке және бір топ баламен бірден (яғни 

алдын ала дайындалмастан) мазмұнды (өрістейтін) әңгіме жүргізе білу дағдысы кәсіби 

шеберлік болып табылады. Бұл дағдыға олар тиісті әдісті үйрену, практикалық әдістерді 

меңгеру нәтижесінде ие болады. Балаларды әңгімеге шақыру, байланыстырып әңгімелеу 

шеберлігінің дағдыға айналуы да осылайша жүзеге асырылады.  

   Оқытудың тәжірибелік әдістері – еліктеу, сөйлесу (әңгімелесу), қайталап айту, 

әңгімелеп беру, (құрастыру) және осы әдістермен жұмыс істеу тәсілдері: нақты 

объектілерге суйену, ойындарға (заттық, сюжеттік, қимылдық, дидактикалық) сүйену, 

иллюстрацияларға (картинкаларға) сүйену, тәрбиешінің сөз үлгісіне, магнитофоннан 

жазып алғанға, бейнебаянға және т.б сүйену балаларға тіл үйретуде аса тиімді. Өйткені ол 

тілді үйренудің табиғи процесінің заңдылықтарын ескере отырып жасалған, бұл процесті 

бұзбайды, қайта оны неғұрлым интенсивті, сөйлеу жұмысын дене, бұлшық ет және ішкі, 

интеллектуалді, эмоциялық жұмысын көбейте түседі. [3] 

   Бүгінде әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Балалардың тілін 

дамытуда жаңа әдістер мен технологияларды қолданып, іздену қажет. Оларды тиімді 

қолдану білім сапасын арттырады. Сабақ өткізгенде бірінші орынға ойын және ойын 

түрлері қойылады. Ойын – оқу үдерісіндегі оқытудың формасы әрі әдісі ретінде 

қолданылады. [4] 

   Тіл дамытуда көрнекі құралдар, түрлі суреттер, кестелер, ойыншықтар, музыка 

және т.б. материалдар ұйымдастыру арқылы оқу қызметін көркемдеп отырса, балалардың 

сөздік қоры біршама толығады. Әрбір сабақта ойын түрлерін және өзара сөйлеу үлгілерін 

тақырыпқа сай қолданған жөн және тиімді. Ойын элементтерін дидактикалық материал 

ретінде пайдаланудың пайдасы зор. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді 

және нақты міндеттерді шешеді. Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы 

міндеті – сөздің мағынасын дұрыс түсініп оны өз сөзінде дұрыс қолдану. 
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БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ИННОВАЦИЯ 

 

Альтаева Г.Д. 

г. Караганда  «ОСШ № 64» 

 

ХХІ ғасыр ұлттық бәсеке, ақпараттық сайыс инновациялық технологиялар, күрделі 

экономикалық реформалар сияқты көріністермен ерекшеленеді. Сол кезеңге сай 

интеллектуалды, дені-сау, ой-өрісі жоғары дамыған әлемдік деңгейдегі  жоғары білімі бар 

азаматтарды  тәрбиелеу – мемлекеттің ең маңызды стратегиясы. Әлемдік өркениетте өз 

орнын тауып, жаһандану  ағысына енген еліміздің алдында маңызды міндеттер мен 

бұлтартпас бағыттар тұр. Солардың бірегейі – білім беру жүйесін жетілдіру. Елімізде 

білім мемлекеттің экономикалық ресурсы, өндіріс факторы ретінде қарастырылуда. Соңғы 

үш жыл бойына Қазақстан ЮНЕСКО-ның Білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің 

129 елі ішінде көшбасшылардың төрттігінде тұр. ХХІ  ғасырда Қазақстанда білім беру 

жүйесінде  инновациялық серпіліс жасалынды. Жаңа мыңжылдық білім беру үдерісін 

мүмкіндігінше кеңірек  қарауды талап етеді. Әр адамды жаңа әлемде  жұмыс істеуге, білім 

алуға, өмір сүре алуға,  бірлесіп өмір сүре білуге үйрету қажет. Бұл  ЮНЕСКО 

қалыптастырған білім берудің төрт тағаны. 

Инновация дегеніміз – қоғамның жаңа мұқтаждығына жаңа тәжірибелі құралды 

жасау, тарату мен қолданудың жинақтық үрдісі сонымен қатар, өзінің өмірлік циклі өтетін 

әлеуметтік және заттық ортадағы берілген жаңалықпен ұштасқан өзгерістер үрдісі [1,11 

б.]. Инновация сөзі латын тілінен аударғанда жаңалықты ендіру деген мағынаны білдіреді. 

Инновациялық технологиялар – бұл жаңа заманның компьютерлік және 

телекоммуникациялық технологиялары. Инновациялық технологиялар нәтижесінде 

экономикалық механизмдерде, оқытушылар мен білім алушылар еңбегін ұйымдастыруда 

түбегейлі өзгерістерге, оқытушылық қызмет сипатына зор үлес қосылады. Оқу үдерісінде 

инновациялық технологияларды енгізудің негізгі өзекті мәселесі – жаңа әдістерді қолдана 

отырып жас жеткіншектердің интеллектілік, шығармашылық ойлауын дамыту, қазіргі 

заман талабына сай экономикалық көзқарастары мен белсенділігін қалыптастыру. Оларды 

кәсіпкерлікке баулу, өзбетінше білім алу және еңбек ету дағдыларына негіз салу болып 

табылады.  

Инновациялық үрдіс – педагогикалық жаңалықтардың педогикалық бірлестікпен 

меңгерілуі мен тәжірибеде ғылыми тұрғыда тиімді қолдану. Жалпы білім берудегі 

жаңалық пен қоғамдағы жаңалық бір ғана мақсатты көздейді, олар даму мен прогрестің 

қабілетін арттырулары қажет. Оқытуда және тәрбиедегі инновациялық үрдістер бастауыш 

мектептен басталып содан кейін жалпы білім беретін орта, кәсіби және жоғарғы 

мектептерді қамтиды. Негізгі инновациялық бағдарлама және жаңа енгізулер келесі басты 

ережелерді біріктіреді: 

 ‒ Қоғамда қолайлы жағдай жасау және жаңалық енгізу үрдістерін дамыту, оларды 

оқу-тәрбие үрдісінде қолдану жағдайын туғызу; 

 ‒ Танымдық, шығармашылық іс-әрекетімен жаңашылдықты ынталандыру; 

 ‒ Жаңашыл мұғалімдердің негізгі және үздіксіз іс-әрекетін, ізденушілік 

шығармашылық қабілеттерді үнемі және тұтас білдіру үшін, оқушыны оқытуда 

инновациялық үрдістердің дамуын айқындайтын қабілеттерді анықтау үшін жалпы 

педагогикалық жағдай жасау [1, 16 б.]. 
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Инновациялық үрдіс идеяларының көрініс беруінен бастап, олардың жүзеге асуына 

дейінгі циклді қамтиды; бұл жарату үрдісі, жаңалықты тарату мен қолдану. Қағида 

бойынша, инновациялық үрдіс келесі сатылардан өтеді: 

1. Жаңа енгізулердің алғы шарттарының пайда болуы (жаңа мұқтаждықтар, 

идеялар, ғылыми ашулар); 

2. Жаңалықтың жасалуы; 

3. Оны қолданушылар ортасына тарату, жаңалықтарды пайдалану; 

4. Жаңалықты алу әдісін тарату (технологияны тираждау); 

5. Оған деген мұқтаждықты өтеу үшін оны кең түрде құру [1, 11-12 бб.]. 

Қоғамдағы болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша 

қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың 

интеллекттік әлеуетін дамытуды, педагог іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды 

талап етеді. 

Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі – «интерактивті оқыту әдісі». 

Интерактитік оқыту технологиясы мен концепциясы интеракция (ағлш. Interaction - өзара 

әсер, бір-біріне әсер ету) құбылысына негізделген. Оқыту барысынде жеке тұлғалар 

арасында танымдық қарым-қатынас орнап, оның субъектілерінің бәрі өзара қатынасқа 

түседі. Әр оқушының жеке жұмысы мен оның жеке тұлғасын дамыту адамдардың бір-

бірімен сөйлесу және өзара әрекеттесу барысында жүзеге асады. Осы концепцияны 

жақтаушылардың ойынша, осындай ситуацияның жиі қолданылатыны және ыңғайлы түрі 

оқу ойындары болып табылады. М.В.Кларин, Ю.С.Тюнников және басқалар ойындардың 

білім беру мүмкіндіктерін зерттеген: ойындар педагокқа оқытудың (білім, білік, дағды) 

қоданылуын, жаттығу мен өңделуін, әркімнің мүмкіндігін ескеруді, білім деңгейі әртүрлі 

оқушыларды ойынға тең дәрежеде қатыстыру нәтижелерін көрсететін мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар ойындарда барынша эмоциялық-тұлғалық әсер ету, комуникативті 

біліктілік пен дағды қалыптастыру, қарым-қатынас құндылығы сияқты мүмкіндіктер бар. 

Сондықтан оқу ойындарын қолдану мектеп оқушыларының жеке және тұлғалық 

сапаларын тәрбиелеуге қолайлы.  Интерактивті әдіс-тәсілдерді жиі пайдалану, әр сабақта 

оның мүмкіндіктерін түрлендіріп отыру – педагогтар қауымының басты міндеті.  

Инновациялық іс-әрекет үлкен ғылыми көлемдігімен, мәселені шешудегі анық 

айшықталған жаңалығымен сипатталады. Интерактивті әдістерге мыналар жатады: 

♦ миға шабуыл әдісі; 

♦ топпен жұмыс; 

♦ проблемалық шығарма әдістері; 

♦ рөлдік ойындар; 

♦ зерттеулер; 

♦ іскерлік ойындар; 

♦ сын тұрғысынан ойлау әдісі; 

♦ пікірталастар және т. б. 

Оқудың интерактивті әдістерінің үлгісі: 

«Ми шабуылы», «ми штурмы» («дельфи» әдісі) – бұл әдіс, берілген сұраққа кез - 

келген оқушы жауап бере алатын әдіс. Маңыздысы айтылған көзқарасқа бірден баға 

қоймау керек, барлығын қабылдау қажет және әрқайсысының пікірін тақтаға немесе парақ 

қағазға жазған дұрыс. Қатысушылар олардан негіздеме немесе сұраққа түсініктеме талап 

етілмейтінін түсінулері керек. [1, 25 б]. «Ми шабуылы» хабарландыруды анықтау керек 

болғанда және қатысушыларының белгілі сұраққа қатынасы кезінде қолданылады. 

 Қазақстандағы білімнің дамуының қазіргі кезеңі оқу үрдісін басқарудағы білім 

берудің тәжірибесі мен теориясындағы мақсатты бағытталған жаңа идеялармен тығыз 

байланысты. Бұған байланысты сонымен қатар жаңа типті мектептер – гимназия, лицей 

және колледждер пайда бола бастады. Әсіресе жаңа типті мектептерде жаңа 

технологиялық оқыту ізденістері жүргізілуде, жаңа пәндер енгізілуде, дәстүрлі емес 

курстар, жаңа авторлық бағдарламалар дайындалуда. Міне, осының бәрі білім беру 
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саласын дағдарыстан шығару бағытында жүргізілуде. Нәтижесінде инновациялық 

мектептер ұйымдастырудың басқа формасына енеді, сол себепті жан-жақты зерттелуі 

қажет.  Қарағанды қаласындағы №1 мектеп-гимназиясындағы инновациялық процестерді 

М.Т. Татиев пен И.Ю.Натарова «Инновационные процессы в школах нового типа» атты 

мақалада көрсетіп өткен болатын.  

  Қарағанды қаласындағы №1 мектеп-гимназиядағы білім берудегі теория мен іс-

тәжірибе инновациялары мынадай бағытта жүргізіледі: 

1. Бір саладағы идеялар мен көріністерді екінші бір салаға көшіру; 

2. Кешенді дисциплинааралық проблемалар мен зерттеулерді жүйелеу; 

3. Белгілі пәндердің жаңа дипциплина бойынша жүйенелуі /биофизика, биохимия, 

астрофизика/; 

4. Жалпығылымдық формалар мен оқу құралдарын өндіру [2, 141-142 бб.]. Сөйтіп, 

жаңа типті мектептердің құрылуы білім беру жүйесіндегі инновацияға жол ашады. Жүйелі 

түрде мұғалімдер құрамы мен сапасының жаңаруы, мұғалімнің психологиялық-

педагогикалық білімінің үнемі жаңартылып отырылуын талап ету – бұл оқу 

орындарындағы инновациялық прициптердің базасы болып табылады.  

 Енді инновациялық оқыту концепциясы туралы айтсақ. Инновациялық  оқыту 

барысында кем дегенде мазмұндық (нені оқыту), процесуалдық (қалай оқыту), 

мотивациялық (оқушылар әрекетін қалай белсенді етуге болады) және ұйымдастыру 

(оқушы мен мұғалім әрекетіннің құрылымын қалай жасау керек) жағын бөліп қарауға 

болады. Осы жақтардың әрқайсысына бірқатар концепция сәйкес келеді. Мазмұндық 

жағына - мазмұнды қарам-қатынас, оқу материалын күрделендіру, басқа  пәндерді 

кіріктіру /интеграция/, дидактикалық бірліктерді ірілендіру және т.б. Процесуалдық 

жағына – программалау концепциясы, проблемалық, интерактивтік оқыту 

т.б.Мотивациялық – оқуы барысын мотивациялық қамтамасыз ету концепциясы, 

танымдық қызығушылық қалыптастыру, т.б. Ұйымдастыру – гуманитарлық педагогика 

идеялары, педагогикалық еңбектестік концепциясы, оқу пәніне «шому» (М.П.Щетини), 

орталықтандырылған (концентрированные) оқыту т.б[3, 86 б.]. Осы концепциялардың бәрі 

өз кезегінде технологиямен қамтамасыз етіледі. Мысалы, прблемалық оқыту 

концепциясы: проблемалы-сұқбаттасып оқыту, проблемалы-міндеттілік, проблемалы-

алгоритмдік, проблемалы-контекстік, проблемалы-модулдік, проблемалық-компьютерлік 

оқыту.  

 Инновациялық  білім  беру  әдістемелерінің   ішінде  пікір  сайыс   технологиясы  

тиімді  құралдың  бірі. Бұл  бағдарлама  Қазақстанға  1996жылы”Сорос” қорының  Карл 

Поппер  форматы  бойынша  өткізген  бастапқы  семинарларының  арқасында  келген. 

Бағдарламаны ілгері   дамыту   және  оның  ауқымын  кеңейту  мақсатында  1998жылы 

“Ұлттық  пікір  сайыс  орталығы”  қоғамдық  қоры   құрылған [3, 88 б.]. Бүгінде  “пікір  

сайыс”  бағдарламасы  оқытудың басқа  инновациялық  әдістемелерімен   қатар  қанатын   

кең   жайып,  Қазақстанның  әрбір  облысын   қамтыды. Пікірталас - әлдебір сауал, сұрақ 

немесе мәселені талдау, талқылау. Пікірталас, әдетте, адамдар әртүрлі көзқараста болып, 

бірыңғай пікірге келмеген күрделі мәселелерге арналады. Пікірталас басқа жұмыстарға 

қарағанда өзінің құрылымы, оқушылар әрекетінің мазмұны, өткізу әдісі және басқадай 

ерекшеліктерімен ерекшеленеді.  

 Инновациялық білім беру арқылы мектеп оқушысының интеллектуалды дамуының 

сапалық дейгейлері белгіленіп, оған қойылатын талаптардың негізгі көрсеткіштеріне 

сәйкестігі анықталады. Инновациялық білім беру құралдары: аудио-бейне құралдар, 

компьютер, интерактивті тақта, интернет, компьютерлік-мультимедиялық құралдар, 

электрондық оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешен, медиатека, инновациялық-ақпараттық 

қор, инновациялық веб-сайт және т.б. Ал инновациялық білім беру әдістеріне: әңгімелесу, 

пікірлесу, талқылау, жаттығу, сұрақ-жауап, миға шабуыл және т.б. эвристикалық әдістер 

жатады[4, 16 б.]. Сондықтан да жаңа ғасырда жаңа Қазақстанның мұғаліміне қойылатын 

талап та жоғары болмақ. Жаңа әлемнің жаңа мұғалімі ең бірінші кезекте инновациялық 



455 

 

технологиямен қаруланған, оқушының жан дүниесін жете түсінетін, оның дара қабілеті 

мен шығармашылығының ашылуына ат салысатын, оқушының жеке тұлға болып 

қалыптасуына бар мүмкіндіктер жасайтын, өзінің инновациялық іс-әрекетіне жүйелі 

талдау мен сараптама жүргізе алатын және біртұтас педагогикалық үдеріс сапасының 

инновациялық жетілдіру жолдарын білетін жаңашыл мұғалім болуы тиіс.Мүғалімнің 

инноваіиялық іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру – мұғалімнің меңгенген 

инновациялық педагогикалық технологияны өз іс-тәжірибесінде қолдануға даяр болуы. 

Қазақстан Республикасының өркениеті дамыған, алдыңғы қатарлы 50 мемлекет 

қатарынан көрінуге ұмтылысы қоғам өмірінің барлық саласына реформалар жүргізуді 

талап етуде. Сондықтан білім беру жүйесіндегі инновациялық өзгерістер әлемдік деңгейде 

болып жатқан жаңашыл бастамалармен үндесіп отыр. 
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Процветание любой страны мира напрямую зависит от качества и уровня 

образования государства в целом. Если государство стремится занять одно из 

лидирующих мест на мировом поприще, то ему необходимо иметь качественную систему 

образования.  

Сегодня многих родителей волнует вопрос уровня образования в школах и высших 

учебных заведениях. От разнообразия нестандартных методов обучения голова идет 

кругом. Сегодня в системе образования активно внедряют инновационные технологии, а 

государство, в свою очередь,  ежегодно тратит миллионы  на повышение квалификации 

учителей и издание новых книг. Мало кто из сегодняшних выпускников надеется на то, 

что школьных знаний будет достаточно для поступления в ВУЗ и большинство из них, 

дабы гарантировать учёбу дальше, посещают репетиторов. А уж те, точно знают, какими 

нетрадиционными способами обеспечить глубокие и надежные знания. Основная система 

образования стран СНГ основана по советской системе, что представляет собой всеобуч, а 

также всеохватывающая ликвидация безграмотности. 

Современная же система образования включает в себя множество плюсов в 

воспитании современного поколения. Во-первых, это гуманизация. Это одна из 

положительных качеств этого  направления, которая разрушает рамки между 

преподавателем и учащимися. То направление, которое очень необходимо в современном 

мире, где одним из главных приоритетов любой страны является взаимоуважение, 

основанное на признании прав человека в современном мире. Во-вторых, это 

гуманитаризация, что включает в себя разрушение препятствий между людьми с разным 
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уровнем знаний, а также уничтожение языкового барьера. Президент нашей республики в 

своей программе еще в 2006 году сказал о том, что в сфере высшего образования «для 

подготовки современных государственных менеджеров на базе Академии 

государственного управления должна быть создана с участием зарубежных партнеров..». 

[1] 

В-третьих, всеобщая информатизация населения. В современном мире 

информационных технологий, просто необходимо знание компьютера для достижения 

высоких знаний. [2] 

Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной 

стороны, образование в 21-м веке стало одной из самых главнейших сфер человеческой 

деятельности; мы достигли отличных достижений в этой области, которые легли в основу 

социальных и научно-технологических преобразований, которые так актуальны  для 

уходящего века. С другой стороны, расширение сферы образования и изменение ее 

статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о 

кризисе образования. И, конечно же, в последние десятилетия в процессе поисков путей 

преодоления кризиса образования происходят самые радикальные изменения в этой сфере 

и формирование новой образовательной системы. [3] 

Место образования в жизни общества во многом определяется той ролью, которую 

играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, навыки, возможности 

развития профессиональных и личностных качеств. Эта роль стала возрастать во второй 

половине 20-го века, принципиально изменившись в его последние десятилетия. 

Информационная революция и формирование нового типа общественного устройства - 

информационного общества - выдвигают информацию и знание на передний план 

социального и экономического развития. Изменения в сфере образования неразрывно 

связаны с процессами, происходящими в социально-политической и экономической 

жизни мирового сообщества. Именно с этих позиций попытаемся выделить и 

проанализировать основные тенденции мирового образования. 

Эволюция знания в основной источник стоимости в информационном обществе. 

По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что в качестве источника 

прибыли все чаще выступают знания, инновации и способы их практического 

применения. То, что знание начинает занимать ключевые позиции в экономическом 

развитии, радикально изменяет место образования в структуре общественной жизни, 

соотношение таких ее сфер, как образование и экономика. Приобретение новых знаний, 

информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и развитие 

становятся фундаментальными характеристиками работников в постиндустриальной 

экономике. 

Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном 

обществе, вызывает необходимость для работников несколько раз в течение жизни менять 

профессию, постоянно повышать свою квалификацию. Сфера образования существенно 

пересекается в информационном обществе с экономической сферой жизни общества, а 

образовательная деятельность становится важнейшей компонентой его экономического 

развития. Не нужно также забывать, что информация и теоретическое знание являются 

стратегическими ресурсами страны и, наряду с уровнем развития образования, во многом 

определяют ее суверенитет и национальную безопасность. Становление образования как 

важнейшего фактора преодоления отсталости в развитии большей части человечества. 

Переход от индустриального к информационному обществу, постепенно 

осуществляющийся в развитых странах,грозит обострить до предела одну из сложнейших 

глобальных проблем современности - проблему преодоления отсталости в развитии 

многих стран. Информационный разрыв, накладываясь на индустриальный разрыв, вместе 

создают двойной технологический разрыв. Если такое положение во взаимоотношениях 

между развитыми и развивающимися странами сохранится, то возникнут серьезные 

неконтролируемые противоречия, которые будут терзать человеческое сообщество. Для 
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того чтобы создание современной информационной инфраструктуры в развивающихся 

странах способствовало не только повышению прибылей развитых стран, участвующих в 

финансировании этого процесса, но и главным образом - преодолению социально-

экономической отсталости, необходимо использование новых технологий, как в 

международном бизнесе, так и в самых различных сферах жизни в развивающихся 

странах. А это требует и современных технических систем, и определенных знаний, 

навыков, умений, моделей поведения у граждан этих стран. Становление 

информационного общества требует качественного повышения человеческого, 

интеллектуального потенциала развивающихся стран и тем самым выдвигает сферу 

образования на первый план общественного развития. [4].   

Государственные затраты на образование сокращаются или, что встречается 

гораздо реже, стабилизируются. Даже в США, где самой приоритетной областью 

социальной политики государства является образование (эту отрасль в США по праву 

называют "государством в государстве"), на нужды которого выделяется больше средств, 

чем на оборону, проблемы государственного финансирования обострились. 

Перечисленные тенденции определяют основные направления в развитии новой 

образовательной системы. Принципиальное отличие этой новой системы от традиционной 

заключается в ее технологической базе. [5]Технологические элементы крайне неразвиты в 

традиционном образовании, которое опирается в основном на обучение "лицом к лицу" и 

печатные материалы. Новая образовательная система ориентирована на реализацию 

высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно 

технологический базис новых информационных технологий позволяет реализовать одно 

из главных преимуществ новой образовательной системы - обучение на расстоянии или, 

как его называют иначе, дистанционное обучение.  

 На данный момент в современном обществе происходит неудержимое развитие 

информационных технологий, особенно в области мультимедиа, виртуальной реальности 

и глобальных сетей. Использование этих технологий в различных сферах 

жизнедеятельности человека породило немало философских, теоретико-методологических 

и социально-экономических проблем. Наибольший общественный резонанс вызывает 

феномен глобальной компьютерной сети Интернет. Интернет представляет собой 

удобный источник разнообразных сведений, качественно меняющий всю систему 

накопления, хранения, распространения и использования коллективного человеческого 

опыта. [6].   
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В последнее время, в стране, вместе с ухудшением состояния здоровья, 

наблюдается и снижение уровня физической подготовленности школьников. Вследствие 

этого ведутся поиски новых путей для улучшения здоровья и физической 

подготовленности детей через занятия интересными и доступными видами физических 

упражнений как в школе, так и учреждениях дополнительного образования. Одним из 

эффективных средств физического воспитания являются восточные виды единоборств, в 

том числе регулярные занятия одним из популярнейших видов единоборств – дзюдо.  

Занятия дзюдо оказывают положительное влияние на рост и развитие организма, а 

также существенно повышают физическую подготовленность занимающихся. В 

исследованиях К. В. Чедова (2006) установлено, что дзюдоисты 10–12 лет опережают 

подростков, занимающихся физической культурой в рамках школьной программы, по 

ряду показателей [1].  

Правильное применение средств дзюдо оказывает глубокое и многостороннее 

влияние на организм занимающихся, обеспечивает хорошее здоровье. Систематические 

занятия дзюдо благотворно влияют на деятельность центральной нервной системы, 

органов кровообращения и дыхания, снижают утомляемость коры головного мозга и 

повышают работоспособность человека Велико значение физических упражнений, в том 

числе дзюдо, для развития и укрепления опорно-двигательного аппарата: кости 

приобретают большую прочность, увеличивается подвижность в суставах, тело 

становится более гибким. Значительные изменения происходят в мышцах: растет их сила, 

повышается скорость сокращений мышц и их эластичность [1,2].  

Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические требования и 

оказывают комплексное воздействие на организм детей. Особое влияние занятия дзюдо 

оказывают на воспитание личности дзюдоистов детско-юношеского возраста. Занимаясь 

дзюдо, можно научиться преодолевать свои слабости и недостатки, изменять себя и 

познавать свои возможности. В системе физического воспитания занятия дзюдо не только 

повышают уровень физической подготовленности, но и в сочетании с другими средствами 

физического воспитания (естественные силы природы, личная и общественная гигиена и 

т.д.)  способствуют укреплению здоровья занимающихся [3,4]. 

Вместе с тем физическое воспитание современной школы не предусматривает в 

своей программе занятия единоборствами. В практике факультативов и спортивных 

секций занятия восточными видами единоборств также не находят на сегодняшний день 

широкого внедрения в образовательных учреждениях общего образования. Дети имеют 

возможность заниматься ими только в специально оборудованных залах, которых не так 

многох [5]. 

В ходе анализа физического воспитания школьников, в процессе педагогической 

практики в школе мы пришли к выводу, что внедрение дзюдо в учебный процесс 

сталкивается с некоторыми сложностями. Поэтому наилучшим вариантом привлечения 

учащихся к физической культуре средствами единоборств являются практические занятия 

в секции СОШ, как дополнительные занятия. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость изучения и анализа влияния 

занятий дзюдо на физическое развитие и состояние здоровья детей школьного возраста, 

что позволит наиболее эффективно содействовать внедрению этого вида спорта в 

практику физического воспитания. 
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Целью работы явилось выявление эффективности физической подготовки 

мальчиков 10-12 лет на основе использования дзюдо в системе дополнительного 

образования. 

Материалы и методы исследования: теоретический анализ по проблеме 

исследования, наблюдение, контрольные испытания, методы математической статистики. 

Базой исследования являлась ТОО «СК» Дзюдо-Батыр» им. Максима Ракова». В 

наблюдении приняли участие мальчики 10-12 лет группы начальной подготовки, 

привлеченные для занятий на отделение дзюдо в количестве 14 человек. Занятия 

проводились 3 раза в неделю в течение 8 месяцев по типовой учебной программе 

предварительной подготовки по дзюдо, где предлагается содержание занятий и подбор 

средств физической подготовки [6].  

Критериями эффективности физической подготовки явились показатели развития 

физических качеств. Оценивали: скоростные (бег 30м), скоростно-силовые (прыжок в 

длину с места), силовые (отжимание), координационные способности (Челночный бег 

3х10м, 10 кувырков через партнера) и гибкость (наклон на гимнастической скамейке). При 

выборе двигательных тестов исходили из принципа доступности, а также соблюдения 

требования адекватности особенностям контингента испытуемых. Анализ данных 

проводился в абсолютных величинах и по уровневой оценке результатов в соответствии с 

нормативами программы по дзюдо. Результаты тестирования были статистически 

обработаны по принятому в педагогических исследованиях методу [7].  

Результаты исследования. Теоретический анализ по изучаемой проблеме показал, 

что содержание типовой программы по виду спорта предусматривает предварительную 

спортивную подготовку для всех проявивших интерес к дзюдо детей с учетом их 

возрастных особенностей, возможностей и потребностей [6]. Основная направленность 

предварительного этапа подготовки: укрепление здоровья, закаливание организма и 

повышение уровня физического развития и работоспособности; воспитание моральных и 

волевых качеств; развитие физических качеств (быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости); овладение базовыми элементами техники дзюдо; отбор одаренных для вида 

спорта детей. 

Полученные результаты. Мониторинг развития физических качеств и 

координационных способностей у мальчиков 10-12 лет  по итогам двух срезов (начало и 

конец учебного года) выявил их положительную направленность в конце учебного года. 

По итогам первичной диагностики определено, что среднегрупповая оценка исходных 

показателей изученных физических качеств у мальчиков 10-12 лет по отдельным 

качествам соответствовала уровню от низкого до выше среднего, а по сумме тестов 

среднему уровню (Табл.1). 

Таблица 1.  

Динамика прироста показателей физической подготовленности мальчиков 10-12 

лет в учебном году 

 

№

  

Показатели Уровни А

П 

Пр

ирост  в  

%  
1 

срез 

2 

срез 

1

. 

Челночный бег 

3х10(сек) 

С

Р.УР. 

>С

Р.У. 

0

,1 

0,7

% 

2

. 

Гладкий бег 30 м. 

(сек)  

С

Р.УР. 

>С

Р.УР. 

0

,1 

1,8

6% 

3

. 

Прыжок в длину 

(см) 

С

Р.УР. 

>С

Р.УР. 

1

2,37 

8,4

% 

4

. 

Отжимания (кол-во 

раз) 

С

Р.УР. 

>С

Р.УР. 

9

,7 

29,

1% 
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5

. 

10 кувырков через 

партнера (сек) 

С

Р.УР. 

СР

.УР. 

0

,43 

2,2

% 

6

. 

Наклон вперед (см) <

СР.УР. 

СР

.УР 

0

,86 

12,

6% 

 Σ С

Р.УР. 

>С

.У. 

  

 

Итоговое тестирование выявило у школьников прирост в развитии всех изученных 

физических качеств (Рис.1). Анализ динамики физической подготовленности в конце 

учебного года выявил у мальчиков 10–12 лет некоторые положительные сдвиги всех 

изученных показателей, которые статистически подтвердились лишь в тесте, 

характеризующем силовые качества (отжимание - 29,1%). В тестах, определяющих 

скоростно-силовые качества, прирост составил 8,4%, а гибкость – 12,6%. Минимальный 

прирост результатов отмечен в скоростных способностях (бег 30м – 2,2%), а также в 

тестах, характеризующих координационные способности (челночный бег – 0,7%, кувырки 

– 2,2%). При этом суммарная оценка в развитии физических качеств повысилась от  

среднего до выше среднего уровня, а координационных способностей - существенно не 

изменилась и отвечала как в первом срезе среднему уровню по тесту «кувырки через 

партнера», что отражает  лишь  возрастной  прирост  последних. 

 

 
 

Рис 1. Темп прироста показателей физической подготовленности мальчиков 10-12 

лет 

В итоговом тестировании отмечена некоторая положительная динамика 

индивидуальной уровневой оценки физической подготовленности школьников по 

большинству тестов. Вместе с тем в тестах «10 кувырков через партнера» и «Наклон 

вперед» высокий уровень подготовленности никто не продемонстрировал, но при этом 

сократилось количество испытуемых с низким уровнем этих показателей. 

Сравнение процентного соотношения испытуемых по уровню физической 

подготовленности в учебном году выявило следующую реальную картину (Рис. 2). В 

исходном тестировании 28,5% мальчиков продемонстрировали высокий уровень 

физической подготовленности; 30,9% - уровень выше среднего; 21,3% - средний уровень; 

15,4% испытуемых продемонстрировали уровень подготовленности ниже среднего и 

3,55% показали низкий уровень физической подготовленности.   
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Рис. 2. Динамика уровневой оценки физической подготовленности мальчиков 10-12 

лет (первый и второй срез) 

 

В итоговом тестировании высокий уровень подготовленности показали 32,1% 

занимающихся; уровень выше среднего – 22,5%; средний уровень – 27,3%; уровень 

подготовленности ниже среднего – 11,8%; низкий уровень подготовленности показали 

3,55%, как и в исходном срезе. Следует отметить, что за период наблюдений вырос по 

отношению к исходному срезу процент школьников, имеющих высокую и среднюю 

суммарную уровневую оценку физической подготовленности, и не изменился процент 

школьников с низким уровнем таковой. 

Таким образом, полученные нами данные о приросте абсолютных 

среднегрупповых результатов, как по отдельным качествам, так и по сумме тестов, а 

также повышение их суммарной уровневой оценки за учебный год указывает на 

возможность использования дзюдо как средства физической подготовки школьников 10-

12 лет. 

В целом апробированный нами подход к оптимизации физической подготовки 

школьников 10-12 лет на основе дзюдо в ходе экспериментальной проверки доказал свою 

эффективность и может быть рекомендован для использования в практике  физического 

воспитанияю.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА ЧЕРЕЗ 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Ялынская А.Е. 

Средняя общеобразовательная школа №58 

 

 

В начальных классах закладываются основы грамотного письма и оттого, 

насколько они будут сформированы, зависит дальнейшее обучение ребенка, его 

способность усваивать в дальнейшем программу русского языка. Чтобы добиться 

хороших результатов в формировании навыка грамотного письма, можно использовать 

различные приемы обучения. 

Прежде всего нужно научить слышать звуки, определять их количество в слогах, а 

затем в словах, различать гласные и согласные звуки, ударные и безударные. Затем 

необходима выработка орфографической зоркости. Учитель должен научить ученика 

видеть и узнавать орфограммы. А этот навык формируется в деятельности и является 

результатом многократных действий. И следует отметить, что для достижения грамотного 

письма необходимо научить детей самоконтролю[1, стр. 32]. 

Выработка орфографической зоркости начинается с периода обучения грамоте. 

Сначала детей учат слуховому вниманию, а, затем зрительной зоркости (ученик должен 

научится на слух различать гласные и согласные звуки и соотносить их со схемами). 

Когда заканчивается период обучения грамоте, формы работы над орфографией 

значительно пополняются. Это такие традиционные задания, предложенные учебниками: 

списать, вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова; найти в 

упражнении слова на данное правило, подчеркнуть орфограмму, и др. [2, стр.45]. 

В русском языке встречается очень много упражнений на развитие 

орфографической зоркости. Например слова с непроверяемой безударной гласной в корне 

слова. Работе над этой орфограммой нужно уделить особое внимание. При изучении 

непроизносимой согласной в корне слова учащимся предлагаются следующие задания: 

написать по памяти 5 слов с непроизносимыми согласными, подчеркнуть орфограмму; 

списать с доски слова, в которых были пропущены орфограммы. А так же целесообразно 

использовать игру “Фонарики”(зажги фонарик под изученными орфограммами). 

Комментированное письмо: ученик диктует предложение, объясняя орфограммы. Диктант 

с обоснованием: учитель диктует слова, например, с безударной гласной, проверяемой 

ударением. Ученик должен записать проверочное слово, затем то слово, которое диктует 

учитель, т.е. обосновывает орфограмму[3, стр.78]. 

Упражнения для развития памяти: распространение предложений. Предлагается 

детям предложение, состоящее только из основы. Каждый ученик записывает своё 

предложение. Затем зачитывает их, выбирается лучшее. Зрительные картинные диктанты. 

Показывается лист с девятью картинками, ведется счет до 10, убираются картинки. Дети 

пишут то, что запомнили[4, стр.103]. 

Освоение “словарных” слов трудно даётся младшим школьникам. Работу по их 

освоению рекомендуется строить в несколько этапов:  

-“слуховой” образ слова: учащиеся проговаривают хором, по одному 

орфографически, без выделения слогов, определяют “трудное” место (ставится 

орфографическая задача). Если дети умеют определять “трудное” место в слове до начала 

письма, то процесс письма становится для них более осознанным. 

-предъявление слова: чтение загадки, её отгадывание; прослушивание грамзаписи и 

определение предмета, о котором идёт речь; рассмотрение предметной картинки; 

описание признаков предмета или предъявление слова – синонима. Дети определяют, 

какое слово будут изучать. 
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Ключом к грамотности написания словарных слов является многоразовое 

использование одной и той же группы слов в разных видах работы, например: спишите 

слова, подчеркните выделенные орфограммы (можно не выделять);допиши слова, 

добавляя слог или сочетание букв; запись словарных слов под диктовку; списать, вставляя 

пропущенные орфограммы; письмо словарных слов по памяти[5, стр.76]. 

Формирование навыков грамотного письма необходимо. Но, трудность в том, что 

орфография своим содержанием малопривлекательна для детей и в то же время 

усваивается она нелегко, приносит многим детям одни лишь неприятности. Из-за боязни 

ошибок школьник теряет веру в себя, орфография вызывает отрицательные эмоции, 

которые переносятся на весь предмет “Русский язык”, а иногда и на всю школу. Чтобы 

избежать этого, надо убеждать ребёнка, что в овладении грамотным письмом нет никакой 

исключительности, все люди овладевают письмом, в орфографии нет ничего 

непреодолимого. Нужно использовать интересный по содержанию дидактический 

материал, подбирать его с постепенным нарастанием трудности, умеренно насыщенный 

орфограммами[6, стр.59], [7, стр.90]. 

Учитель должен создавать свободную атмосферу: дети обращаются с вопросами, 

высказывают своё мнение, соглашаются или спорят друг с другом или с учителем. 

Оценивая умения и навыки учащихся, стараться не выставлять отрицательных 

оценок за правописание, т.к. они подавляют психику детей, лишают их веры в себя. 

Все эти методические приёмы позволяют предупредить ошибки, развивают 

орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль, интерес к 

предмету. Такая система работы над исправлением ошибок и повторением изученного 

материала позволяет уменьшить число ошибок в несколько раз. А всё вместе это 

называется формированием грамотного письма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  НА УРОКАХ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА, КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Пашковская Ю.А., Назаренко Н.В. 

Гимназия №45 

  «В душе каждого ребёнка есть 

невидимые струны.  

Если тронуть их умелой рукой, 

они красиво зазвучат». 

                   Сухомлинский В.А. 
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 Большая  роль  в мотивации принадлежит УЧИТЕЛЮ! Всё зависит от его 

компетентности,  умения  правильно говорить,  создавать теплый микроклимат на уроке, 

творческую обстановку, умения вовремя остановить или похвалить ученика.  

Формирование учебной мотивации – это главный  вопрос становления личности. 

Поэтому в учебно-воспитательном процессе , проблема – развития  мотивации является 

одной из главных и актуальных  для  учителей, учащихся, и родителей. 

 Предметы эстетического цикла, способствуют развитию  мотивации учения, 

занимая важное место в воспитательной деятельности. С одной стороны, занятия требуют 

от детей творческой активности, с другой – для данных уроков  характерна яркая 

эстетическая направленность. Восторг  при встрече с прекрасным, способствует 

воспитанию в ученике  сопереживания,  сочувствия к окружающему  миру, доброте. 

Учебную мотивацию в педагогической деятельности  развивают такие виды 

занятий: как уроки – экскурсии, интегрированные уроки, уроки – викторины, проектно – 

исследовательская  работа и т.д. 

На уроках необходимо  мотивировать,  каждого ребенка посредствам 

интересующих его факторов, влияющих на развитие ситуации успеха.  

Разберем каждый из факторов 

 
 

1.Оттенки чувств 

Очень важно, чтобы на наших уроках, тесно связанных с окружающей жизнью, 

искусством, ответы детей содержали их  собственные переживания, впечатления, детские 

эмоции. Уметь отстаивать собственную точку зрения, раскрывать свое видение 

прекрасного, затронуть эмоциональное состояние помогут и музыкальные произведения, 

но это должно быть уместно. Фрагменты видеофильмов так же развивают зрительное 

воображение, что в большей степени помогает понять тему урока, так например при 

иллюстрировании сказок, эпосов, книг и т.д.. 

2. Интерес.  

Мы считаем, что интерес - положительная эмоция, мотивирующая детей на 

развитие навыков, знаний, умений. Развитие интереса к искусству позволяет развивать 

инициативу к самообразованию.  

Уроки не могут быть неинтересными, игровые моменты позволяют акцентировать 

внимание ребят и вовлекать их  в творческий процесс. Важно применять на уроках 

групповые  и коллективные  формы работы, метод открытий ,соревнования, 

дифференцированный подход . Формирование увлечённости не может быть 

назидательным и идти только сверху от учителя, ученик должен приложить усилия ,чтобы 

заинтересоваться. Мы стараемся поощрять выбор детей, оставлять  право, иметь 

собственные предпочтения и интересы. Каждый урок мы начинаем с повторения, 
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проверки домашней  работы , обсуждаем, хвалим творческий подход, проводим само и 

взаимо-оценивание, а также творческие выставки, просмотры  выполненных работ.  

3. Успех 

Каждый ученик понимает успех по-своему. Однако, не нужно выдумывать успех 

для ребёнка и хвалить его за это. Отмечаем только те моменты, когда ребёнок 

действительно прилагает много усилий и у него что-то получается. Надо быть честным с 

детьми. Доверие ребёнку, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению приводят  к хорошим результатам. Важно, чтобы после проведённого 

занятия в душе каждого ученика осталось желание творить. Иногда дети начинают 

спорить, чья работа лучше, сравнивают. И тут надо оказаться на высоте. Ведь если 

сравнить в пользу хорошей работы, другой может потерять интерес ко всему 

происходящему! Поэтому тут поступаем дипломатично. Хвалим слабую работу, хоть за 

что-нибудь: «Конечно, первая работа удалась, она замечательна, но зато во второй мы 

видим тоже некоторые плюсы и  это здорово! Результаты работы показывают, что можно 

добиваться успехов в развитии творчества детей, если осознанно ставить такую цель и 

подчинять ей свою деятельность. 

Ярким примером этого фактора является проектная деятельность. Проектная 

деятельность помогает творчески развиваться ученику, самостоятельно выбирать тему, 

материалы, основываясь на собственных знания, умениях и опыте. И лучше, если 

начинать эту работу с младших школьников, ориентируясь на возрастные особенности 

учеников. Учебные программы по предметам эстетического цикла - дают возможность 

для создания творческих проектов. Это могут быть так же исследования разных сфер 

окружающего нас мира ,так как предметы эстетического цикла изучают на основе 

окружающего нас мира ,а умения и навыки мы учим применять  на практике в жизни. 

4. Комфорт.  

Очень важно, проводить урок  в кабинете оснащенном и удобном. Комфорт, 

характерная обстановка подсознательно влияют на восприятие материала, вносят чувство 

удовлетворения собственной деятельностью и ведут к индивидуальному росту, успеху 

каждого учащегося. А учитель ,как обобщающее звено, поддерживает ситуацию успеха, 

атмосферу радости и желание ученика прийти на следующий урок с желанием творить. 

5.Компетентность учителя 

Огромная роль в мотивации принадлежит учителю. Мотивирование через умения 

учителя говорить,  создать теплую атмосферу и творческий климат на уроке, найти к 

каждому свой подход, уважать мнение ученика и быть готовым к мнениям, которые 

разнятся с личным восприятием. На многие творческие суждения, вопросы, существуют 

несколько правильных ответов. Занимаясь самообразованием, учитель становится более 

компетентным и интересным для учеников, повышается вера учеников в собственный  

творческий успех, проявляется   заинтересованность в конечном результате.    

6.Связь с жизнью 

Ученик на уроке должен понимать значимость материла и его место в современном 

мире.Уроки эстетического цикла  проходят в специализированных кабинетах и это 

хорошо ведь в кабинетах есть всё необходимое. Но когда мы выходим за пределы 

кабинетов, дети попадают в такую среду, где им необходимо проявить свои знания, 

умения, понимание и реализовать свои возможности на практике. Так например, 

экскурсии в музеи знакомят с миром искусств, пленер- с умениями видеть и отражать 

окружающую действительность , изучать конструкции зданий .Походы в различные 

учебные заведения  знакомят ребенка с миром профессий и т.д. Благодаря таким урокам-

экскурсиям  у детей возникает особое настроение – желание познавать новое, строить 

планы на будущее.  

Чтобы мотивировать детей, надо «гореть» самому.Не все станут художниками, 

архитекторами, поварами, швеями, но  главное, они смогут применить полученные знания 

в жизни, потому что предметы эстетического цикла тесно связаны с жизнью.  



466 

 

Надо твёрдо верить в успех детей и приучать их к мысли об успешности! 
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Аскарбаева Т.А 

№102 мектеп-гимназия» КММ 

 

 

«Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады -,» деп Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай  мұғалімнің  ізденісі , жан-жақтылығы оның құзіреттілігі  

арқылы айқындалады.Құзіреттіліктің   мазмұны –жеке  кәсіптік,интегралдық сипаттама  

ретінде төмендегі функцияларын жүзеге  асыра білуімен анықталады, олар : 

болжау,ұйымдастыру,бақылау, реттеу,үйлестіру, сәйкестендіру, белсенділігін арттыру, 

зерттеу. 

« Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту » жобасын біраз  

уақыттан  бері өз тәжірибемде қолданудамын.Сыни тұрғыдан ойлау әдістерінің 

оқушылардың еркін сөйлеуін ,сөз ұшқырлығын ұштауға,өз ойын жеткізе  білуге, сыни 

көзқарастарын қалыптастыруға мол әсері бар.Сабақ  құрылымы үш кезең арқылы 

бойынша жүзеге асырылады: 

1.Қызығушылықты ояту 

2.Мағынаны тану 

3.Ой-толғаныс 

Осы үш кезең арқылы оқушыларды ойлауға жетелеп,қызығушылығын 

оятып,шығармашылық қабілетін арттыруға,белсенділікке арттыруға болады. 

Ал грамматикалық  материалдарды және лексикалық тақырыптарды оқытуда 

стратегия  түрлерінің қолданылуы арқылы тілді дамытуға, сөздік қорды молайтуға,бір-

бірімен қарым-қатынас жасауға,ойлау қабілетін дамытуға, ойын еркін жеткізуге үйретеді. 

Сабақтарымда байқағаным: оқушыларға  еркін ойлауға мүмкіндік 

беріледі,шығармашылыққа  икемделеді, өзіндік пікір қалыптасады,сабаққа деген 

қызығушылықтары  оянады,басқалардың еңбегін бағалай білуді үйренеді. 

« Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту »   бағдарламасы қазіргі 

таңда  білімді,білгенін өмірге пайдалана алатын тұлға тәрбиелеуде алатын орны 

ерекше.Сын тұрғысынан ойлау әдістері бойынша жүргізілетін жұмыстарда оқушылардың 

а) өз бетінше тұжырым жасау,қорытындыға келу 

ә) берілген ақпараттар арасынан тиімдісін таңдай білу 

б) проблеманы шеше білу 

в) сыни көзқараста болу 

қалыптасады. 

Сын тұрғысынан ойлаудың маңыздылығының нәтижесі: 

1) Әдіс түрлері 

2) Белсенді іс-әрекетте болу 

3) Басқалармен қарым-қатынас жасай білу 

4) Қажет болса,өз көзқарасыңды өзгерту 

5) Топтық тұжырымға келе білу 

6) Топ алдына шығып,өз тұжырымын айта білу 

Осының бәрі  оқушылардың өздігінен білім ала білуін,сыни тұрғыдан ойлауын, 

алған білімін дағдыға айналдыруын қалыптастырады. 
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Оқыту  мен  тәрбиелеу үдерісінде оқушы шығармашылығын дамытудың тағы бір 

қажеттілігі қоғам талабынан  туындайды. Қазіргі  кезеңде мамандық атаулының  барлығы 

бейімділікті, ептілікті,шапшаңдықты, ерекше ой қызметін,мол шығармашылық 

мүмкіндікті,өзін қоршаған түрлі жағдайларға тез икемделіп қана қоймай ,оларды керекті 

бағытына шығармашылықпен бұра білу қабілеттілігін қажет етеді.Сондықтан да 

психологтар тұлға қалыптастырудың қажеттілігін тұтас бір кешенді қасиеттермен  

байланыстырады.Ендеше  қазіргі таңдағы қазақ педагогикасының  міндеті де осы тың 

қасиеттерді кез келген қазақ оқушысының   бойында қалыптастыру. 

Ертеңгі күні қазақ мектебін бітірген  жас шәкірт қоғам алдында дәрменсіздік 

көрсетпеуі үшін  шаруашылықтың кез-келген саласына  қажетті ортақ білік,дағдыны 

мектептен алып шығуы тиіс. Өз ұлтымызды ,мемлекетімізді өркендететін білімді  

шәкірттер  тәрбиелеу үшін  бірінші кезекте  балалардың сезімталдығын,ойын, тілін 

дамытуды қолға алған жөн деп ойлаймын. 

Оқушыны шығармашылыққа баулу,өз еңбегінің нәтижесін көруге,оны бағалауға 

бағыттау-өте күрделі үрдіс.Оқушының шығармашылық мүмкіндігі оның жеке тұлға 

ретінде қалыптасу үрдісінде пайда болады.Егер шығармашылық  оқушының жас кезінде 

бағалы бағдар болып қалыптаспаса, онда болашақта да оның қалыптасуы екіталай. Бүгінгі 

жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тәрбиелеу- әрбір ұстаздың басты міндетіОлай болса, 

қазіргі ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы 

белсенді, шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеу. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл қоғам 

талабынан туындайтын қажеттілік. Қоғамның әлеуметтік – экономикалық даму деңгейі 

сол қоғамдағы жеке адамның шығармашылық мүмкіндігіне байланысты. 
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Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде қазақ тілі пәнінің мақсаты оқушылардың 

қарым-қатынасын дамыту, тілдік және танымдық біліктілікпен қамтамасыз ету екендігі 

Қазақстан Республикасынының жалпы білім берудің мемлекеттік стандартында 

көрсетілген. [5] 

Мұғалім үшін басты міндет – оқушының қызығушылығын арттыру, оның дамуына 

жағдай туғызу, сөйлеу қабілетін дамыту. 

Мен сабақ беретін  2-ші, 5-ші сыныптарда тұлғаны өзіндік әрекетке бағыттайтын 

технологиялар арқылы оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамытуда қойған 

мақсатым: технологиялардың тиімді тәсілдерін қолдана отырып, қазақ тілінің 

орфографиялық нормасын оқытуды қалыптыстыру, қазақша сауатты жазудырту, сөздерді 

бір-бірімен дұрыс байланыстырып, сөз тіркесін жасау арқылы сөйлем құрату. 

Тілдің құрылымын үйрену үшін мынадай екі жағдайды білуіміз қажет. Тілдің 

жүйесі қалай құрылған, екіншісі – оны практикалық жағынан оқушыларға қалай 

меңгертуіміз  керек? 
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Ең алдымен тілдің фонетикалық-интонациялық ерекшелігіне басты назар 

аударуымыз керек.Сабақ барысында әрбір дыбыстың, әрбір сөздің дұрыс айтылуы мен 

жазылуын түсіндіріп отырамын.Көп жағдайда дыбыстарды дұрыс айтпау, дұрыс жазбау 

сөздің мағынасын өзгертеді.Мысалы: «ұлы» деген сөзін алатын болсақ оқушы «ұ» 

дыбысын «у» етіп айтса, «улы»  болып сөз мағынасы өзгереді. Сондықтан қазақ тіліне тән 

дыбыстардың баспа және жазба түрін көрсетіп, бірнеше рет қайталап айтқызамын. 

Қосымша аудио үнтаспалар арқылы айтылуын тыңдатамын.  

Сабақты бекіту кезеңінде 4-5 минуттік «фонетикалық жаттығулар» ойынын 

ұйымдастырамын.Оқушыларды екі топқа бөлемін. Мысалы:ерекше дыбысты адам 

аттарын; қала аттарын; аңдар, құстар, жеміс- жидектерді атаңдар деген сияқты 

тапсырмалар беремін. Қай топ көп сөз атаса сол топ жеңімпаз аталады. 

Өз тәжірбиемде қай сынып болсын сабақты тілдік жаттығудан бастаймын.Тілдік 

жаттығулар: жаңылпаш немесі бір шумақ өлең, не болмаса санамақ, не әріпке байланысты 

тақпақ аламын. Мысалы:«Қазақ тіліне тән дыбыстар» 

Құлақ күйін табайын, 

Қобыз үні ғажайып. 

Қобызға тіл бітірген, 

Қарт күйшіге қарайық! [4] 

 Мұндай тілдік жаттығу: біріншіден, сөздерді дұрыс айтуды меңгертеді, екіншіден, 

баланы жалықтырмайды. Оқушы сабақта сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасайды. 

Сөйлесу барысында көркемдік құралдарды, яғни мақал-мәтелдерді, халық даналығын 

сабақтың түріне байланысты жиі қолданып отырамын. Мысалы: 

Өнер іздеген өсер, 

Өсек іздеген өшер. 

Оқушыны пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта техникалық 

құралды пайдаланумен қатар, сабақты ойын түрінде өткіземін. 

     Ойын технологиясы арқылы сабақты жоспарлаудың маңыздылығы-баланың 

шығармашылық қабілетін дамытады, эстетикалық сезімін, зейінін тәрбиелеуге қолайлы 

жағдай туғызады. [2] 

     Ойын элементтерін сабақты пысықтау, қорытындылау кезінде, қайталау 

сабақтарында пайдаланамын. Ойын элементтерінің материалдары сабақтың тақырыбы 

мен  мазмұнына сәйкес алып отырамын .Мысалы фонетика мен сөз таптарын өткеннен 

кейін сабақты пысықтау мақсатында келесі ойындарды қолданамын.  

І. Зымыран сұрақтар: 

1. Сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, естілетін тілдік құбылысты  

не деп атаймыз?  «Дыбыс» 

2. Мағыналары бір – біріне қарама - қарсы сөздер «Антоним»  

3. Қазақ дәстүрі бойынша  тура айтуға тыйым салынғандықтан, бұрмалап атылған 

сөздерді не дейміз ? «Табу» 

4. Жұрнақтың неше түрі бар? «Екі түрі бар» 

5.Сөз таптарын ата  «Зат есім, Сын есім, Сан есім, Есімдік, Етістік, Үстеу, Шылау, 

Еліктеу сөз, Одағай». [1] 

Қазақ тілін ұтымды үйрету жолдардың бірі тірек-сызбаларды қолдану. Оның негізгі 

мақсаты: тірек-сызбалар арқылы сөздік қорын молайту, еркін сөйлеуге дағдыландыру. 

Сондықтан сабақ барысында мен көптеген тірек-сызбаларды жиі қолданамын.Күтілетін 

нәтижесі: оқушы жаңа сөздерді тез меңгере алады, мемлекеттік тілге қызығушылығы 

артады, әрбір баланы жан-жақты тани аламын. Мысалы: 5-сыныптағы «Достар» мәтіні 

бойынша оқушыларға төмендегі берілген мақалдардың қайсысы мәтіннің мазмұнына сай 

екендігін айтқызамын. 

 1.Адам досымен, ағаш тамырымен мықты. 2.Досыңның көзінде болғанша, 

көңілінде бол. 3.Жолдасы көптің-олжасы көп. 

І. Мысалы: Әсия қандай дос екендігін кесте арқылы сипатта. 
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                                               Мейрімді               Адал        

 

                                                          Әсия 

 

                                             Ықыласты                  Ашық [3]  

ІІ. Кестені толтыр 

Досыңның мінезі Досың қандай болу керек? 

Досым сабырлы, салмақты, 

үлкенді сыйлай біледі, үнемі көмек 

қолын созады, досын ұятқа 

қалдырмайды. Т.б. 

Мейрімді, адал, ашық, әділ, 

шыншыл, батыл, ержүрек, әдемі, сыпай, 

сабырлы, ақылды болу керек. т.б. 

Мен өз сабақ жоспарын құруда бірнеше технологиялардың элементтерін қолдана 

білемін.Солардың бірі деңгейлік оқыту. Деңгейлік тапсырмаларды жеңілден қиынға, 

қарапайымнан күрделіге қарай сатылы түрде орындалатындай етіп құрамын.Кейбір 

оқушылар оқу жылының ортасына қарай міндетті деңгейден күрделі тапсырмалар 

орындауға көше бастаса, кейбірі қарапайымнан міндетті деңгейдегі тапсырмаларды 

орындауға көшеді. Тапсырмаларды орындау барысында байқағаным – оқушылар 

төмендегідей тапсырмаларды орындауға құмар. 

қарапайым тапсырмалар           

міндетті деңгейдегі тапсырмалар 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар 

Әр оқушы ұстаздың бағыттауымен дұрыс орындалған тапсырмаларды «+» 

белгісімен өзі белгілеп отырады. 

«Жүз рет естігеннен бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере отырып сабағымда 

мүмкіндігіме қарай мультимедиялық проекторды пайдаланамын. Осы технологияның 

тиімді тұстары:оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, танымдық қабілеттілігі 

қалыптасады, оқушы шығармашылық жұмысқа бейімделеді, мұғалімнің уақыты 

үнемделеді. Яғни, сабақтарда слайдтар, флипчарт қолдану арқылы әр сабағымды қызықты 

өткізуге тырысамын. 

Лексикалық тақырыптар мектеп бағдарламасында күнделікті тілдесімге 

байланысты тақырыптардан құралған. Сондықтан да сол тақырып аясында сөздікпен 

дұрыс жұмыс жасау жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сөздікпен жұмыс жасаудың бірнеше 

түрлері бар. Олар: 

1.Мұғалімнің үлгісі бойынша оқу; тізбектеп оқу; хормен оқу; аударма арқылы оқу; 

жаңа сөздермен сөз тіркесін құру; сөз тіркесінен сөйлем кұру; 

Мысалы: «Кітап» сөзі. 

1.Сөз тіркесінде: он кітап, қызықты кітап, қалың кітап. 

2.Осы сөздерге жұрнақ жалғау арқылы түсіндіру. 

Кітап  кітапша      кітаптар              кітапхана 

 

2.Ұйқасын тап.                                             3.Артықты тап. 

 кітап  дала                                        сүт            нан                     

 қала            мектеп                                   кітап           май  

 

Сабақ барысында тиімді  нәтижеге жету үшін мен біріншіден, білім беру мен 

тәрбиелеу бағыттарында инновациялық технлогияларды қолданамын, екіншіден 

оқушылардың өзіндік жұмыстарының орындалуын қадағалаймын, үшіншіден, баланың 

жас ерекшеліктерін ескеремін. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» журналы. №12,2008. 

2. «Қазақ тілі». Оқыту әдістемесі. 2009. 

3. Т.М.Артықова. «Қазақ тілі» 5 сынып, Алматы «Атамұра» 2010. 
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4. Өтебай Тұрманжанов, Мұзафар Әлімбаев, «Өлеңдер, ертегілер», «Жалын», 

Алматы, 1989. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Слюсаренко Е.П., 

КГУ «Гимназия №93» 

 

 

С глубокой древности народ считал главным богатством человека - здоровье.  

Следуя этому завету, в нашем многонациональном государстве делается все возможное 

для развития и укрепления духовного и физического здоровья граждан. В быстро 

меняющемся мире, в  век технического прогресса необходимо быть 

конкурентоспособными. И только здоровая нация способна достичь этого. В одном из 

Посланий народу Казахстана Президент Республики Казахстан озвучил важную задачу: « 

К 2020 году привлечь 30 процентов  населения страны к физической культуре и спорту». 

Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет страны. И кому, как не нам, 

педагогам, вкладывать свои знания и опыт в оздоровление нации, приобщение 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни.  

 Социальные факторы, которые окружают человека,  предъявляют все большие 

требования к организму. В нашем стремительном и быстро меняющемся мире школьники 

испытывают влияние усиливающихся потоков информации. Возникает опасность 

психоэмоционального перенапряжения, что может послужить предпосылками для 

сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нервно-психических и других заболеваний. 

Чтобы предупредить эти недуги, человеку нужно бережно относится к своему здоровью, 

почаще обращаться к самому целебному лекарству – занятиям физической культурой. А 

наша основная задача – сделать каждый урок незабываемым и максимально полезным.[1] 

Специфика предмета позволяет использовать многообразие форм организации 

деятельности с использованием здоровье сберегающих технологий, которые необходимо 

использовать  как в образовательном процессе, так и во внеурочной деятельности. 

Активные формы и методы обучения, используемые в учебном процессе,  стимулируют 

деятельность учащихся при выполнении всех этапов усвоения учебного материала. Они 

направлены максимально повышать  уровень познавательной активности. К ним можно 

отнести следующие виды уроков:  

1. Проблемные диспуты и беседы (на данном уроке активно вовлекаются в 

учебную деятельность освобожденные от занятий учащиеся, это позволяет решить 

проблему сидящих на скамейке),  

2. Урок-собеседование,  

3. Урок-консультация,  

       4. Урок-встреча  (с известными спортсменами, участниками областных, 

республиканских, международных соревнований и игр),  

5. Урок-экскурсия (на стадион, в футбольный клуб, в спортивные дворцы), 

       6. Урок-соревнование.  

Признаки, объединившие эти уроки: 

        Тесное взаимодействие учителя и ученика. 

 Высокая степень организации мыслительной деятельности. 

 Повышение степени эмоционального воздействия на учащихся. 

 Максимальная познавательная самостоятельность. 

 Стимулирование индивидуального обучения, что способствует реализации 

дифференцированного подхода. 
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 Повышение эффективности процесса обучения. 

Положительный результат на мотивацию учащихся оказывает критериальная 

система оценивания.  Полученные в течение урока  баллы переводятся в оценку. Критерии 

на уроке можно и нужно разрабатывать совместно с учащимися, это позволяет сделать их 

не пассивными, а активными участниками образовательного процесса, что в конечном 

итоге повышает качество знаний учащихся.  Приобретенные таким образом знания  

прочны и долговременны, установлен психолого-педагогический контакт между учителем 

и учеником, когда учителю интересно учить, а ученику интересно учиться, повышен  

сознательный интерес к занятиям физической культуры.[2]  

На уроках ученики должны быть мотивированы на положительный результат и 

доброжелательное отношение друг к другу. Такой эффект может быть достигнут лишь 

при комплексном использовании всего арсенала методов и средств обучения, наиболее 

результативными из которых являются – метод имитации, метод проектов, игровой, метод 

регламентированного упражнения, методы анализа, сравнения, соревновательный метод. 

На занятиях со старшими классами особое место отвожу силовой и общей 

физической подготовке, которая состоит в повышении физических возможностей 

человеческого организма. Под воздействием постоянного увеличения нагрузки в 

организме происходит процесс приспособляемости, т.е. настроя всех функциональных 

систем организма на работу в максимальном режиме. Физическая нагрузка не должна 

наносить ущерб организму, поэтому ее необходимо рассчитывать исходя из возрастных 

особенностей ребенка, его общего физиологического развития.  Положительный результат 

можно достичь, если одновременно учитывать  метод максимальных усилий, метод 

динамических усилий, «ударный» метода.[3] 

На уроках применяю способ круговой тренировки, в основе которого лежат три 

метода: 

 Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении заданий одного за 

другим, с небольшим интервалом времени. Этот метод способствует комплексному 

развитию двигательных качеств. 

 Поточно-интервальный базируется на краткосрочном (20-40 с) выполнении 

простых по технике упражнений с минимальным отдыхом, что способствует развитию 

общей силовой выносливости. 

 Интенсивно-интервальный используется с ростом уровня физической 

подготовленности 

Используемые мной на уроках методы, повысили мотивацию учащихся, развили 

здоровую конкуренцию. У учеников появился живой интерес к систематическим занятиям 

физической культурой, дух  соперничества между собой, группами, они стали жить в 

соревновательном движении. Особое внимание уделяю развитию  лидерских и 

организаторских способностей учащихся. Использую индивидуальную, парную 

групповую работу. Учащиеся самостоятельно разрабатывают комплексы общих 

развивающих упражнений для разминки, выстраивают индивидуальную траекторию 

обучения, готовят теоретический материал по темам. Предлагаю опережающие задания 

учащимся как с высокой,  так и с низкой мотивацией.  В конце урока провожу рефлексию. 

Прошу учащихся выявить ошибки, объяснить целесообразность выполнения  упражнений, 

предложить подводящие упражнения для исправления ошибок. Это позволяет им 

проанализировать свою деятельность и деятельность одноклассников, а также наметить 

будущие шаги, выполнение которых приведет их к намеченной цели.[4] 

Применение активных форм и методов работы воспитывает у ребят   качества, 

характеризующие их отношение к делу: целеустремленность, трудолюбие, 

добросовестность, настойчивость, самостоятельность, изобретательность. Также 

развиваются  волевые качества: решительность и смелость, выдержка и самообладание, 

настойчивость и упорство, которые необходимы им в будущей трудовой деятельности, а 

также будут способствовать карьерному росту. 
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В работе со школьниками необходимо помнить мудрость древних: «Ученик – это 

не сосуд, который необходимо наполнить, а факел, который надо зажечь». 

Используя перечисленные в данной работе формы и методы, любя свою работу, 

совершенствуя педагогический процесс, мы сможем решить задачу, выдвинутую 

Президентом Республики Казахстан перед народом. 
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Let's consider, how this theoretical representation is connected with a practical question 

of formation of the professional thinking of students-psychologists considerably defining success 

of their activity in future, and by what features it should be characterized [1]. 

One of the possible answers consists that the good psychologist should own sufficient 

volume of professional knowledge and skills. However only existence of knowledge doesn't 

guarantee the achievement of one of the main goals of professional activity of the psychologist - 

finding (understanding) of the real reason of this or that psychological phenomenon, action of the 

person or his behavior as a whole. 

Other answer consists that for increase of efficiency of psychologists’ professional 

activity it is necessary to provide with enough quantity of the perfect psychodiagnostic means 

which are characterized by high resolution. However and it won't be a cardinal solution of the 

problem as now the psychodiagnostics reached such stage, when only increase of the quantities 

of teaching techniques or their improvement can't already provide significant improvement of 

professional activity of psychologists [2]. B. S. Bratus’ and A.N.Zhdan note that "... the 

profession of the psychologist should be seized not as skill, a set of abilities, private views, but 

as type of knowledge".  Professional features of psychologist’s thinking are caused, first of all, 

by need of understanding of the internal mechanisms hidden from direct supervision and 

development laws as persons as a whole, and separate mental processes and conditions of the 

person, emotional feelings, relations, interests, reasons of emergence of various psychological 

problems. Watching external data of person’s behavior in various situations, comparing these or 

those characteristics of activity carried out by him, revealing connections between separate 

psychological indicators, the psychologist carries out own difficult analytical-synthetic activity 

directed, finally, on understanding of an inner world of other person. Without having established 

such communication, without having understood true reason of this or that problem of the 

person, the psychologist can't effectively help him, so it means that his professional activity will 

be unsuccessful. Thus, an actual and important problem of preparation of specialists-

psychologists is their purposeful and systematic formation of professional features of cogitative 

activity.  

In the professional activity the psychologist directly deals with observable symptoms, 

external behavioural indicators, on the basis of studying, comparison, interpretation of which he 

should take out judgment about some psychological phenomenon, its reasons which are 
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incapable to direct perception. Thus, it operates with two making parts of object of psycho-

diagnostic research - external (visible) and internal (invisible) which should be in the field of his 

professional consciousness simultaneously. 

From the methodological point of view, professional activity of the practical psychologist 

with need is based on the following essentially important statements stated by L.S. Vygotsky and 

S.L. Rubenstein: about absence of direct, mirror coincidence of essence of things with its 

manifestation and about existence at the same time unities of internal and external; about 

impossibility of automatic establishment of the real reason of this or that phenomenon only on 

the basis of studying of outwardly observable manifestations; about need of cogitative 

processing of external, behavioural data taking into account their system connection with the 

psychological processes proceeding at level hidden from direct supervision, for penetration into 

internal essence of mental processes. 

According to these statements, the practical psychologist, analyzing visible 

manifestations, builds mental hypothetical two-level construction, including multiple 

theoretically possible causative-consecutive relationships between concrete external 

manifestations and their psychological reasons, recreating, thus, several possible and at the first 

stage of psychodiagnostic process while equiprobable variants of the developed internal 

psychological picture. If ratios between external indicators of any mental act and its internal 

psychological nature would be mirror, then, as noted S.L. Rubenstein.  the psychological 

knowledge would be excessive. In reality there is a polysemy of such ratio therefore, considering 

actuarial character of causal relationships between external manifestations and the developed 

internal conditions. There should be several theoretically reasonable variants in reality: the more 

they are, the higher is a probability that the reason which has really caused psychological 

phenomenon will get into the number of the hypothetical reasons of this concrete psychological 

phenomenon. Thus, the main professional objective of the practical psychologist defining 

requirements to his cogitative activity consists in ability to construct such hypothetical two-level 

construction. For this purpose it is necessary, firstly, from the external level containing various 

behavioural manifestations, flexibly pass to internal (causal) level (direct prospect); secondly, to 

be capable to operate with this construction. For this purpose it is necessary not only to recreate 

mentally internal structure of the mental phenomenon, but also to be able to pass from internal to 

external (in return prospect), thus, to anticipate those concrete difficulties which the subject can 

have at behavioural level at insufficient development or incorrectly developed system and 

structural organization of these or those mental processes. Integrity and structure of the practical 

psychologist’s  professional knowledge also acts as a condition of his activity success: how 

operatively and adequately the selection from all set of his professional knowledge of those 

fragments which then are synthesized in a theoretical basis of a solved problem will be carried 

out to the put problem. The assessment of professional thinking of psychologists as differentially 

- integrated can be carried out on a number of internal and external indicators [3]. Clearness of a 

representation in consciousness of the psychologist of two hierarchical levels of psychological 

space - external, containing various behavioural, impellent, verbal indicators, and internal 

(invisible) on which mental processes, which have shortages in functioning are the reason, for 

example, of these or those educational difficulties and features of behavior. Ability to make 

transition spontaneously and flexibly from one level to another, i.e. ability to carry out free 

transition from the analysis of external indicators, characteristics, signs, various manifestations 

of a mental condition to analytically-synthetic consideration of their possible psychological 

reasons and vice versa. Clearness and sensibleness of implementation of purposeful cogitative 

process, beginning from the objectively set starting point formulated in inquiry, at a clear 

representation in consciousness of border between two levels. Stability, flexibility and generality 

of the cogitative operations connected with the analysis and synthesis of psychological 

knowledge of external manifestations and the internal reasons of this phenomenon. Systemacity 

of thinking of psychologists. Other essential characteristic of professional thinking of 

psychologists is its systemacity. Formation of system thinking is the most important problem of 
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modern education. To think systematically means to consider real object as multidimensional 

whole taking into account a set of determining factors, being oriented thus mainly by actuarial 

statistical regularities, to be able to synthesize knowledge from various areas, firmly relying on 

fundamental knowledge and regularities [4]. 

The systemacity of professional thinking of psychologists is based on clear understanding 

of that various outwardly observable indicators of behavior and activity can be different, 

outwardly not connected manifestations of the same features of psychological processes and 

qualities. As a rule, casualty and episode of these manifestations are only seeming. Actually 

these are the links of one chain, there is an internal connection between them which can't be 

understood, considering these manifestations separately. Otherwise it leads to their various 

interpretations. Only having united these manifestations in a certain system of causative-

consecutive relations in which this phenomenon is included and within which it is realized, it 

will be possible to establish by theoretical reflections the internal psychological features which 

are an immediate reason of these various external manifestations. 

Today the problem of purposeful formation of psychologists’ professional thinking isn't 

formulated as one of the priority in high school preparation. Therefore in the course of teaching 

of students’ professional thinking is formed obviously insufficiently. Only with accumulation of 

experience of psychological work the thinking of the expert to some extent gets demanded 

professional qualitative characteristics. To its proof there is the empirical data got from the 

studying of process of the decision by the practical psychologists of formation of diagnostic 

problems as one of the types of their professional activity, and also results of examination of the 

features of students-psychologists’ cogitative activity development in the process of their 

vocational training. 

With a view of increasing of students psychologists’ professional standard the expansion 

of an arsenal of psychodiagnostic means used by psychologists and the development of the logic 

side of diagnostic thinking  should be considered as, certainly necessary, but not unique and it is 

obvious not a sufficient way of increasing of psychologists’ professional skill  [5]. 
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Подростки в процессе развития находятся в различных условиях, которые в 

определенных случаях способствуют трудностям в раскрытии требуемых окружением 

свойств личности. Возникают психологические проблемы, которые подростки не могут 
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разрешить сами или же делают это деструктивным путем, еще больше усугубляя ход 

психического формирования личности. Значит, в основе конкретных трудностей лежат 

психологические проблемы. Психологические проблемы - это сложные вопросы бытия, 

отраженные в психике. Очень часто «Я» подростка проявляется противоречиво, создается 

ситуация, не удовлетворяющая личность. Иными словами, возникают трудности 

взросления подростков [1]. 

Обратим внимание на трудности, которые осознают сами подростки, их родители и 

педагоги. Условиями их появления могут стать социальная ситуация при переходе на 

новый уровень развития, противоречия при овладении новой деятельностью и др. 

Рассмотрим наиболее часто проявляющиеся трудности взросления подростков: 

расстройства настроения, ощущение одиночества, депрессии, тревожные состояния и др. 

Противоречие между требованиями, предъявляемыми новой деятельностью, и уже 

известными способами ее выполнения. Например, учебная деятельность в среднем звене 

школы требует абстрактного мышления, анализа через включение какого-либо явления в 

новую систему связей (как говорил выдающийся отечественный психолог С.Л. 

Рубинштейн, «анализа через синтез), что позволяет ученику мыслить отвлеченно, 

формулировать закономерности, открывать новые принципы действия или строить новые 

способы решения задачи [2]. 

Противоречие между типом образования и возможностями подростка. К примеру, 

пассивно-иллюстративный тип образования, который многие ученые-педагоги называют 

«умственной жвачкой, становится тормозом для умственного развития школьника. Он 

предполагает не использование жизненного опыта подростка и его отношения к 

усваиваемым знаниям, а заучивание; не развитие мышления, а использование памяти. 

Отсюда тенденция к повторению уже известного, отсутствие дискуссий. Некоторые 

ученые, например А.В. Хуторской, называют возникшее противоречие противоречием 

между свободой и заданностью в обучении [3]. 

Депрессивные состояния и суицидальные намерения подростков: 

Причины возникновения депрессивных состояний подростков разные - от реакций 

на стрессовые ситуации до стойких страхов нарушить социальное поведение. 

Депрессия у подростков может быть обусловлена как наследственностью, так и 

воздействием среды. негативные события, такие как развод родителей, смерть одного из 

них, смерть друга или гибель любимого существа. При этом депрессии усиливаются, если 

заботы и внимания к подростку становится меньше, если с ним начинают обращаться 

жестоко. Депрессивное состояние включает палитру астенических переживаний. 

Депрессия появляется в результате неблагополучных семейных факторов, а так же 

при отсутствии семейного участия в жизни подростка. Источником депрессивных 

состояний подростка могут быть складывающиеся обстоятельства - нарушение 

физического и соматического здоровья. 

Суицидальные фантазии и намерения подростков - прямое продолжение их 

депрессивных состояний. При обострении депрессии активность подростка резко 

снижается, а затем наступает полное бездействие. Все вокруг он воспринимает в «черном 

цвете». Вот как говорит подросток о своих переживаниях при острой депрессии. 

Привязанность к родителям и установленные ими порядки смягчают переживания 

и уменьшают депрессию и подавленность. Это происходит потому, что подростку 

становится все ясно, он понимает, что от него требуется, ради чего родители требуют от 

него порядка. В противном случае подавленность возрастает, и вновь возникают вопросы: 

кто я, зачем я живу, кто мне поможет? Большинство людей, кто испытывают подобное 

состояние, пытаются уйти из жизни [4]. 

Так почему же дети добровольно уходят из жизни? Этот вопрос волнует и 

родителей и психологов. Но однозначного ответа на него дать невозможно. По 

наблюдениям психологов, которые работают с детьми, спасенными после попытки 



476 

 

самоубийства и их родителями, можно выделить шесть основных причин суицида: 

безответная любовь; одиночество, конфликт в среде сверстников и другие. 

Можно определить склонность подростка к суициду по суицидальным 

проявлениям. Различают внешние и внутренние суицидальные проявления. 

Внутренние суицидальные проявления включают в себя: 

- суицидальные мысли; фантазии на тему смерти («заснуть и не проснуться», «если 

бы со мной что-нибудь случилось, и я бы умер»); 

- суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его 

средств и времени; 

- суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент, человек 

настраивает себя на действие. 

К внешним формам суицидного поведения относятся: 

- суицидальные попытки - целенаправленные акты поведения, направленные на 

лишение себя жизни, не закончившиеся смертью; 

- завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью человека. 

Считается, что суицидом личность пытается изменить свои обстоятельства: 

избавиться от невыносимых переживаний, уйти из травмирующих условий, вызвать 

жалость и сострадание, добиться помощи и участия, привлечь внимание к своим 

проблемам. Суицидное поведение может окрашиваться чувством мести обидчикам, 

«которые потом пожалеют», в нем могут проявляться черты патологического упрямства в 

преследовании цели любой ценой. Нередко это акт отчаяния, когда личности кажется, что 

она исчерпала все свои силы и возможности повлиять на ситуацию. 

Эмансипационные устремления выражены умеренно. Они усиливаются, если их 

подогревает неблагоприятная семейная обстановка. Тяга к группированию со 

сверстниками целиком зависит от настроения. В хорошие минуты ищут компании, в 

плохие избегают общения. Влечение долго остается малодифференцированным и легко 

возможно отклонение на путь транзиторного подросткового гомосексуализма. Но 

сексуальные эксцессы всегда избегаются [5]. 

При астено-невротический - главными чертами являются утомляемость, 

раздражительность и склонность к ипохондричности. Утомляемость особенно 

проявляется при умственных занятиях или при физических и эмоциональных 

напряжениях, например, в обстановке соревнований. Раздражительность ведет к 

внезапным аффективным вспышкам, возникающим нередко по ничтожному поводу. 

Подростковые нарушения поведения типа делинквентности, алкоголизации этому типу не 

свойственны. Реакция эмансипации обычно ограничивается мало мотивированными 

вспышками раздражения в отношении родителей, воспитателей, старших вообще. К 

сверстникам тянутся, ищут компании, но быстро от нее устают и предпочитают 

одиночество или общение с близким другом. 

Этот тип акцентуации является почвой для развития неврастении, острых 

аффективных реакций, реактивных депрессий, ипохондрических развитий. Срывы часто 

возникают тогда, когда подросток осознает невыполнимость лелеемых планов, 

нереальность надежд и желаний. 

Сенситивный тип. С детства пугливы и боязливы. Часто страшатся темноты, 

сторонятся животных, боятся остаться одни, быть запертыми дома. Чуждаются бойких и 

шумных сверстников. Робки и застенчивы среди посторонних и в необычной обстановке. 

Не склонны к легкому общению с незнакомыми. Играть часто любят с малышами, 

чувствуя себя с ними увереннее и спокойнее. К родным и близким бывают привязаны, 

даже при холодном и суровом обращении с ними. Отличаются послушанием. Слывут 

«домашними детьми». Страшатся всякого рода контрольных, проверок, экзаменов. 

Нередко стесняются отвечать у доски. Сексуальное влечение усиливает застенчивость и 

переживания собственной неполноценности. Могут возникнуть суицидные намерения. Ни 

к делинквентности, ни к алкоголизации склонности не отмечается. Сенситивные юноши 
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обычно не курят. В алкогольном опьянении вместо эйфории нередко можно наблюдать 

депрессивные переживания. Самооценка отличается высоким уровнем объективности. 

Лгать и притворяться не любят и не умеют. 

Психастенический тип - главными чертами психастенического типа являются 

нерешительность, склонность ко всякого рода рассуждениям, тревожная мнительность в 

виде опасений за будущее - свое и своих близких, любовь к самоанализу, самокопанию и 

легкость возникновения навязчивых страхов, опасений, действий, ритуалов, 

представлений, мыслей. Подростковая реакция эмансипации выражена слабо и нередко 

замещена патологической привязанностью, к кому-либо из близких. Самооценка, 

несмотря на склонность к самоанализу, далеко не всегда отличается правильностью и 

полнотой. Часто выделяется склонность находить у себя черты самых разных типов, в том 

числе совершенно не свойственные, например, истерические. 

Лишь в части случаев черты эпилептоидного типа явственно проступают еще в 

детстве. Такой ребенок может часами плакать и его невозможно ни утешить, ни отвлечь, 

ни приструнить. Наряду с этим, могут выявиться садистские склонности, дети любят 

мучить животных, дразнить младших, издеваться над беспомощными. В большинстве 

случаев черты этого типа становятся очевидными только в подростковом возрасте. 

Главной из них является склонность к периодам злобно - тоскливого настроения с 

накипающим раздражением и поискам объекта, на котором можно сорвать зло. Такие 

состояния длятся часами, реже днями, постепенно начинаясь и медленно ослабевая. С 

ними тесно связана аффективная взрывчатость. Повод для взрыва может быть 

ничтожным, сыграть роль последней капли. Аффекты не только сильны, но и 

продолжительны, долго не наступает успокоения. В аффекте могут отмечаться 

безудержная ярость, циничная брань, жестокие побои, безразличие к беспомощности 

объекта нападения и неспособность учесть его превосходящую силу. Реже эта ярость 

оборачивается аутоагрессией с нанесением себе порою тяжких повреждений [6]. 

Алкогольное опьянение часто протекает тяжело, с яростью и драками. В пьяном 

виде могут быть совершены поступки, о которых потом не остается воспоминаний. 

Реакция эмансипации нередко протекает тяжело. От родных требуют не только «свободы» 

и самостоятельности, но и «прав», доли имущества, материальных благ. Перед 

начальством склонны к угодничеству, если ждут каких-либо преимуществ. Реакция 

группирования со сверстниками сопряжена со стремлением к властвованию. Могут 

хорошо адаптироваться в условиях строгого дисциплинарного режима. Мелочная 

скрупулезность, дотошное соблюдение всех правил, даже в ущерб делу, допекающий всех 

педантизм - все это рассматривается некоторыми авторами как способ компенсации 

собственной инертности. 

Самооценка носит односторонний характер. Отмечаются склонность к периодам 

мрачного расположения духа, осмотрительность, приверженность к аккуратности и 

порядку, нелюбовь к пустым мечтаниям и предпочтение жить реальной жизнью, 

беспокойство о здоровье, даже склонность к ревности. 

Главной чертой истероидного типа является эгоцентризм, ненасытная жажда 

постоянного внимания окружающих к своей особе, потребность вызывать восхищение, 

удивление, почитание, сочувствие. Лживость и фантазирование целиком направлены на 

приукрашивание своей личности с тем, чтобы опять же привлечь к себе внимание. В 

подростковом возрасте с целью привлечь к себе внимание, прежде всего товарищей, могут 

использоваться нарушения поведения. Склонны преувеличивать свою алкоголизацию: 

прихвастнуть огромным количеством выпитого или блеснуть изысканным выбором 

алкогольных напитков. Иногда такие подростки готовы изобразить из себя наркоманов. 

Наслышавшись о наркотиках, попробовав раз - другой какой-либо доступный суррогат, 

они любят расписывать свои наркотические эксцессы. Реакция эмансипации может иметь 

бурные внешние проявления - громогласные требования свободы, конфликты и т.п. На 
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самом же деле настоящей свободы и самостоятельности вовсе не ищут, от внимания и 

забот близких вовсе не жаждут избавиться. 

Сексуальное влечение не отличается ни силой, ни напряженностью. В сексуальном 

поведении также много театральной игры. Юноши чаще скрывают свои сексуальные 

переживания, уходят от бесед на эти темы, чувствуя, что среди товарищей в этой области 

они могут легко оказаться не на «высоте». Девочки, наоборот, склонны афишировать свои 

действительные и выдумывать несуществующие связи, способны на оговоры и 

самооговоры, могут разыгрывать роль распутниц и проституток, наслаждаясь 

ошеломляющим впечатлением на собеседника. Самооценка очень далека от 

объективности. Обычно представляют себя такими, какими в данный момент можно 

скорее всего обратить на себя внимание. 

Неустойчивый тип. С детства отличаются непослушанием, непоседливы, всюду и 

во все лезут, но при этом трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. 

Элементарные правила поведения усваиваются с трудом. За ними все время приходится 

следить. У части встречаются симптомы невропатии (ночной энурез, заикание и др.). Рано 

выявляется повышенная тяга к удовольствиям, развлечениям, праздности, безделью. 

Убегают с уроков в кино или просто погулять по улице. Подстрекаемые более 

стеничными товарищами, могут ради компании убежать из дома. Охотно подражают и 

подчиняются тем, чье поведение сулит наслаждения, веселье и смену легких впечатлений. 

Готовы все дни проводить в уличных компаниях. Еще детьми начинают курить. Легко 

идут на мелкие кражи. 

Когда становятся подростками, то прежние развлечения, вроде кино, теперь уже не 

забавляют. Ищут более острых и сильных ощущений, в ход идут хулиганские поступки, 

алкоголизация, проявляется интерес к наркотизации. Нарушения поведения, 

делинквентность прежде всего обусловлены желанием поразвлечься. Выпивки 

начинаются рано (иногда с 12-14 лет) и всегда в компании асоциальных приятелей. Поиск 

необычных впечатлений легко толкает на правонарушения. 

Реакция эмансипации тесно сопряжена все с тем же желанием удовольствия и 

развлечения. Глубокой любви к близким они никогда не питают. Родные для них прежде 

всего источник средств для развлечений. Реакция группирования проявляется в раннем 

тяготении к уличным асоциальным компаниям. Неспособные сами занять себя, плохо 

переносят одиночество и в этих компаниях прежде всего ищут места для развлечений. 

Трусость и недостаточная инициативность приводят к тому, что неустойчивые подростки 

легко становятся орудием таких групп . 

Сексуальное влечение не отличается силой, но пребывание в уличных группах 

ведет к раннему сексуальному опыту, включая знакомство с извращениями. Сексуальная 

жизнь становится таким же источником развлечений, как выпивки и хулиганские 

похождения. 

Живут только настоящим, желая извлечь из него максимум удовольствий. От 

трудностей, неприятностей и испытаний стараются убежать. С угрозой наказания бывают 

связаны первые побеги из дома и из интернатов. Повторные же побеги нередко 

обусловлены тягой к «свободной жизни» [7]. 

Скрытая акцентуация по неустойчивому типу обнаруживается, когда подросток, до 

определенного момента бывший под строгим присмотром, в силу обстоятельств внезапно 

оказывается лишенным постоянного контроля. Он сразу же попадает в асоциальную 

компанию, начинает алкоголизироваться и совершает правонарушения. При воспитании 

по типу гипопротекции из неустойчивой акцентуации развивается психопатия. 

Прежде всего, бросаются в глаза замкнутость и отгороженность. Иногда духовное 

одиночество мало тяготит подростка, который живет своими, необычными для других, 

интересами и увлечениями. Чаще же неспособность устанавливать контакты тяжело 

переживается. Неудачные попытки найти себе друга по душе, мимозоподобная 
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чувствительность в моменты таких поисков, быстрая истощаемость в контакте («не знаю о 

чем еще говорить») побуждают к еще большему уходу в себя. 

Подростковая реакция эмансипации обычно проявляется весьма своеобразно. 

Шизоидный подросток может терпеть мелочную опеку в быту и даже не замечать ее, 

подчиняться установленному распорядку и режиму, но готов реагировать бурным 

протестом на малейшую попытку вторгнуться без дозволения в мир его интересов, 

увлечений и фантазий. 

При астено-невротический - главными чертами являются утомляемость, 

раздражительность и склонность к ипохондричности. Утомляемость особенно 

проявляется при умственных занятиях или при физических и эмоциональных 

напряжениях, например, в обстановке соревнований. Раздражительность ведет к 

внезапным аффективным вспышкам, возникающим нередко по ничтожному поводу. 

Подростковые нарушения поведения типа делинквентности, алкоголизации этому типу не 

свойственны. Реакция эмансипации обычно ограничивается мало мотивированными 

вспышками раздражения в отношении родителей, воспитателей, старших вообще. К 

сверстникам тянутся, ищут компании, но быстро от нее устают и предпочитают 

одиночество или общение с близким другом. 

Этот тип акцентуации является почвой для развития неврастении, острых 

аффективных реакций, реактивных депрессий, ипохондрических развитий. Срывы часто 

возникают тогда, когда подросток осознает невыполнимость лелеемых планов, 

нереальность надежд и желаний [8]. 
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Мектепке дейінгі ұйымдарда білім сапасын арттыру аса маңызды мәселе, ол үшін 

жалпы және негізгі жағдайларды жақсарту басты міндет болып табылады. 
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Біріншіден, білім мен тәрбие беруге арналған дамытушы ортаны жабдықтау қажет 

десек, ол мектепке дейінгі кезеңнің өзіндік ерекшелігі мен құндылықтарын сақтайтын, 

баланың балалығына бағытталуы шарт. 

Екіншіден, тәрбие мекемесінің басшысы мен тәрбиеші педагогтар қауымы кәсіби 

шеберліктерін үнемі шыңдап, білімін жетілдіруге жүйелі көңіл бөліп, ұжымның 

шығармашылық бағыт-бағдарын айқындап, оны жүзеге асыруға белсенділікпен ат 

салысуға және жағымды психологиялық ахуалдың тұрақтануына ықпал ету қажет. 

Сондай-ақ, отбасының сұранысы мен талап-тілектерін қанағаттандыру және білім мен 

тәрбиенің балаға берілген үрдісі жайында ата-анамен үнемі бірлескен ынтымақты негізде 

жұмыс істеу де өте маңызды. 

Үшіншіден, балабақшада еңбек етуге толық жағдай жасалып, тәрбиелеу мен білім 

берудің технологияларын сауатты меңгеріп, жаңа педагогикалық әдіс-тәсілдер жүйесін 

кәсіби шеберлікпен игеріп, оны тәжірибеде пайдалануға шығармашылықпен үлес қосып 

отырса. 

Баланы тәрбиелеу, дамыту және білім беру мәселелерінде отбасы мен балабақша 

ұжымының бірлескен өзара тығыз байланыста болуы. 

Білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту. Бұл 

мақсаттар өзара тығыз байланыста болғанда ғана нәтижелі болады. Баланы өмірге 

дайындау үшін дамытудың маңызы ерекше. Даму барысы: 

1. Зердесін дамыту; 

2. Эмоциясы мен сезімдерін дамыту; 

3. Күрт қиыншылықтарға төтеп бере алуын дамыту; 

4. Өзіне-өзінің сенімділігін, өзін-өзі қабылдау, жақсы көруді дамыту; 

5. Танымдық үрдісін дамыту; 

6. Өзін-өзі алып жүре алуын, дербестігін дамыту; 

7. Өзін-өзі көрсете алуына, өзін-өзі жетілдіруге ынтасын дамыту. 

А. Едігенова бойынша баланың бүкіл өмір бойында оның даму үрдісі жүреді. Даму 

үрдісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6 жастағы балалар заттарды түсіне, 

түріне, көлеміне қарап ажырата бастап, олардың құрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі 

келеді. Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын 

анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге талаптанады. 

Балалардың бір нәрсені құмартып білуге талаптануын таным ынтасы дейді. Балалар өте 

байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп нәрселер оларды ойлантады. 

Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 

құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың жауабын 

олар ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, ересектердің білмейтіні 

болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен шұғылданудағы 

ниетін, ықыласын сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала сұрағын жауапсыз 

қалдырмауға тырысқан жөн. Себебі сұрағына жауап ала алмаған бала келешекте сұрақ 

қоюдан жасқаншақтайды және бұл баланы дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін 

[1]. 

В.С. Мухина бойынша мектеп жасына дейiнгi және бастауыш мектеп жасындағы 

балаларда мiнез-құлық мотивациясы: мiнез-құлықтың саналы регуляциясы күшейедi, 

мотивтер мен қажеттiлiктер көлемi ұлғаяды, рухани және материалды қажеттiлiктер 

сферасы кеңейедi, қарым-қатынасқа деген қажеттiлiк, жетiстiкке жету, басқарушылыққа 

қажеттiлiк сияқты әлеуметтiк қажеттiлiктер нығая түседi. Көп бiлу, басқалардан жоғары 

болу, өзi жасай алу сияқты қарапайым қажеттiлiктер пайда болады [2]. 

Т. Рибоның айтуынша, баланың шығармашылық қабілеті тәжірибелілігіне 

байланысты дамиды деп тұжырымдайды. Мектеп жасына дейінгі кезең – қиялдың тез 

дамитын уақыты [8]. Сондықтан қиялдың дамуын төрт ерекше кезеңдерге бөлуге болады 

(2 жастан 6-7 жасқа дейінгі аралықта): 
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1. Бірінші кезең баланың қабылдауының ерекшелігіне байланысты (бір заттан басқа 

бір затты көре бастауы); 

2. Екінші кезең – қиялдың ойыншықтарды жандандыру құдіретінің байқалуы; 

3. Үшінші кезең – ойындағы рөлдерге байланысты өзгеруі; 

4. Төртінші кезең – бала қиялында өзіндік көркемдік шығармашылықтың басталуы 

(бейнелерді қайта құруы, жасауы). 

О.М. Дьяченко мен А.И. Кирилованың тәжірибелік зерттеулерінде бала дамуында 

қиялдың екі түрі (сезімдік және танымдық) жүзеге асады. Танымдық қиялдың басты 

міндеті – ақиқат өмірдің белгілі бір түрде бейнеленуі. Сезімдік қиял, белгілі бір жағдайға 

байланысты қайшылық болғанда, баланың өзіндік «Мені» қалыптасқанда және оның 

құрастырудағы бір механизм болады. Е.Е. Кравцованың зерттеуінде қиялдың даму 

қызметінде үш түрлі компонентті бөліп көрсетті: 

1. Көрнекілікке сүйену; 

2. Өткен тәжірибесін қолдану; 

3. Ерекше ішкі позицияны қолдану. 

Осы үш компоненттің қолдануында халық ертегісінің айрықша орнын анықтап, 

зерттеуге мән берілді [3]. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңде қиял – қоғамдық тәжірибені меңгерудегі 

алғышарттары болып келеді, өйткені балалар қоршаған ортаны, адамгершілікті, 

эстетикалық идеяларды өзіндік көзқараспен қабылдайды. Баланың қиялы ересектерге 

қарағанда әлсіз. Л.С. Выготскийдің тұжырымына сүйенсек, «Бала қиялының дамуы 

біртіндеп, шамасына қарай қабылдауынан басталады. Қиялда болатын барлық образдар, 

қаншама таңғажайып болып көрінгенмен де, баланың өмірден көрген-білгенінен 

негізделеді. Кейде бала өмірде кездескен кейбір жағдайларды өзіндік қабылдаумен 

түсіндіргенде, бізге үлкендерге күтпеген таңқаларлықтай болып естіледі». 

С.Л. Рубинштейннің айтуынша «Қиял – бұл образдық форманы іске асыру, 

өзгеріске енгізу» деп түсіндіреді. Л.С. Выготский мен А.Н. Леонтьев қиялдың 

ерекшелігіне қарай оған арнайы психикалық процесс деп қарауға мән береді [4]. 

Атақты психолог Л.С. Выготский баланың қиялы біртіндеп өмір тәжірибесінің 

молаюына байланысты қалыптасады деген қорытындыға келеді. 

Қазіргі кездегі психологтар мен педагогтар баланың жеке басының дамуындағы 

қиялдың маңыздылығының ең тиімді жолы шығармашылық жұмыста көрсету, үйрету, 

көркемдік әдебиетте нақтылау, өз бетінше жұмыс жасауына жағдай жасау, яғни, еркіндік 

беру керектігін айтады. Сонымен қиялдың дамуы төмендегідей үш компоненттен тұрады: 

Бірінші дәрежеде қиял қоршаған болмыспен байланысты, дайын нәтижені 

ойластыруға мүмкіндік береді. 

Екінші дәрежеде баланың өткен тәжірибесімен байланысты, бірақ сонда да заттық 

байланыстың рөлі бар. 

Үшінші дәрежеде қиялдың дамуы балаға ақиқаттан қиялдың қозғалысының 

жоғарғы формасы – ой – пікірден оның іске асуына байланысты. 

Сонымен, қорыта айтқанда, біздің тәжірибемізге негіз болған 5-6 жастағы 

балалардың құрастырған ертегілері мен қызықты әңгімелері ұйымдасқан түрде мағыналы, 

жүйелі, өз бетінше еркін жүргізілген жұмыс, қиялдың дұрыс дамуына апаратын көп 

жолдың бірі болды деп есептейміз. 6 жасар бала өз қиялында алуан түрлі жағдайлар құра 

алады және баланың өзі сонда әртүрлі жағынан көрінеді. Ойын барысында қалыптаса 

отырып, қиял басқа да іс-әрекет түрінде өте алады. Тілі және қиялы жақсы дамыған бала 

қызықты сюжетті тез арада жанынан ойлап шығара алады. Қиялдың үздіксіз жұмысы – 

баланың айналадағы әлемді танып-білуінің және игеруінің маңыздылығы, бұл жеке 

тәжірибе аумағынан шығудың әдісі  

В.С. Мухина теориясы бойынша өзінің бастамалары жағынан баланың қиялы 

сәбилік шақтың соңында пайда бола бастайтын сананың белгілер функциясымен 

байланысты. Белгілер функциясын дамытудың бір желісі заттарды басқа баламалармен 
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және олардың бейнелеулерімен алмастырудан тілдік, математикалық және басқа 

белгілерді пайдалануға, ойлаудың логикалық формаларын меңгеруге әкеледі. Екінші желі 

нақтылы бұйымдарды, оқиғаларды қиял арқылы толықтыру мен алмастыру мүмкіндігінің 

пайда болуы мен кеңеюіне, жинақталған түсініктердің материалынан жаңа бейнелер 

құруға жетелейді. 

Баланың қиялдауы ойын үстінде қалыптасады. Алғашқы кезде қиял заттарды 

қабылдаудан және ойын іс-әрекеттерін орындауынан ажыратылмайтындай. Ойын үстінде 

қалыптасқан қиял мектепке дейінгі бала іс-әрекеттерінің түрлеріне де ауысады. Бала сурет 

салғанда, ертегілер мен тақпақтарды ойлап шығарғанда қиял неғұрлым айқын байқалады. 

Сондай-ақ мектепке дейінгі шақта зейіннің, естің, қиялдың дамуында ұқсастықтар 

бар. Егер сәбилік шақта өзінде қабылдау мен ойлау іс-әрекеттері ретінде анықтауға 

болатын бағдарлау іс-әрекеттерінің ерекше формалары ретінде бөлінсе, мектепке дейінгі 

кезеңде мұндай іс-әрекеттер үздіксіз күрделілене және жетіле түседі, ал зейін, ес, қиял 

ұзақ уақыт жеке сипат ала алмайды. Бала бірдеңеге назар аударарлықтай, көргені мен 

естігенін жадында сақтарлықтай, бұрын қабылдағанының аумағынан шығарлықтай 

арнайы іс-әрекеттерді игере білмейді. Мұндай іс-әрекеттер тек мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптаса бастайды. 

В.С. Мухина бойынша мектепке дейінгі бала әрекетінің жаңа түрлерін, үлкендердің 

оған қойған жаңа талаптарын игерудің ықпалымен баланың алдында бір нәрсеге зейінін 

шоғырландыру және оған зейін қою, материалды есте ұстау және оны жаңғырту, 

ойынның, суреттің т.б ой желісін құру сияқты жаңа ерекше міндеттер пайда болғанда ғана 

бетбұрыс жасалады. Осы міндеттерді шеше білу үшін бала үлкендерден үйренген 

тәсілдердің қандай да біреуін пайдаланады. Міне, сонда ғана зейіннің, естің, қиялдың 

арнайы іс-әрекеттері қалыптаса бастайды [5, 91 б.]. 

Мектепке дейінгі кезеңде баланың зейіні төңіректегі заттарға және осылар арқылы 

орындалатын іс-әрекеттерге қатысты ынтамен сипатталынады. Бала бір нәрсеге ынтасы 

өшпей тұрған кезде ғана зейінін шоғырлайды. Жаңа бір нәрсе пайда болысымен-ақ 

баланың зейіні лезде соған ауады. Сондықтан балалардың ұзақ уақыт бір іспен 

шұғылдануы сирек болады. 
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Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі білім берудің мазмұнын 

нормативті-құқықтық (Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҚР мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты, бағдарламалар) жетілдіру жағдайында педагогикалық 

процесті ғылыми-әдістемелік жағынан жаңарту көкейкесті болып отыр. 

Мектепке дейінгі мекеменің  жұмысын жаңа Мемлекеттік стандарт пен 

бағдарламалар негізінде ұйымдастыру іс-әрекет принициптерін жаңартуды қажет етеді. 

Әдістемелік нұсқаулар төмендегі принциптерге негізделеді: 
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- эксперимент жасау, ұжымдық әрекет түрлерін кеңінен қолдана отырып, оқыту 

мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың әр түрін қолдану;  

- баланың іс-әрекет түрлерін және мақсатқа жету жолдарын өз бетімен таңдауы;  

- педагогтер үшін балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыруда 

әдістемелік тәсілдерді қолдану. 

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптерін өзгерту баланы ақпараттты 

селқос қабылдаушы рөлінен біліктер мен дағдыларды белсенді меңгерушіге, оқыту және 

тәрбиелеу процесінің тең құқықты қатысушысына айналдырады. 

Мектепке дейінгі шағын орталықтың білім беру мазмұны мен сапасын құру мен 

дамытуды жүзеге асыру жолдарын құру 

- мектепке дейінгі мекемеде білім беру мазмұнын құрудың алғышарттарын жасау; 

-  білім беру процесін құрудағы негізгі нормативтік құжаттарға шолу жасау; 

- білім беру мазмұнын құру ерекшеліктерімен танысу; 

- мектепке дейінгі мекемеде оқу – тәрбие процесінің сапасын арттыру жолдарын 

іздестіру; 

- мектепке дейінгі мекемеде білім беру мазмұны мен сапасын құру мен дамытуды 

жүзеге асыру жоспарын жасау.  

Мектепке дейінгі мекемеде білім беру процесін ұйымдастыру мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес әзірленетін 

және бекітілетін балаларды дамытудың жалпы білім беру бағдарламаларымен 

айқындалады және регламенттеледі. 

Мектепке дейінгі мекемеде оқу-тәрбие процесі балалар үшін ерекше болып 

табылатын қызметтің түрлерін ескере отырып жүзеге асырылады: ойындар, құрастыру, 

бейнелеу, музыкалық, театрландырылған, қозғалыс белсенділігі, сондай-ақ балаға жеке 

тұрғыдан қарауды, балалардың жастық және психологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, олардың әртүрлі кіші топтарымен жұмыс жасау мүмкіндігін көздейді. 

Әрбір оқу жылының соңында  дефектолог және  психолог әрбір баланы одан әрі 

дамытудың жолдары мен нысандары туралы мәселені шешетін психологиялық-

медициналық-педагогикалық кеңеске барлық балаларды жібереді. 

Мектепке дейінгі мекемеде оқу-тәрбие және ұйымдық-әдістемелік жұмыстарды 

әдіскер, тәрбиеші, педагог-дефектолог, педагог-психолог, музыка жетекшісі, дене 

шынықтыру жөніндегі инструктор, медициналық мейірбике жүргізеді. 

Мектепке дейінгі мекемеде балалардың қанша мезгіл тамақпен қамтамасыз етілуі 

орталықтың күн тәртібіне байланысты ұйымдастырылады. Балаларға арналған тамақ 

мектепке дейінгі мекемеде арнайы қызметкерлерімен дайындалуы мүмкін немесе келісім 

бойынша жақын орналасқан мектепке дейінгі ұйымдардан немесе жалпы білім беретін 

мектептен жеткізілуі мүмкін. 

Мектепке дейінгі мекемеде қызметкерлері мектепке дейінгі  оқу-тәрбие процесі 

кезінде балалардың денсаулықтарын және өмірін қорғауды қамтамасыз етеді. 

Мектепке дейінгі мекеме қызметкерлері мектепке дейінгі  

Мекемеде  оқу-тәрбие процесі кезінде балалардың денсаулықтарын және өмірін 

қорғауды қамтамасыз етеді. 
Қазақстанның әлемнің бәсекеге ең қабілетті елу елі қатарына ену стартегиясы мен 

әлеуметтік-экономикалық жаңартудың жаңа кезеңі білім беру жүйесін одан әрі дамтыу 

қажеттігін анықтайды. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру үздіксіз білім беру 

жүйесінің алғашқы деңгейі ретінде  өзгермелі өмірге табысты бейімделуге қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасайды. 

Дер кезінде берілген мектепке дейінгі білім әрбір бала үшін қандай маңызды болса, 

елдің өркендеуі үшін де сондай құнды. Мектепке келу әр баланың өміріне өзгеріс енгізеді. 

Мектепте оқуды бастау оның барлық өміріне үлгі. Мектепке дейінгі шақта оның өмірінде 

ойын маңызды болса, енді ол шектеулі және және көптеген міндеттермен толықты: енді 

бала күн сайын мектепке барады, жүйелі және күш сала еңбектенеді, күн режимін 
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сақтайды, мектеп нормаларына бағынады, мұғалімнің талабын орындайды. өмірінің бұл 

кезеңінде баланың психикалық тұлғасы, ақыл – ой және танымдық мүмкіндіктері, сезім 

және қобалжу аймағы, қарым – қатынас ортасы өзгереді. 

Мектепке дейінгі шақ – баланың сезімдік тәжірибесінің молайып, ретке келу, 

қабылдау мен ойлаудың адамға тән формаларын игеру, қиялдың күшті даму, ырықты 

зейін мен мағыналы елестің бастамалары қалыптасу кезең болып саналады. Әр кезеңдегі 

жас ерекшеліктерін ескермей балаларды дұрыс тәрбиелеу мүмкін емес.  

Мектепте жүйелі түрде оқуға психологиялық даярлық - мектепке дейінгі балалық 

шақтағы бала дамуының қорытынды нәтижесі. Ол бірте-бірте қалыптасады және ағзаның 

даму жағдайларына байланысты. Мектепте окуға даярлық ақыл-ой дамуының белгілі бір 

деңгейін, сонымен қатар қажетті тұғалық сапалардың қалыптасуын ескереді.  

Мектепке дейінгі ересек жаста психологиялық-физиологиялық, психикалық, жеке 

тұлғалық дамудағы жетістіктер, баланың мінез-құлқындағы, қолжетімді қызмет түрлерін 

(ойын, көркем, танымдық) ұйымдастырудағы салыстырмалы автономдық және дербестік, 

ересектер мен балалардың өзара әрекетінің сипаты бастапқы негізгі құзыреттіліктің 

қалыптасуын көрсетеді. 

    Дамытушы заттық орта мынандай психологиялық-педагогикалық өлшемдерге 

жауап беруге тиісті:  

 баланың психикалық даму деңгейі мен жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

 жүйелілігі және көпқызметтілігі;  

 трансформациялану мүмкіндігі;  

 мазмұны және функционалдық  міндеттерінің вариативтілігі.  

“Инновация” ағылшын тілінен аударғанда “жаңалық енгізу”, ”жаңашылдық” 

дегенді білдіреді. 

Инновация  жаңа мазмұнды ұйымдастыру, тек қана жаңалық енгізу.  

Инновациялық  үрдісті мазмұнды дамыту, жаңаны ұйымдастыруды, 

қалыптастыруды анықтайды, ал “жаңаша” деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс – 

тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылыс.   

Баланы жеке тұлға ретінде қалыптастыруда, ойлау қабілеттерін дамытып   , 

қызығушылықтары мен икемдіктерін арттыруда ата- аналарды шағын орталықпен тірлесе 

жұмыс істеуге шақыру, сонымен қатар белсенділік орталықтары арқылы балаларды 

оқытып, тәрбиелеу үрдісіне ата – аналармен жүйелі түрде жұмыс істеуді іске асыру 

арқылы ата- аналарға педагогикалық қолдау көрсету. Бұл жерде жеке тұлғаның танымдық 

аясын: ойлауын, зейінін есте сақтау қабілеттерін дамыту, икемділік қабілеттерін 

арттырып, қарым – қатынас әдебін және адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады.Егер 

мектепке дейінгі мекемеде оқу – тәрбие процесінде балаларға адамгершілік – рухани 

тәрбие беру жүйелі түрде жолға қойылған болса, осы жобада қарастырылған мақсаттарға 

тиімді түрде қол жеткізер едік.  
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ ҰСТАНЫМДАРЫН ҚОЛДАУ 

 

Бекбулатова К. К. 

«Шаңырақ» бөбекжайы» КМҚК 

 

 

          Мәңгілік ел идеясы – ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсатқа жетелейтін идея. Ел – 

халық сөзінің, мемлекет сөзі мен ұлт сөзінің де баламасы. Адамзат тарихында өшпес із 

қалдырған, Еуразия құрлығындағы халықтардың тағдырына орасан әсер еткен ежелгі 

түркілер – басқа қонған бақыттың баяндылығын білдіретін философиялық категория – 

Мәңгілік Ел ұғымын ойлап тапқан. Соны тасқа қашап тұрып «Мингу Ел» деп жазып 

кеткен. Ежелгі түркілерден тараған барша халыққа бірдей түсінікті сөздер. Халық – 

өмірдің бар кезеңін басынан бірге кешетін, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара 

білетін ұлыс. Елдің елдігі татулықтың тәтті дәмінде. Елінің іргесі берік қалануы, әр 

бастаған бастамасының нәтижелі болуы әрбір перзентінің амалымен өлшенбек. Адам 

жүрексіз өмір сүре алмайтыны секілді, Отансыз да ешқашан өмір сүрмек емес. 

Отанымыздың озық болуына баршамыз қалтқысыз қызмет етуіміз қажет. Қазақстан – 

көптеген ұлттар мен ұлыстардың татулықта орын тепкен қасиетті мекені Бір тағдыр – бұл 

біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер!». Халқымыздың қатпарлы тарихы сырға 

толы оқиғалармен жинақталған болатын. Қай кезеңді алып қарасаңыз да, еліміз іргедегі 

көршімізді сыйлап, қашанда көмек қолын созуға барынша тырысып, бауыр тұтатын. Ең 

тар заманды бірге бастан өткердік. Бүгінде сол халық өкілдері өз бауырымыз болып, бір 

халыққа айналды.  

«Қазақстан» деген жалғыз ауыз сөздің құдіреті мен қасиетін осы жерде туған және 

осы өлкеде өскен әрбір азаматтың сергек сезінуі парыз. Бұл сөз біздің қанымыз бен 

жанымыздың ажырамас бір құрамды бөлігі. Қазақ жері, қазақ елі біздің ата- 

бабаларымыздың кейінгі ұрпақтарға қалдырып кеткен баға жетпес байлығы және асыл 

мұрасы. Халықта мақал бар: «Өскен ел тарихын таспен жазады, өшкен ел тарихын жаспен 

жазады» деген, міне біздің ел тарихын ғасырлар бойы жаспен жазып келеді.   Терезесі тең, 

керегесі кең шаңырағы биік еліміздің тарихы мен мәңгілік елдің ірге тасын қалап кеткен 

Керей мен Жәнібектен бастау алған қазақ елінің мәңгілік ел болуы осының айғағы. 

Батырлық, ерлік деген ұрпақтан - ұрпаққа ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін 

білмеген, тәлім — тәрбие, ғибрат алмаған халықтың ұрпағы — тұл, келешегі тұрлаусыз. 

Біздің қазақ халқы — батыр халық. Тәуелсіздік таңы атып, егемен ел атанып, 

шекарамызды шегендеген сәттен бастап ұлттық идея мәселесі белсенді қолға алынды. 

Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Халқымыз 

Тәуелсіздіктің мызғымас тұғырын бекітіп, «Мәңгілік Ел» болуға бекінді. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегінің арқасында халқымыз- тыныштықта, Отанымыз 

еркіндікте. Елдің бірлігі артып, берекесі кірді. Әр азаматын жігерлендіретін Әнұранымыз, 

мақтаныш сезім ұялататын Елтаңбамыз, ерлікке жетелейтін Туымыз, экономикалық 

дербестігімізді танытатын төл теңгеміз бар. Әлем картасындағы «Қазақстан 

Республикасы» деген атау еліміздің әр азаматының төл құжаты іспеттес. Қазақстан 

тәуелсіз мемлекет ретінде дүние жүзіндегі барлық елдерге түгел дерлік танылды. 

Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, салт – дәстүрдің, ұлттық сананың тірегі. Ең бастысы – 

еліміздің рухын көтеретін, ұлы мақсаттарға жеткізетін «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы 

болып жарияланды. Бұл  идея – елімізді өз мақсатына талай дәуір сынынан сүріндірмей 

жеткізетін тұғырлы идея болып табылады. Еліміздің мұратына айналған «Мәңгілік ел» 

идеясы - халықтың әл-ауқатын жақсартып, ынтымағын арттыратын, елді дамудың жаңа 

сатысына жетелейтін жаңа қадам.  «Мәңгілік ел» идеясының маңыздылығын Елбасы 

Н.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

жолдауының негізі етіп алып, бұл туралы өз сөзінде: «Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 

жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат - Қазақстанның 



486 

 

ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол - «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел 

тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті... Өткен тарихымызға тағзым да, 

бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген 

құдіретті ұғымға сыйып тұр» деген болатын. Халықты бір мақсатқа, бір мүддеге, бір 

болашаққа үндеген Елбасының бұл жолдауында ел халқына үлкен жауапкершілік 

жүктелген. Мәңгілік елге айналу үшін тәуелсіздікті сақтап, елдігімізді нығайту басты 

мақсат болып табылады. Қазақстанды жарқын болашаққа жетелейтін біз жастар 

бабаларымыз аңсап өткен  тәуелсіздіктің туын жықпай, желбірете білуіміз керек. Өйткені, 

бабаларымыздың ұлан байтақ жерін қалай қорғағанын, бостандықты қалай аңсап - 

қадірлегенін білеміз. Жастар сондай текті ұрпақтың ұрпағы екендіктерін сезініп, осы 

«тәуелсіздік», «мәңгілік ел» ұғымдарын саналарына сіңіріп, қастерлеуге міндетті. 

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл - әлем 

кеңістігіндегі ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Біз өзгенің 

қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу ғана 

– Мәңгілік Ел біздің өз қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға 

ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді 

көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. Атамекеніміз бізге ата–бабаларымыздан 

қалған аманат! 

Міне, бүгінде біз болашаққа деген жарқын сеніммен алға қарай нық қадам басып 

келеміз. Бізді бұл бақытқа жеткізген ата – бабаларымыздың, аяулы арыстарымыздың 

еркіндік үшін күресте төгілген қаны, солардың жанқиярлық ерлігі!  

Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін,  

Қайта тудым өмірге, қайта келдім.  

Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске,  

Айта бергім келеді, айта бергім –  деп Жұбан ақын жырлағандай, біз мәңгі өлмейтін 

халықтың ұрпағымыз! Бүгінгі таңда іргеміз тыныш, түндеріміз - бейбіт, күндеріміз нұрлы. 

Тек әрдайым еліміз аман, аспанымыз ашық, ежелден аңсаған еркіндіктің туы жоғары, 

елдігі берік болсын. 
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         Жас жеткіншектерді отансүйгіштікке тәрбиелеу - бүгінгі әлемнің күрделі 

тынысында негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Отаншылдық – сонау ерте 

замандардан қалыптасып келе жатқан қасиетті сезім. Көп ұлтты Қазақстан үшін 

отансүйгіштік сезімнің рухани саладағы тату-тәтті тірлік, азаматтық келісімге ғана емес, 

мемлекеттік материалдық негізін нығайтуға да тікелей ықпалы бар. Отансүйгіштік рух – 

қазақ елінің әлемдік өркениетті елдер көшіне қосылып, дүниежүзілік қауымдастықтан 

лайықты орын алуға мүмкіндік беретін бірден-бір күш. 

Қазақстандықтарға ХХІ ғасырға лайықты және жетекші ел болудың жоғарғы 

мақсаты жолында бүкіл қоғамды берік біріктіретін идеялық күш қажет болды. Н.Ә. 

Назарбаев Қазақстан халқына арнап «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты тарихи Жолдауын жазды. Жолдауда отандастары үшін өте маңызды екі 

идея ұсынды. Оның біріншісі – «Мәңгілік ел», екіншісі – «Қазақ елі». Қазақстанда мекен 
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еткен барлық ұлт өкілдері арасында қолдау тапқан қос идея бірауыздан 

қабылданатындығына кәміл сенемін.  

Мектепке дейінгі тәрбие – барлық тәрбиенің бастауы,  сәбидің жеке тұлға болып 

қалыптасуының алғашқы баспалдағы. Алғашқы отансүйгіштік, патриоттық сезімдері 

отбасы мен балабақшадағы тәрбиеден бастау алады. Туғандарына, жақындарына деген 

махаббаты, туған өлкесіне, қаласына  сүйіспеншілігі бала санасына ерекше әсер етіп, оған 

өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Қазіргі таңда білім берудің барлық сатысында «Мәңгілік Ел» құндылықтарын 

ескере отырып, жас ұрпақтың рухани-адамгершілік құндылықтары мен патриоттық 

сезімге тәрбиелеу бағдарламалары да қолға алынуда. 

Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік елордамызды тұрғыздық. 

Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі 

келер ұрпақ, өскелең ұрпақ мәңгілік қазақ елінің перзенті. Осы күнге тәубе деп, 

барымызды бағалайық. «Отан – отбасынан басталады» дейді халық. Отбасының екі тірегі 

–әке мен ана. Адамды әлеуметтендіру, қоғамға енуі, өзгелермен қарым-қатынасы 

отбасынан басталады. Үлкенді құрметтеп, қадір тұтуды, сыйласа білуді қазақ халқы 

отбасында берік те нық ұстанған. «Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз 

тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз»  деген ұлағатты сөзі бекер айтылмаған. 

Қазақ халқында ұлттық құндылықтардың бірі ретінде отбасында ағайындық-

туысқандық қарым –қатынастарға ерекше мән беріп, көңіл бөлген. Әр отбасында «жеті 

ата» шежіресін ұғындыру, оның маңыздылығын түсіндіру ежелден бар. Балалар өздерінен 

бастап жеті атасына дейін жатқа біліп, олардың кім және қандай адамдар болғаны туралы 

мақтанышпен айтып жүрген. Атай кетсем: тегіміз бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, 

тек ата деп жіктелуін қазір біреу білсе, енді бірі өзінің кім екенін де білмей жүр. 

Абайды оқы, Абайды таңы деп баланы жастайынан Абайдың өлеңдерін оқуға деген 

құштарлығы мен сезімдерін оята білу. Абай атамыз бұқара халқын адал еңбекке шақырды, 

қулық- сұмдықпен, алдау –арбаумен, ұрлық-зорлықпен, еңбексіз тапқан мал мен мүліктің: 

«Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, Қардың суы сықылды тез суалар....» –деп, 

ондай арзан дүниенің жұғымсыз болатынын ұқтырған. Жастардың әрбірінің айналысар 

кәсібі болуын, олкәсіпке дағдылану машығы неғұрлым ертерек басталуын, жастық шақта 

еңбекке деген ұмтылыстық, икемділіктің тұрақты қасиетке ұласуын меңзеді. Еңбек ету 

үшін өзіндік байлам, талаптылық пен берік табандылық сияқты қасиеттердің керектігін 

кейінгі ұрпаққа ескертті. Ақын әрбір жастың келешегінің нұрлы, болашағының жарқын 

болуы адал еңбектің арқасы екенін терең түсіндіріп тұжырым жасады. 

Қазақ халқының зиялы ақыны, педагог, қоғам қайраткері М. Жұмабаевтың: 

«Тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешінің дәл өзіндей етіп шығару емес, келешек өз 

заманына сай қылып шығару» деп айтуы бала тәрбиесіндегі  ата-ана, мектепке дейінгі 

мекеме, қоғам алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғандығын дәлелдейді. 

Құндылықтардың өзара жақындасуына іргетас болатын нәрсеге не жатады? Әрине, 

Ұлттық құндылықтарды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін 

жастардың ұлттық сана-сезімін, яғни жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, 

сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялатып, ана тілі мен дінін, оның тарихын, 

мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани-мәдени мұраларын қастерлеуге, сонымен қатар 

жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерді 

қалыптастыру деп түсінген дұрыс. Ендеше жас ұрпақтың еліне, ұлтына, жеріне, дініне, 

тіліне деген сүйіспеншілігін,  өзге тілдерді оқып білуге деген қызығушылықтары мен 

ұмтылыстарын арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз тағдырын 

ел тағдырымен мәңгілікке байланыстыратын өткеніміз бен бүгінімізді толыққанды 

баяндайтын тарихымыз болса, ұрпағымыз сол тарихты оқып, елін сүйеді, жерін сүйеді, 

ата-бабаларын құрметтейді, қадірлейді. 

Қорыта келгенде, Елбасымыз айтқандай Мәңгілік ел болашағы – білімді ұрпақ, 

саналы жастар. Осы тұрғыда тәрбиеші қауымының атқарар ісі көп. Еліміздің жеткен 
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жетістіктері аясында жас ұрпақты Отанын сүюге, ол үшін аянбай қызмет етуге тәрбиелеу 

– біздің басты міндетіміз.Алдымызда ұлттық құндылықты бойына сіңірген, отансүйгіш, 

елі мен жерінің қамы үшін аянбайтын, білімді, иманды, еңбекқор ұрпақ тәрбиелеу, оларға 

бағыт беру міндеті тұрғанын әрдайым жадымыздан шығармауымыз шарт.  Елбасымыздың 

болашаққа бағыт берер «Мәңгілік Ел»идеясын қолдап,халқымыздың жарқын 

болашағының кепілі-еліміздің патриот ұл-қыздарын тәрбиелеп,отанымыздың бақыты 

үшін еңбек ете берейік.Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. 

«Мәңгілік Ел» болу жолындағы игі істеріміз арта берсін! 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН 

ДАМЫТУДА ПӘРМЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ШАРТТАРЫ 

 

Уатаева Н. С. 

«Шаңырақ» бөбекжайы» КМҚК 

 

 

 Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың 

әдістері тәжірибеде ұтымды қолданылып жүргені белгілі.  Сөздік қорларын дамытуда 

көпшілікке таратылған тәсілдер тәжірибеде қолданыста. Балалар бақшасында көркем 

әдебиетпен жұмыс жүргізудің өзіндік реті қалыптасқан. Сөздік жұмыстарын жүргізу 

әдістемесі топтардың жас ерекшеліктеріне қарай орайластырылған. Оқу үрдісінде 

балалардың тілдік дыбыстау мәдениетіне, сөздік қорды байытуға, бекітуге және 

белсендіруге бағытталған. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілдерін дамытуды жүргізуде 

тәрбеші бойында мынадай іскерліктер болуы керек: 

 Мектепке дейінгі жастағы балаларды ана тіліне, тілдік қарым-қатынасқа үйретуді 

және тілін, сөздік қорларын дамыту; 

 Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдік білім, білік, дағды деңгейлерін 

зерделей отырып, бағалауды және олардың тілдік немесе тілдік емес қателерінің 

себептерін табу, жіктеу және талдау; 

 Балалармен әр түрлі әңгіме түрлерін дайындау және өткізу; 

 Ерте жастағы және мектепке дейінгі жастағы балаларды көркем шығармалармен 

таныстыруға және тілұстарту құралдарын қолдану. 

Тәрбиеші сол сияқты тіл дамыту бойынша оқу материалын дербес таңдай білуі 

керек және дұрыс мақсатты түрде қолданып, әрдайым үлгі бруі қажет.  Кез келген 

материалды әдістер мен әдістемелік тәсілдерді негіздей отырып таңдау қажет, балаларға 

оқудың, жазу іс-әрекетінің, жазу мен ауызекі сөйлеу үлгілерін көрсету арқылы әсерлі 

сөйлеуге машықтау қажет. Ең маңыздысы сабақтарда жоғары сөйлеу мәдениетін және 

тілдік ортаның мақсаттылығын қамтамасыз ете білу. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың 

бүгінгі күні жаңартылған білім мазмұны аясында ұсынылған пәрменді әдістерді көптеген 
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тәрбиешілер өз тәжірибелерінде ұтымды қолданып жүргені аян. Мәселен, сөздіктің 

көмегімен балалардың сөздік қорларын байыту. Көп жағдайда балалар ана тілінде жатық 

сөйлейді, сөздік қорларының аздығынан байланыстырып сөйлеуде қиналатын тұстары да 

бар екені белгілі. Сондықтан аталмыш проблеманың орнын жоюда сөздіктің көмегімен 

сөздік қорды байыту мақсатында жүргізілетін жаттығу жұмыстарының маңызы өте зор. 

Мәселен, тәрбиеші бір сөзді дауыстап айта отырып, балалардың ойын білуге тырысады. 

«Сенің ойыңша,сөздің мағынасы қандай?» деген сауал қоюға болады. Сөйтіп баланың 

ойын білген соң сөздіктегі анықтамасымен таныстырып, сол сөзді қатыстыра отырып 

толық сөйлем құратамыз. Сол сияқты берілген сөзге ассоциация құрастыру сияқты 

жұмыстар да өте ұтымды саналады.  

Жалпы сөздік қорды байытуға арналған әдіс-тәсілдер өте көп, алайда тәрбиеші 

балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, ең тиімділерін таңдай білуі үлкен 

шеберлікті талап етеді. 

«Бір минут» - балалар жәшіктен таңдап алған сурет төңірегінде бір минут бойы 

сөйлеуі керек; 

«Сөзді тап» - қатысушы бала сөздің өзін атамастан, ол туралы басқа сөздермен 

жеткізіп түсіндіруге тырысады; 

«Постерлер» - сөздердің мағынасын көрсететін визуалды суреттер; 

Қандай да бір пәрменді әдіс-тәсілдерді оқу үрдісінде қолданбас бұрын тәрбиеші 

балалардың ас ерекшелігін қатаң түрде ескеруі шарт.  

Балалардың сөйлеу тілдерін дамыту – күрделі үдеріс, ол арқылы бала үйренетін 

әрбір сөз және сөздің әр фрагменті бастапқыда елестету түрінде көрсетіліп, реттілік 

ретінде есте сақталады. Бұл үдерісті құптайтындығын тәрбиеші басын изеп, жымию 

арқылы көрсете алады. Бірақ, балалардың сөзді түсінуді және пайдалануды үйрену 

жылдамдығы – бұл түсінікке сәйкес келмейді, кез келген жағдайда олар әдетте сөздің 

мүлдем жаңа фрагменттерінің тұрақты ағынын дыбыстайды.  

Ғылым тілінде, төрт жасар балалар көп сұрақ қояды делінген, «қайда?», «не?», 

«кім?», «неге?», «қашан?» (осындай тәртіппен жатталған) сияқты көптеген сұрақтарды 

пайдаланады. Олар бес сөзден тұратын сөйлемді пайдалана алады және олардың 1500 

сөзден тұратын сөздік қоры бар. Бес жасар балалар бағыныңқы бөліктері бар алты сөзден 

сөйлем құрай алады және 2000 сөз пайдаланады. Бірінші сынып оқушылары 6000 сөзге 

дейін пайдаланады, ал ересектер 25 000 сөз пайдаланады және 50 000 сөз біледі.  

Мектепке дейінгі жастағы балалар әр уақытта өз жадыларын басқаруға, 

проблемаларды шешуге және шешім қабылдауға қабілеттері жеткіліксіз деген түсінік бар. 

Алайда, түрлі жүргізілген зерттеулер 3–4 жастағы балалардың көп суреттерге қарағанда, 

саны азырақ суреттерді есте сақтау жеңілірек екендігін сезіне алатындығын анықтады.  

Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы балаларға мүмкіндік жасалған 

жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі 

анықталды. Олар балғын жас ерекшелігіне қарамастан, өздерінің оқуына саналы түрде 

қарайды, тапсырмаларды шешу үшін өзіндік әдіс-тәсілдерді қолданады, сондай-ақ өздерін 

оқушы ретінде сезіне бастайды. Өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі танудың мұндай дағдыларын 

дамыту бұл балалардың болашақта саналы оқушы болып шығуының кілті екендігі 

анықталды. Бұл зерттеу аталған қабілеттерді дамыту 3-5 жас аралығында болатындығын, 

сондай-ақ тәрбиешілердің осы кезеңде жоғары сапалы педагогтік тәсілдерді қолданып, 

қомақты үлес қоса алатындығын көрсетті. 

 Қазіргі кезде оқу-тәрбие үрдісінде балалардың сөйлеу дағдыларын дамытудың 

түрлі әдіс-тәсілдері кең қолдныста. Солардың ішінде ұтымдыларын тәрбиешілер өз 

тәжірибелерінде көпшілікке таратып жүр. Яғни, «Пазл», «Сұхбат», «Рөлдік ойын», «Сурет 

бойынша әңгімеле», «Таныстырылым», т.б.  

 Аталған әдіс-тәсілдерді тәрбиеші өз қалауы бойынша топтың жас ерекшелігіне 

қарай бейімдей алады. Тәрбиеші әрдайым әдіс-тәсілдерді қолданғанда тапсырманы 
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орындау барысында балалардың барлығы дерлік қатыса алатынына және мақсатқа жете 

алатынына көз жеткізуі керек.  

 Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөздік қорларын жетілдіруде тәрбиеші 

тарапынан көп ізденісті талап етеді.  

Балалардан олардың сәби кезіндегі ең бірінші айтқан сөздері естерінде ме екенін 

сұрай отырып, сол сөздерді бейнелейтін қарапайым суреттер салғызу. Балалардан бір 

нәрсенің аты болып табылатын сөздерді атап берулері сұралады. Жалпы заттардың атауын 

білу адамдарға өздерінің қалаған нәрсесіне қол жеткізуге көмектесетінін түсіндіре отырып 

жұмыс жүргізу керек. 

Балалардың бұған дейінгі білімімен байланыстыра отырып, олардың заттың атауын 

білдіретін көп сөздерді білетіні айту керек. Олардан ойланып, өздері демалыс күнін 

өткізген орынды, сол жерде болған адамдарды және олардың сол жерде көрген 

нәрселердің суреттерін салуды сұрау керек. Сөйтіп барып, «Адамдар», «Жерлер», 

«Заттар» деген бағаналардан тұратын үлкен қабырға кестесін іліп қою керек. Балалардың 

бұл санаттардың мағынасын түсінетініне көз жеткіземіз. Осы орайда «Бірінші сөз» 

жаттығуын орындатуға болады. Яғни берілген суреттен бір сөзді атап, кестедегі санаттар 

бойынша бөліп орналастыру сұралады.  Заттың атын білдіре ме? Бұл адамның аты ма? Бұл 

жердің аты ма? Бұл белгілі бір заттың аты ма? Бұл заттың атауын білдірмесе, сонда бұл 

не? деген сияқты тәрбиеші балаларға жетелеуші сұрақтар қойып отыруы керек. Сабақтың 

соңында «Бүгін біз сіздермен қандай сөздер үйрендік?» т.б. сұрақтар қоя отырып, ойларын 

тиянақтау керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

5. Б.Қ. Игенбаева «Бес-алты жасар баланы оқытудың ерекшеліктері», «12 
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журнал, [30-33 б]; 

6. Мектепке дейінгі мекемелерге арналған заманауи білім беру 

бағдарламалары; 

7. Сохин Ф.А. «Мектепке дейінгілердің сөйлеуін дамытудың  психологиялық-
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әдістемесі»: 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Мергенова М.С.,Шорогаева М.Т. 

КМҚК №139 «Ақбөпе» балабақшасы 

 

 

«Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани 

дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. Тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, 

ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар – 

ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ 

тәрбиелеу. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. Ол балаға рухани ләззат беріп, қиялға 

қанат бітіретін, жас баланың рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар 

рухани азық», - деп атап көрсеткен атақты педагог Сухомлинский. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа – адамгершілік – рухани 

тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру – оның туған 

кезінен басталуы керек. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған бұтақ кезінде көмектесуге болады, ал үлкен 

ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 

балабақшадан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 
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сіңіріп, өз – өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады. 

Рухани – адамгершілік тәрбие – екіжақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата – 

аналардың, тәрбиешінің балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан – 

тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым – 

қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік 

ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, тәрбиеші істелген жұмыстардың 

нәтижелерін, тәрбиеленушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек. 

Адамгершілік адамзат қоғамының даму тарихы арқылы қалыптасып, әрбір дәуірдің 

өзіндік қайшылықтарымен бірге қайнасып жетіледі. Сондықтан да адамгершілік мәнін 

абстрактылы түрде қарап, оны адамдардың табиғатымен, биологиялық ерекшелігімен ғана 

байланыстыруға болмайды. 

Адамгершілік тәрбие оқу – тәрбие үрдісінің барлық салаларында, яғни оқыту, білім 

беру барысында және еңбек үрдісінде жүзеге асырылады. Адамгершілік жағынан 

қалыптасуы оның өмірге келген күнінен басталады. Мектепке дейінгі жаста баланың 

бастапқы адамгершілік сезімдері мен ұғымдары, мінез – құлықтың ең қарапайым 

дағдылары қалыптасады. Баланың мектеп жасына дейінгі қалыптасқан мінез – құлықтары 

келешекте ересек адамдармен және құрбы – құрдастармен қарым – қатынастарында көзге 

түседі.  

Адамның моральдық сапа негіздері мектепке дейінгі балалық шағында 

қалыптасады. Мектепке дейінгі жылдарда бала ересектердің жетекшілігімен жақын 

адамдарымен, құрдастарымен, заттармен, табиғатпен қарым – қатынас жасаудың, тәлім – 

тәрбие алудың бастапқы тәжірибесіне ие болады. Балалардың іс – әрекеттерін басқара 

отырып, тәрбиеші олардың бойында Отанын сүю, айналадағыларға ықыласпен қарау, 

шамасы келгенше оларға көмектесуге ұмтылу, дербес іс – әрекетте белсенділік және 

белгілі бір іске бастама (инициатива) көрсету сияқты адамның маңызды сипаттарын 

қалыптастырады. Дұрыс тәрбие балаларда теріс тәжірибе көбеюіне жол бермейді, баланың 

адамгершілік сапасының қалыптасуына қолайсыз әсер ететін мінез – құлықтағы теріс 

дағдылар мен әдеттердің дамуына кедергі жасайды. Мектепке дейінгі балаларды 

адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері – балалардың адамгершілік сезімдерін, 

мінез – құлықтың ізгі дағдылары мен әдеттердің адамгершілік ұғымдары мен мінез – 

құлық түрткілерін қалыптастыру. Баланың тәрбиелеуде оның өмірінің алғашқы 

жылдарынан бастап-ақ адамгершілік сезімдерін қалыптастыру үлкен орын алады. 

Үлкендермен қарым-қатынас жасау процесінде оларға үйір болу, оларды жақсы көру 

сезімі, олардың нұсқауларына сай әрекет жасауға, оларды қуантуға, жақын адамдарын 

ренжітетін қылықтар жасамауға ұмтылу пайда болады. Бала өзінің тентектік, қателік 

жасаған кездегі ренішті немесе наразылықты көргенде толқуды бастан кешіреді, ал өзінің 

жақсы қылықтарына жылы шыраймен қараса оған қуанып, жақын адамдарының 

ризашылық білдіруінен рақат алады. [1] 

Мектепке дейінгі жаста бала ересектердің жетекшілігімен жақын адамдарымен, 

құрдастарымен, заттармен, табиғатпен қарым – қатынас жасаудың, тәлім – тәрбие алудың 

бастапқы тәжірибесіне ие болады. Балалардың іс – әрекеттерін басқара отырып, тәрбиеші 

олардың бойында Отанын сүю, айналадағыларға ықыласпен қарау, шамасы келгенше 

оларға көмектесуге ұмтылу, дербес іс – әрекетте белсенділік және белгілі бір іске бастама 

(инициатива) көрсету сияқты адамның маңызды сипаттарын қалыптастырады. Дұрыс 

тәрбие балаларда теріс тәжірибе көбеюіне жол бермейді, баланың адамгершілік 

сапасының қалыптасуына қолайсыз әсер ететін мінез – құлықтағы теріс дағдылар мен 

әдеттердің дамуына кедергі жасайды. 

Үлкендермен қарым – қатынас жасау процесінде оларға үйір болу, оларды жақсы 

көру сезімі, олардың нұсқауларына сай әрекет жасауға, оларды қуантуға, жақын 

адамдарын ренжітетін қылықтар жасамауға ұмтылу пайда болады. Бала өзінің тентектік, 

қателік жасаған кездегі реніші немесе наразылықты көргенде толқуды бастан кешіреді, ал 

өзінің жақсы қылықтарына жылы шыраймен қараса оған қуанып, жақын адамдарының 
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ризашылдық білдіруінен рақат алады. Эмоциялық әсерлену: жақсы қылықтарына, 

үлкендердің мақтауына риза болу, өзінің орынсыз қылықтарынан: үлкендердің 

ескертуінен, наразылығынан ұялады, қапалану, уайым жеу оның адамгершілік сезімдерін 

қалыптастырудың негізіне айналады. Мектепке дейінгі шақта балада қайырымдылық, 

жанашырлық, қуанышқа ортақтасу сезімдері қалыптасады. Сезім балаларды белсенді іс-

әрекетке: көмек көрсетуге, қамқорлық жасауға, көңіл аударуға, жұбатуға, қуантуға 

итермелейді. Патриоттық сезімге – туған өлкесін, Отанын сүюге, басқа ұлттардың 

адамдарын құрметтеуге тәрбиелеудің ерекше маңызы бар.  

Мектепке дейінгі балалардың ерекшелігі еліктеу қабілеттілігінің айқын көрінуі 

болып табылады. Тәрбиеші балаларда үлкендерге құрмет көрсетуді, өз қатарларымен 

дұрыс қарым – қатынас жасауды, заттарға ұқыпты қарауды білдіретін сан алуан мінез – 

құлық дағдыларын қалыптастырады. 

Бала ата – ананың қамқорлығы мен махаббатына, олардың қарым – қатынасы мен 

еркеліктеріне мұқтаж. Ата – ананың балаға деген махаббаты мен олардың қамқорлығы 

баланың да жауапты үн қатуын шақырады, бала ата – ананың сөзіне құлақ салып, тәрбиелі 

болып өседі. Егер бала махаббат пен қамқормен бөленсе, ол өзінің қандай екеніне 

қарамастан жақсы көретінін, өзгелер үшін қажетті де, сүйікті жан екенін түсінсе, ол өзін 

қорғанған, біреуге қажеттілігін түсінеді. Осының бәрі оның мейірбан болып өсуіне жақсы 

ықпалын тигізеді. [2] 

Қазіргі қоғамда білім берудің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі дамыту болып 

табылады. Мектепке дейінгі жас – әрбір адамның өміріндегі ең жарқын қайталанбайтын 

шақ, жеке тұлғаның алғашқы қалыптасу кезеңі, баланың өзіндік тануы мен даралығының 

қалыптасу кезі. 

Бала адамдардың қарым – қатынасы туралы алғашқы түсінікті үлкендердің 

арасындағы өзара қарым – қатынасын бақылау арқылы қабылдайды. Олардың тәртібі, 

өзіне деген, оның қылығына қарым – қатынасы бала тәртібінің бағдарламасын құрайды. 

Үлкендердің осы үлгісі бойынша ол адамдармен қарым – қатынас жасайды. Нақты осы 

кезде баланың адамдар әлемімен, табиғатпен, заттармен байланысы басталады. Адами 

құндылықтарға, мәдениетке тартылуы байқала бастайды. Денсаулығының іргетасы 

қаланады. Сезімінің дамуы өзінің өмір сүріп жатқан жағдайына байланысты тәрбиелеу 

әдісі мен құралдарына тәуелді болады. Бұл – отбасы мен балабақшадағы, өзі сезінетін 

айналадағы қызығушылығы мен істеріне қатысты жағдайлар. Дәл осы мектепке дейінгі 

жаста балалық қарым – қатынасты дамытуға маңызды мән беретін адамгершілік сезімі 

қалыптаса бастайды. Осы кезде баланы рухани – адамгершілік аясында дамыту міндетінің 

жетістікті шешілуі үлкендердің бала тәрбиесіндегі мейірімділігіне, әділдігіне және 

адамилығына байланысты. Осылар арқылы олар балаға үлгі көрсетеді. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың рухани – адамгершілік дамуы балабақшасы мен 

отбасы арасындағы қарым – қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге 

асады. Әрбір бала қандай да болмасын бір міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше 

жағдайлар жасалады. Мысалы, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым – қатынастар, 

адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте – еңбексүйгіштік, үлкендер еңбегін 

құрметтеу, сондай – ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты қасиеттер, 

патриоттық сезімдер жайлы мәліметтер қалыптасады. Мектепке дейінгі жаста балаларды 

адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен түйінделеді: ізгілік 

бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер арасындағы саналы қарым – қатынас 

(тұрмыстың қарапайым ережелерін орындау) кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын 

адамдарға қамқорлықпен қарау, ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым-

қатынасын қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт 

өкілдеріне қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады. 

Немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай болса солай 

қарауға мүмкіндігі жасалмайды. [3] 
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Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткіші. Руханилықтың негізінде 

адамның мінез – құлқы қалыптасады, ар – ұят, өзін – өзі бағалау және адамгершілік 

сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Сананың қалыптасуы – ол баланың мектепке бармастан бұрын, қоғам туралы 

алғашқы ұғымдарының қалыптасуына, жақын адамдардың өзара қатынасынан басталады. 

Баланы жақсы адамгершілік қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен 

жолдас болудың әсері күшті екенін халқымыз ежелден бағалай білген. 

Қазіргі кезде өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеуде қойылған мақсаттардың бірі – 

қоғамға пайдалы, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін, жан – жақты 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы мақсатты жүзеге асыруда «Бөбек» қорының 

президенті Сара Алпысқызының «Өзін-өзі тану» рухани – адамгершілік білім жобасы 

эксперимент ретінде жүргізіліп келеді. 

ХХІ ғасырда көтеріліп отырған «Өзін-өзі тану» рухани – адамгершілік білімі – 

ұлттық құндылықтарды іске асыру мен таратудың маңызды механизмі болып табылады. 

«Өзін-өзі тану» пәні – баланы балабақшадан отаншылдыққа, әдептілікке, достыққа, 

тазалыққа, ұқыптылыққа, мейірімділікке, табиғатты сүюге, отбасын сыйлауға, 

ұйымшылдыққа үйретеді. Адам бойына кішіпейілділік, сыпайылық, рақымшылық, 

жанашарлық, сыйластық, тілектестік сияқты қасиеттерді дарыту және өзгелерді қадірлей, 

сыйлай, құрметтей білу, тыңдай білу, қолынан келгенше адамдарға көмектесу, кешірімді 

болуды үйрету. 

Халық педагогикасы – баланың сезімін ананың әуенімен оятатын бесік жырлары, 

даналыққа толы мақал – мәтелдер, жұмбақ – жаңылтпаштар, қиял – ғажайып ертегілері, 

ойындары, тәрбиелеп өсіру негіздері адамгершілік ниеттерге баулиды. Олай болса, 

адамгершілік тәрбие беру кілті — халық педагогикасында деуге болады. Ұлттық асыл 

қасиеттерді жас ұрпақтың ақыл парасатта азық ете білуде «Өзін-өзі тану» курсының рөлі 

ерекше. 

Жас ұрпақты саналы, сергек етіп тәрбиелеу – отбасы мен балабақша 

қызметкерлерінің бірден бір парызы. Оқу – тәрбие жұмысын дұрыс жолға қоюда ата – 

аналармен жұмыстың орны орасан. Сондықтан біздің балабақшада ата – аналармен 

жұмыстардың алуан түрлері іске асырылу қажет. Әрбір жеке тұлғаға достық, отбасы, Отан 

құндылықтары туралы алғашқы қарапайым түсініктер беру; мейірімділікке, 

жауапкершілікке, қайырымдылыққа, сүйіспеншілікке баулу, құрбы – құрдастарымен, 

өзінен кішілермен және үлкендермен ізгілікті қарым -  қатынас, өзін қоршаған орта 

ғажайыптарын сезініп, табиғатқа зиян келтіруден бойын аулақ ұстауға тәрбиелеуге 

бағытталған. [4] 

Балабақша тәрбиешісінің алға қойған мақсаты – баланың бойына ұлттық саналық 

қалыптасқан, халқының әдет – ғұрпын, салт – дәстүрлерін көңіліне тоқыған дені сау, 

шымыр да шыныққан, сымбатты, халықтың тілін білетін, рухани байлығы мол, жан – 

жақты азамат тәрбиелеп өсіру. Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы 

мақсат – міндеттерінің ең бастысы – өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы 

ұрпақ тәрбиелеу. 

Ұрпақ тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан – жақты 

жетілген, ақыл – парасаты мол, мәдени – ғылыми өрісін озық етіп тәрбиелеу – біздің де 

қоғам алдындағы борышымыз. 
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ЖАС БАЛАНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДЫҢ 
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КМҚК № 139 «Ақбөпе» балабақшасы 

 

 

Ойлау – жанның өте бір терең ісі.  

Жас балаға тым ауыр. 

            Сондықтан педагог баланың 

 ойлауын өркендеткенде,  

сақтықпен басқыштап істеу керек. 

М. Жұмабаев  

 

      Бала тәрбиесі – өте ерте заманнан бастап адамзатты толғандырып жүрген 

өмірдің өзекті мәселелерінің бірі. Нәресте шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, ата-ананың  

аялы алақанына, мейірім-шапағатына бөленеді, ата-ананың мейірімді жүзі, жылы жүрегі, 

ыстық құшағынан балаға дүние есігі ашылады, оның дүниетанымы, өмірді білуі осыдан 

басталады.  

      Баланы алғашқы күннен бастап қоршаған орта оның үйлесімді  дамуына ерекше 

әсер етеді. Анасының мейірімді дауысы, жаңа сөздер, кішкентайларға араналған тақпақтар 

және балалар әндері, дене жаттығулары және қимылды ойындар – міне осылар баланың 

әрі қарай дұрыс өсуіне және дамуына септігін тигізетін нәрселер. Баланы болашақ өмірге, 

белсенді еңбекке даярлауда, оның ақыл-ойы, адамгершілік-эстетикалық сезімдерін, 

логикалық ойлау қабілетін қалыптастыруда – балаға құрметпен қарау қажет. Баланың 

қажеттілігі мен қызығушылығын түсіне білу – ата-ананың, тәрбиешілердің басты міндеті. 

Балабақшаның басты міндеттерінің бірі – бүлдіршіндердің ой-өрісін, іс-қимылын жан-

жақты дамыту.  

     Педагогика және психология зерттеулері бойынша, балалық шақ – баланың жеке 

тұлға болып өзін-өзі сезінуінің алғашқы сатысы, демек, адамгершілік қасиеттері, ақыл-

ойы, логикалық және басқа да қасиеттерін қалыптастырудың ең негізгі кезеңі болып 

табылады. Сезім тәрбиесі – түйсік пен қабылдаудың бірдей дамуы. Сәбилік шақтың 

алғашқы күндерінен бастап-ақ, бала өзін қоршаған заттардың қасиетін түсінуге талпыныс 

жасай бастайды. Осыдан баланың заттарды қабылдайтын көру дағдысы оянады. Бұл кезде 

заттарды танып-білу үшін бүлдіршіндер оның түр-түсіне мән бермейді, заттың 

құрылымына көңіл бөледі.  Сондықтан бүлдіршіндердің сенсорлық тәрбиесін шыңдау 

үшін, олармен біздер(тәрбиешілер) бір-біріне киілетін ойыншықтарды және геометриялық 

пішіндерді қолданамыз. Мысалы: матрешкалар, бір-біріне киілетін ойыншық- 

пирамидалар, баланың логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған дамытушы ойындар. 

Бұлар – бүлдіршіндердің сенсорлық тәрбиесінің, сезім мүшесінің дамуына, айналадағы 

болмысты танып-түсінуге әрекет жасап, логикалық және  басқа да қасиеттерін 

қалыптастырудың ең негізгі кезеңі болып табылады. [1] 

     Негізінде баланың логикалық ойлауы – қарапайым математиканың алғашқы 

ұғымдарын меңгеруден басталады десек қателеспейміз. «Логикалық ойлау» дегеніміз – 

логика заңдылықтарын пайдалана отырып, ой-пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға 

негізделген ойлаудың бір түрі. Баланың логикасын дамыту ұғымдарын өсіру, оқу-тәрбие 

үрдісіндегі ұдайы жүргізілетін жұмыс. Бүлдіршіндердің логикалық ойлау қабілетін 

дамытуда қарапайым математиканың алғашқы ұғымдарын ойын арқылы үйретудің, 

математикалық диктант жазудың, заттарды әртүрлі геометриялық фигуралардан 

құрастырудың, ауызша есеп шығарудың, көру арқылы салыстырудың, қиялдаудың, 

жұмбақтар, қызықты есептер, ребустар шешудің маңызы өте зор. Өйткені жасырын тұрған 

ойдың нені меңзеп тұрғанын ойлап табу баланың ми қыртыстарының жұмысын 
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шыңдайды. Яғни, логикалық ойлау қабілетін дамытуда сұрақтардың алатын орны ерекше. 

Сондықтан балаға қойылатын сұрақ жүйелі, әрі түсінікті болу керек. Сұрақтар қоя білу – 

қиялдаудың ең жоғары сатысы және нәтижелі ойда негізгі рөл атқарады. 

      Логика, есте сақтау және зейін – мектеп жасындағы баламен қарым-қатынастың 

негізгі құрамды бөлігі деп санау қате пікір. Бұл аталған дағдылар мен біліктерді  бала 

дүниеге келген сәттен бастап  6 жасқа толғанша дамыту қажет. 

 3 пен 5 жас аралығында  «неге?» деген  сұрақты көп қояды. Бұл жастағы бала сізге 

күніне 100 рет «неге?» деп сұрай береді. Бұл жаста бала айналаны танып білуге құштар 

болады, қызығушылықпен танып біледі. Сондықтан да балақайдың 100 рет «неге?» деген 

сұрағына жауап беруден жалықпаңыз. [2]  

      Мектепке дейінгі жастағы балалардың интеллектуалды қабілетінің әсерлі 

дамуы – жаңа замандағы өзекті мәселелерінің бірі. Ойлау қабілеті дамыған балабақша 

балалары оқу материалын жылдам есте сақтайды, өз күштеріне сенімдірек, жаңа жағдайға 

жылдам бейімделгіш, мектепке дайындығы өте жақсы болады. Оқытудың инновациялық 

әдіс-тәсілдерін мектепке дейінгі мекемелерде оқу үрдісіне енгіздіре отырып, баланың 

психикалық дамуын жетілдіріп отыруы қажет екендігін естен шығармаған дұрыс. 

Балалардың қабалдауын, зейінін, есте сақтау қабілетін, сөйлеу қабілеттерін және қимыл-

қозғалыс белсенділігін, бір сөзбен айтқанда, барлық психикалық қызметтерді және жеке 

қасиеттерді арттыруы қажет. Бұл бағдарламаны жетік меңгерудің негізінде жатқан 

қасиеттер. Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында 

оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – 

баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып, уақыт өткізудің 

құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болу керек.  Демек, 

тәрбиелеу мен оқыту жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде 

ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілеттерін арттыруға жағдай жасау 

негізгі міндет. Ойын негізінде ойлай отырып, тапсырмаларды өзінше зерттеп, орындау, 

өзінше шешім жасау, өз ойындағысын айту жағдайларына мүмкіндік туғызылса ғана бала 

еркін ойлы, өзіне сенімді, ерік-жігерлі, дүние танымы кеңейген, сөйлеу тілі жақсы 

қалыптасқан, болашаққа қызығушылығы оянған дара тұлға ретінде жан-жақты дами 

алады. Сондықтан ойын балалар үшін өзіне тән жүру барысымен, мақсатымен маңызды. 

Міне, осыдан баланың логикалық ойлау, қиялдау қабілеті шыңдалады. Бұл қазіргі заманға 

өте қажет. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, 

өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп 

тәрбиелеу. [3] 

       «Ойлау - логикалық заңдылықтары мен формаларына бағынады. Көптеген 

адамдар логикалық ойлайды, бірақ өздерінің ойлауы заңдылықтары мен формалары 

арқылы болып жатқанын білмейді» - дейді В.Кириллова. Баланың ақыл-ойының дамуы 

тек белгілі бір білім ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге 

ойлау, қиялдау, есте сақтау және т.б. қабілеттерінің;  танымдық, іскерлік, шығармашылық 

қасиеттерінің дамуын қамтиды. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген ұлағатты сөз бекер 

айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін қалыптастырады. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамытуда логикалық тапсырмалар орындаудың маңызы зор. 

Логикалық тапсырмалар балаларды белсенділікке тәрбиелейді, өз бетінше жұмыс жасауға 

дағдыландырады, сондай-ақ балаларды икемділік пен шеберлікке баулу мақсатында 

пайдаланады. 

      Логикалық тапсырмалар арқылы балалардың шығармашылық қабілетін дамыту 

үш негізгі бағытта іске асырылады: 

 

 

  

 
Шығармашылық ізденістерін 

дамыту 

Ойлау және қабылдау 

қабілетін дамыту 

 

Қызығушылықтарын 

арттыру 
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Белгілі психолог Л.С.Выготский: «Қандай да бір оқыту үшін тиімді, яғни өте бір 

қолайлы мерзімдер болады. Олардан жоғары, не төмен талапты ауытқу, яғни тым ерте, не 

болмаса тым кеш оқыту мерзімдері баланың ақыл-ойының даму барысында қолайсыз 

әсерін тигізеді» деген. Осы орайда, «Балаларды мектепке дайындау – оларды оқытып, 

санатып, әйтеуір білім беріп шығару»-деп, білімдік, тәрбиелік үрдістердің дәстүрлі мектеп 

сабағы түрінде жүргізу ойдағыдай нәтиже бермейтіндігі сөзсіз. Мектепке дейінгі 

балалардың жасы мен психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту, 

тәрбиелеу жұмыстарында түрлі әдіс-тәсілдердің тиімді жолдарын қолданып, ойын түрінде 

ұйымдастыру нәтижелі болмақ. Ал, осы талаптағы жұмысты іске асыру әр тәрбиешінің 

шығармашылық ізденістері мен шеберлігін қажет етеді. [4] 

     Балабақшада ойналатын логикалық ойындардың негізгі міндеті – кішкентай 

адамның дамуы, оның бойында бар және анықталған қасиеттердің түзетілуі, оны 

шығармашылық, ізденіс әрекетіне айналдыру. Атап айтсақ: «Танграм», «Жұмбақ 

есептер», «Мозайка», «Үстел үсті ойыншықтар», «Ойнап жүріп ойнасақ», «Не артық?», 

«Неге ұқсайды?», «Кімге не керек?» және балалардың интеллектуалды дамуын 

қамтамасыз ететін әдістер, технологиялар, олар: Дьенештің логикалық блогтары, 

Кюизенердің таяқшалары, Воскобовичтің ойындары және өзге де басқатырғыштар. 

Осындай ойындардың арқасында балада құрастыруға үлгілер жасау қабілеттері, ойлау 

операциялары, барлық психикалық қызметтер дамиды, матаматикалық ұғымдары 

қалыптасады. [5] 

     Қорытындылай келе, баланың логикалық ойлауын дамыту бағытындағы 

жұмыстар жүйеленуде және оны ұйымдастырудың тиімді жолдары, әдіс-тәсілдері 

айқындалды, ол өз ретінде, балалардың логикалық ой-қабілеттерін қалыптастыру 

жұмысының жағдайын бір шама арттырды –деп ойлаймын. Осы ойындарды күнделікті 

жұмыста колдану арқылы қазіргі балалардың логикалық ойлау қабілеттері жоғары 

деңгейде болады деп ойлаймын. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

 

Турманбаева А.К., Блял А.Н. 

КМҚК №139 «Ақбөпе» балабақшасы 

 

 

 Қазіргі заманда жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру әлеуметтік 

құрылымның ең маңызды міндеттерінің біріне айналды. Қазақстан Республикасының 2015 

жылға дейінгі білімді дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім 

берудің алғашқы сатысы. Ол баланың жеке бас ерекшелігін ескере отырып дамытатын 

орталық» делінген. Балабақша – үйрететін орта, оның жүрегі-тәрбиешілер мен мамандар. 

Ізденімпаз педагогтың шығармашылығындағы ерекше тұс-оның ұйымдастырылған оқу іс- 

әрекеттерін түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. 

 Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация тәрбиешісі-педагогикалық құралдардың 

барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан 

шығармашыл тұлға. Жаңа формация тәрбиеші табысы, біліктері арқылы қалыптасады, 

дамиды. Нарық жағдайындағы тәрбиеші – педагогтарға қойылатын талаптар: бәсекеге 
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қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі. 

 Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация тәрбиеші-педагогы – 

рефлексияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, 

дидактикалық-әдістемелік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа 

құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани – адамгершілікті, азаматтық 

жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға. 

 Елбасы Н.Назарбаев «Мен Сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім 

артамын. Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер!» - деген қағидалы 

сөзі біздер тәрізді педагог тұлғаларға айтылғаны айқын. Сондықтан да, білім саласындағы 

міндеттерді жүзеге асыру үшін, болашақ тәрбиеші-педагогтар күнделікті ізденіс арқылы 

барлық жаңалықтар мен өзгерістерді өз оқу іс-әрекеттерінде енгізіп отырады. Қазіргі білім 

беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты 

маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру болашақ педагогтың 

интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және көптеген адами қабілеттің қалыптасуына 

игі әсерін тигізеді. Кез- келген оқыту технологиясы маманнан терең теориялық, 

психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, 

балалардың жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. [1]  

 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың маңызын арттыру жалпы дүние жүзілік 

тенденциялар санына жатады. Балабақшаларға баратын балалар аз ауырады, білім берудің 

барлық деңгейлерінде білімді тез қабылдайды, жалпы өмірде табысты болып келеді. 

Қазіргі заман ағымы болашақ ұрпақтың ой-өрісінің шыңдалуын, жеке тұлға ретінде 

қалыптасуын талап етуде. Осы орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала балқытылған 

алтын», -деген қанатты сөзді еске түсіреді. 

 Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі баланы оқыта отырып, оның 

еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 

Педагогикалық технология – педагогикалық іскерліктердің жетістігіне жеткізетін ғылыми 

жобалау жән нақты өндіру. Сонымен педагогикалық процесс белгілі жүйе принциптерінде 

құрылатын болғандықтан, педагогикалық технология сыртқы және ішкі болып бөлінеді. 

Осы принциптерді жалғастырмалы орындау оларға объективті қарым–қатынастарында 

және педагогтың тұлғасын толық көрсететін жинағы ретінде қалыптастырылады. 

Педагогикалық технологияны оны жақсы меңгеру дегеніміздің өзі – шеберлік. 

 Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне тоқталайық. 

 Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының ерекшелігі 

ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына 

сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша 

түсуді көздейді. Ойын - балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың 

тәсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын 

үйретіп қана қоймайды, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де 

қалыптастырады. 

 Дамыта оқыту технологиясы - баланы оқыта отырып, дамыту. Бала бойында 

еркіндік, мақсаткерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік, белсенділік т.б. қасиеттер дамыту. 

 Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру 

құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, 

видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтармен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, 

инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 

бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық 

және графикалық жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі 
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- мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен пайдалану. Бұл жағдайда 

тәрбиеші әр оқу іс-әрекеттерін бастар алдында жиі көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. 

Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды 

пайдаланар еді. 

 Балабақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың 

қызығушылығын арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін 

қайта көруге мүмкіндік алады. Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға 

арналған таптырмас құрал болып табылады. Өйткені балалардың зейіні әр түрлі әдемі 

түстерге, ойыншықтарға, әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады. Мультимедиялық 

электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де күнде дамытылып отыратын анық 

түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады. Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық 

қатынастық технология құралдарын қолданудағы мақсаты - баланың танымдық 

қызығушылығын қалыптастыру. Балада танымдық қызығушылықтың болуы олардың оқу 

іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы болуына, жағымды мінез құлықтарын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Заман талаптарына сай мектепке дейінгі мекемелерде 

АКТ оқыту процесінде кеңінен пайдаланады. Түрлі танымдық салаларына арнаулы 

компьютерлік бағдарламалар құрылуда. Баланың жас ерекшелігіне және пайдаланатын 

компьютерлік бағдарламаларға сай интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті, 

бағдарлаушы (әңгімелеуші), жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін. 

Оқытуда балалардың түрлі психикалық функцияларын дамытуға арналған пайдаланатын 

компьютерлік құралдар бар: олар қөру, есту арқылы қабылдау, зейін, есте сақтау, 

логикалық ойлау, т.б. [2] 

 Интерактивті тақтаның жетістіктерінің кіші жастағы балаларда оқуға, жаңа білім 

алуға деген құштарлық туғызады.  

 Интерактивті тақта ақпаратты кеңінен ұсыну құралы болып келеді және баланың 

мотивациясын күшейтеді. Мультимедиялық технологияларды пайдалану арқылы (түс, 

графика, дыбыс, замануи видеотехникалық құралдар) түрлі жағдайлар мен ортаны 

моделдеуге болады. Мультимедиялық бағдарламаларға еңгізілген ойын компоненттері 

үйренушінің таңымдық әрекетін белсендіреді және материалды ұғынуды күшейтеді.  

  Оқытуда пайдаланатын интерактивті құралдар: тақта, компьютерлер балаларды 

диагностикалауда жақсы көмекші болып келеді: • Зейінін дамытуда 

• Есте сақтау қабілетін дамытуда 

• Ойлау қабілетін дамытуда 

• Тілін 

• Жеке тұлғасын дамытуда 

• Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыруда. 

 Өздігінен даму технологиясы. (Монтессории мектебі) – бұл баланы жан-жақты 

дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала санасында нәрселер әлемі мен ойлау әрекетінің 

бірігуіне, мұнда оқыту бала дамуына сәйкес болуы керек, сонда ғана бала өзін дамыта 

алады. Итальян психологы М.Монтесори түсіндіруінше баланың туғаннан азамат болғанға 

дейін барлық өмірі – оның еркіндігі мен дербестігінің дамуы болып табылады. Бұл 

технологияның ерекшелігі оқытудың бірыңғай бағдарламасы болмайды, әркім табиғат 

берген даму жолымен жүреді. Балабақшада сабақ болмайды әр күн жалпы жиыннан 

басталады және жиыннан кейін әркім өз еркімен қалаған жұмысымен айналысады. Әр 

баланың іс-әрекеті өз еңбегіне қарай үлкендермен бағаланады. Мұндағы басты мәселе, 

бала өз-өзін бағалайды. Балалар, әртүрлі жастағы топ болып жұмыстанады, мысалы 2 

жастағы баланың қасында 4 жасар бала жұмыстанады, олар бір-біріне кедергі келтірмейді, 

керісінше бір-біріне көмектеседі. [3] 

 Мектепке дейінгі ұйымда тіл дамыту жұмыстарындағы заман талабына сай 

әдістер мен тәсілдер де бар.Заман өзгерген сайын әдіс – тәсілдер көбейіп, жаңарып, 

толығып жатыр. Балалардың тілін дамытуды, қызықты үйрету үшін жаңа әдістер мен 

технологияларды өз тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. Жаңа технологияны, әдіс-



499 

 

тәсілдерді тиімді қолдану білім сапасын арттырады. Сонымен қатар тілін дамыту, 

байланыстырып сөйлеу барысында балалардың жас ерекшелігін ескеру әдіс-тәсілдерді 

таңдаумен сай келеді, сабақ өткізгенде бірінші орынға ойын және ойын түрлері қойылады. 

Ойын – оқу үдерісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық 

санат. Тіл дамытуда ойынды көрнекі құралдар, түрлі суреттер, кестелер, ойыншықтар, 

музыка және т.б. материалдар сабақты көркемдеп отырса, балалардың сөздік қоры 

біршама толығады, ауызша сөйлеу түрлері кеңейеді. Әрбір сабақта ойын түрлерін және 

өзара сөйлеу үлгілерін тақырыпқа сай қолданған жөн және тиімді. Тіл дамыту барысында 

ойын элементтерін дидактикалық материал ретінде пайдаланудың пайдасы бар. 

  Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді 

шешеді.Ойын оқу іс – әрекеті басында – өткен сабақты еске түсіру. Ұйымдастырылған оқу 

іс – әрекеті  ортасында – көңіл-күйін сергіту, ерік-жігерін дамыту, оқу іс – әрекетіне  

ынтасын арттыру. Оқу іс – әрекеті  соңында – тақырыпты бекіту, алған білімді жинақтау 

мақсатын көздейді. Ойын арқылы балалардың тілдерін дамытып, сөздік қорын байытады, 

жаңа материалды жақсы қабылдайды, есте сақтайды, зейіні дамиды, қызығушылығы 

артады. Мектепке дейінгі ұйымдарда сөздік қорды дамыту жұмыстары түсіндіру, сұрақ- 

жауап, сөйлесу, әңгімелесу, әңгіме, көрнекілік әдіс – тәсілдер арқылы жүзеге асады. [4] 

 Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы міндеті - сөздің мағынасын 

дұрыс түсініп, оны өз сөзінде дұрыс қолдану. Түсіндіру әдісі - жаңа сөз, сөз тіркесі, 

сөйлемдерді түсіндіруде қолданады. Сабақ сайын үйретілетін жаңа сөздер бойынша, яғни 

сөздік жұмысында іске асады. Көрнекілік әдісі – сабақ сайын жүргізілетін әдіс. Балаларға 

түрлі суреттер мен заттарды, ойыншықтарды көрсету арқылы сөздерді үйретуге болады. 

Көрнекілік тақырыпқа сай, көзге тартымды болуы керек. Қорыта келгенде оқу-тәрбие 

үрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану сөзсіз білім сапасының 

артуына алып келеді. Сондықтан жаңа технологияны әрбір педагогтың пайдалануы – өмір 

талабы. 
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Қазақстан   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 елдін болсын өсіп-өркендеуі, 

ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму 
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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 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 жүйесі, бағалаудың тиімді 

стратегиялары) үйретеді. [1] Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

спиральді қағидатпен берілуі. [2] Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды. 



501 

 

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. [3] 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.  
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, жақсы істі бастағалы отырмыз. 

Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. «Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика 

кадрларының кәсіби даму бағдарламасы Тренерге арналған нұсқаулық. 2016ж 
2. Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші  (негізгі) деңгей. 2012ж 
3. ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын 

мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін 

арттыру курсының білім беру бағдарламасы. 2016ж 
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Қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық, рухани өміріндегі 

өзгерістер қазіргі білім беру жүйесінде ізгілікті жеке тұлғаны қалыптастыру бағытын 

көздеп отыр. Еліміздің білім беру жүйесін дамытудағы жаңа бағыттары “Қазақстан - 2030” 

стратегиялық бағдарламасында, ҚР Білім Заңы, ҚР білім беруді дамытудың 2016 – 2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Елбасы жолдаулары мен 12 жылдық білім 

беру тұжырымдамасы т.б. ресми құжаттарда қоғамдық өмірді демократияландыру және 

ізгілендіру жағдайында ұлттық ерекшеліктерді айқындайтын, білімдік және біліктілік, 

рухани деңгейлерімізді айқындайтын жеке тұлғалық сапаларды дамыту мәселесі өзекті 

етіп көрсетіліп отыр [1,2,3,4]. 

Көрсетілген міндеттерді шешуде жалпы орта білім беру жүйесінің бастауыш 

сатысында оқушылардың танымдық қажеттіліктері мен белсенділіктерін, 

қызығушылықтары мен өмірлік ұстанымдарының қалыптасуында маңызды роль 

атқаратын және оларды  жүзеге асыруға мүмкіндік беретін маңызды мәселе – оқушының 

өзін-өзі бағалай білуі және соған сәйкес, танымдық іс-әрекетін оңтайлы ұйымдастыруға 

тікелей байланысты. 

Сондықтан оқушылардың өзін-өзі бағалауы арқылы жеке тұлғасы қалыптасып қана 

қоймай, білім алу мен оны шығармашылық тұрғыда өзгермелі өмір жағдайына дұрыс 

пайдалана білу, сондай-ақ болашақтағы бағдарын анықтауда өзін-өзі жетілдіруге 

көзқарасының қалыптасуына негіз болады. Демек, өзін-өзі бағалау – жеке тұлғаның 

келешектегі даму бағдары мен өмірлік мақсат-мұраттары, перспективалық 

ұстанымдарының қалыптасуына әсері мол. 

Оқу-тәрбие үрдісінде бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын 

қалыптастыру олардың жеке тұлғалық сапалары мен даралық ерекшеліктерін, танымдық 

қызығушылықтары мен дүниетанымын дамытуға бағытталуы бүгінгі күннің өзекті 

мәселелерінің шешіміне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Оқушылардың өзін-өзі бақылау, өзін-өзі жүзеге асыру, өзінің мүмкіндіктерін 

анықтай білуде “өзін-өзі бағалау” ұғымының мәні мен мазмұнын, механизмін анықтау 

маңыздылығы артуда. Сондықтан педагогика ғылымында бұл мәселені шешу үшін 

тұлғаны табиғи үйлесімділікте дамыту және оның даралық мүмкіндіктерін ескере отырып, 

өзін-өзі объективті бағалау арқылы жетілдіру жолдарын іздестіру өзекті күйінде қалып 

отыр. 

Оқушының өзін-өзі бағалау проблемасы жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуы, 

қарым-қатынас және құндылық бағдар мәселелерімен тығыз байланыста зерттелінеді. 

Өзін-өзі бағалау – жеке тұлғаның болашақтағы даму бағдары мен мақсат-міндеттеріне, 

өмірлік жолын дұрыс таңдауымен анықталады.  

Оқушының өзін-өзі бағалауын қалыптастыруда және оның педагогикалық мәнін 

түсіну үшін оқушы мен қоршаған ортаның байланыс жүйесін ескеру қажет. Сонымен 

қатар, оқушылардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыруды ғылыми-педагогикалық 

негіздеуде адамның бір-бірін түсінуі мен қабылдауының психологиялық механизмдерін 

зерделеу қажеттігі туындайды. Әсіресе, жеке тұлғаның интеллектуалдық, ақыл-ойы 

дамуына тығыз байланысты. 

Р.С.Омарованың пікірінше, жеке тұлғаның қалыптасуында өзін-өзі бағалау мен 

қоршаған ортасында адамдардың іс-әрекетіне, писхикалық мүмкіндіктеріне объективті 

бағалай алуы оқушының тек танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру ғана емес, 
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тұлғаның басқа да бірқатар: өзін-өзі көрсетуін, қорғауын, өзін-өзі белсендіру сияқты 

өзіндік даму қажеттіліктерін қанағаттандыруда маңызды [5]. 

Оқу-тәрбие үрдісінде оқушының өзін-өзі бағалауын қалыптастыру баланың ақыл-

ойын, дара қасиеттері мен танымдық мүмкіндіктерін дамытуға бағытталады. Оның 

негізінде оқушының дүниетанымының негіздері қалыптасады. Дүниетаным – адамзаттың 

құндылықтар, таным, өмір мәні, еңбек, қоғам, табиғат туралы көзқарастар жүйесі. Өзін-өзі 

бағалай отырып, оқушы білімдер жүйесін саналы меңгеріп, логикалық ойлау, ес, зейін, 

қабылдау, ақыл-ой қабілеттерінің дамуына ықпал етеді. 

Оқушының өзін-өзі бағалауын қалыптастыру тұтас педагогикалық үрдісте, бала 

әрекетінің барлық түрінде: оқу, еңбек, қоғамдық, мәдени, ойын т.б. барысында жүзеге 

асырылады. 

Оқушының өзін-өзі бағалауының қалыптасып, дамуының негізі педагогикалық 

басқару арқылы жүзеге асады. Мұнда субъект-субъектілік қатынасқа негізделген 

басқаруды түсіну керек. Мұндағы талап қою да жеке амал тұрғысынан келген, субъект-

субъектілік қатынаста жүзеге асырылуы керек. Баланың өзіне қойылған талаптың мәнін, 

оны қажеттілік екенін түсінудің маңызы зор. 

Оқушылардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыруда мұғалімнің бағыттаушылық, 

ұйымдастырушылық қызметінің маңызы ерекше. Мұғалімге мынадай талаптар қойылады: 

- оқушыларды зерттеу; 

- оқушыларға өзінің іс-әрекетіне, орындаған тапсырмалар нәтижелеріне т.б. 

бағалауға кеңес беру, міндеттерін белгілеу, нұсқау беру; 

- оқушылармен жағымды қарым-қатынас қалыптастыру; 

- оқушылардың талдау іс-әрекетін бағалау; бағыттау; 

- оқушылардың өзін-өзі бағалау үрдісінде шығармашылық қатынас жасау; 

- жеке басының үлгісі, ықпалы; 

- түрлі әдіс-тәсілдер мен оңтайлы жолдарды пайдалану, оқыту мен тәрбиені 

сабақтастыру; 

- педагогикалық реттеу, сын, рефлексия. 

Оқушылардың өзін-өзі бағалау үрдісінде өзін-өзі анықтауды жүзеге асыру кезеңдер 

бойынша жүргізіледі: 

● педагогикалық жағдайды ескеру, сынау үшін қолайлы жағдай табу, таңдап алу; 

● істеген ісін талдау, оны себебін ашу; 

● сынақ дәрежесін, түрін анықтау, хабарды, мәліметті беру, көрсету; 

● сын нәтижесін талдау және ескеру. 

Бұл үрдісте әдісті сапалы, тиімді пайдалану шарты ретінде: оқушылардың өз қатесі 

мен кемшілігін түсінуі; қателескен баланың жеке басын құрметтеу, сыйлау; оқушылар 

ұжымының қалыптасу деңгейін ескере отырып, оған сүйену; әдептілік пен сыншылдық, 

ой-қорыту, тұжырымның ортақтығы; шектен тыс қаталдықтан аулақ болу; басқа да 

әдістерді тиімді қолдану.  

Мұғалім оқушылардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыруда оқушылар мен 

оқушылар ұжымына нақты бір жоспар негізінде нені, қалай істеу керектігін көрсетіп, 

бағыт-бағдар беріп отыруы маңызды болып табылады. Мұғалім педагогикалық жағдайды 

бағдарлай және бағалай отырып, талап түрлерін дұрыс таңдап, оның орындалуын тексеру 

оң нәтижесіне жетуді мақсат еткен жағдайда ғана іс-әрекет толық мәнді болмақ. Бастауыш 

сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастырудың дидактикалық   шарттары 

Оқушының қабілеті мен қызығушылығын есепке алу. Оқушылармен 

қызығушылықтары жөнінде әңгімелескен дұрыс және оны олардың пікіріне, 

бағалауларына, айналысатын іс-әрекеттеріне сыйластық таныту арқылы білген жөн. 

Сонымен бірге оқушының қызығушылығы туралы біліп қана қоймай,оны оқу-тәрбие 

жұмыстарында мен танымдық тапсырмаларды бөлу кезінде ескерген жөн. Ештеңеге 

қызықпайтын бала жоқ екенін әрқашан есте ұстау қажет. 
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Оқушының өзін көрсету ықыласын құптау. Барлық балалар өзін көрсетуге 

тырысады, кейбіреулері тіпті білім алу үшін емес, басқалардан ерекше көрінуі үшін, өзін 

мойындатуы үшін белсене оқып, қоғамдық жұмыстарға араласады. Ал кейбір балалардың 

өзін-өзі бағалауы төмен дәрежеде болғандықтан өздеріне сенімсіздігі, қорқақтығы 

кесірінен танымдық деңгейі де төмен болады, бастауыш сынып оқушылары мұғалімнің 

мақұлдауын, ескерудің орнына білім алуға деген ынтасы төмендейді.  

Өз бетімен білім алу дағдыларын үйрету. Дербес білім алу дағдылары мектепте 

мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс жұмыстарда бірлесе отырып, оқу-

таным әрекетін ұйымдастыру үрдісінде қалыптасады. Өздігінен білім алу әрекеттің 

мақсат-міндеттерін, мазмұнын ұйымдастыру жолдарын өздері анықтап, іске асыруына 

байланысты. Оқулықтар және көркем әдебиеттерді оқу және жоспарын жасау, конспект 

жасау, пікір жазу, реферат т.б. жаза білудің маңызы ерекше. 

Оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өзіндік «Менінің» көрініс табуына  жағдай 

туғызу. Мұғалім оқушылардың жұмысқа деген сүйіспеншілігін оятып, танымдық 

тапсырмаларды орындауда ынталандыра білуде, олармен қарым-қатынастары да толық 

сенім ынтымақтастықта болуы қажет. Мұғалімнің оқушыларға жақсы көзқараспен қарауы 

оқуға жағымды психологиялық жағдай туғызады. Жаңа сабақты түсіндіруде оқушыны 

қызықтыру, өзін анықтау белсенділігін арттыратындай етіп ұйымдастыру – мұғалімнің 

басты міндеті. 

Жетістіктерін мадақтау, табыстарын «марапаттау». Сабақ кезінде және сабақтан 

тыс уақытта тек жақсы оқитын оқушыларды мақтап қана қоймай, белсене қатысқандар 

мен оқу жұмысын орындауға тырысқан үлгерімі нашар балаларды да шетке қалдырмаған 

дұрыс. Мақтау, мадақтау басты ынталандыру әдістеріне жатады. 

1) Мақтауды белгілеуге, жоспарлауға болмайды, ол оқушылардың іс-әрекет 

сапасы жағдайында күтпеген жерден туындайды. 

2) Дұрыс орындалмаған жұмысты, күнделікті бір сарынды жұмыстарды мақтау 

қате. 

3) Мақтау нақты  әрі бір адамға арналуы қажет және ол объективті, шынайы 

болуы керек. Ұжымның пікірін ескерген жөн.  

Мадақтау әдісін белгілі бір мөлшерде қолдану керек, жетіктіктермен қоса мінез-

құлықтың мотивтерін ескеру қажет. 

Қазіргі мәдени, рухани жаңару жағдайында бастауыш сынып оқушыларының өзін-

өзі бағалауын қалыптастыруда олардың көзқарастарын, ой-өрісін, психологиялық 

ерекшеліктерін, мүдделері мен қызығушылықтарын, қарым-қатынасын кешенді түрде 

талдау арқылы өзекті мәселенің шешімін табудағы ұсынылған әдістеменің тиімділігі 

тәжірибе жүзінде дәлелденді. 

Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастыруда мына 

мәселелерген назар аударған тиімді болмақ: 

- білім беру мазмұнының түбегейлі жаңарып, қоғам талаптарына сай білім беру, 

тәрбие кеңістігін құру және оның мазмұны рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы 

толықтыру жағдайында оқушының өзін-өзі бағалау механизмін, психологиялық 

табиғатын, анықтауда зерттеулер қажет; 

- оқушылардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыруға бағытталған оқу-тәрбие 

жұмыстарын мақсатты, жүйелі, кешенді жетілдіру, оқушылар мен ата-аналарға, 

мұғалімдерге арналған ғылыми-теориялық, әдістемелік әдебиеттер шығару; 

- оқу-тәрбие үдерісіндегі тәрбие жұмыстары мен оқыту пәндеріндегі мазмұндарға 

сай күнделікті сабақта, сабақтан тыс шараларда өзін-өзі анықтау, өзін-өзі бағалау әдіс-

тәсілдерін пайдалана отырып, осы бағытта жұмыс істейтін ұстаздардың озат 

тәжірибелерін насихаттау үшін педагогикалық оқулар, әдістемелік семинарлар, байқаулар 

ұйымдастыру; 
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- бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастыруға байланысты 

мектептерде ата-аналарға, студенттерге, оқушыларға арналған әңгіме-кеңестер 

ұйымдастыру және мұғалімдерге арналған арнайы курсты тәжірибеге кеңінен енгізу. 
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«Основная средняя школа № 64» г. Караганда 

 

 

Одной из главных проблем, которую приходится решать в школе, - это работа со 

слабоуспевающими учащимися.  

Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые 

умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или 

те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы данная категория 

учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа со 

слабоуспевающими учащимися.  

Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования особенностями личности 

каждого ребенка затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья: - занятия 

спортом; - какими либо видами художественного творчества; - неблагоприятной 

обстановкой в семье. На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная 

потребность очень скоро исчeзает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не 

возникает. Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, 

помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный 

материал, получая постоянное положение от учителя. Необходимы дополнительные 

упражнения, в которые заключена продуманная система помощи ребенку, заключающая в 

серии «подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, необходимых 

для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо большее количество на 

отработку навыка.  

Принципы построения – приоритет индивидуальности.  

Принципы реализации - создание условий для реализации индивидуальных 

особенностей и возможностей личности; - выстраивания ребенком совместно с взрослыми 

индивидуального пути развития.  

Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке 

Особенности неуспевающих учащихся: 

 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального 

развития;  

 отсутствие познавательного интереса: 

 не сформированы элементарные организационные навыки;  
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 учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и 

педагогической (в плане обучения) точки зрения;  

 нет опоры на родителей как союзников учителя – предметника; 

 дети, в основном, из асоциальных семей;  

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся. 

Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить 

по следующим признакам: 

1. Низкий уровень умственного развития. 

Причины:  

 Педагогическая запущенность.  

 Частые заболевания.  

 Пропуски занятий.  

 Органические нарушения центральной нервной системы и головного мозга.  

Проявляется:  

 Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.  

 Учитывать все признаки предмета или явления.  

 Видеть общее и. д.  

2. Несформированность учебных навыков. 

Ребенок не умеет учиться:  

 работать с текстом;  

 выделять главное, существенное;  

 не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.  

3. Дефицит внимания с гиперактивностью. 

Характеризуется:  

 отвлекаемостью;  

 подвижностью;  

 неусидчивостью и т. д.  

4. Отсутствие познавательного интереса. 

Обусловлено:  

 с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные способности;  

 ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а 

предпочитает пустое время препровождение.  

5. Несформированность произвольной сферы. 

Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не способен прилагать 

волевые усилия для выполнения учебных задач. 

6. Конфликтные отношения  

 со сверстниками;  

 учителями;  

 отказ от усилий в учебной деятельности.  

7. Низкий познавательный интерес 

Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.) 

Нуждается:  

- в поддержке  

- показа того, что он состоятелен в других видах деятельности  

Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, 

обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач. 

8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления 

Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и изложении учебного 

материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного материала. 

9. Низкая работоспособность  
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- В утомляемости  

- Истощаемости  

- Медленном темпе работы  

Чему учить? 

Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный уровень 

его знаний, после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, где он будет 

соответствовать требованиям программы, Государственным Образовательным 

Стандартам.  

Как учить? 

Продумать и осуществить индивидуальный план обучения. 

Из приведённого выше краткого обзора можно сделать следующие выводы: 

Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать 

своевременную ликвидацию этих пробелов. 

Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, 

применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. Нужно 

систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, 

чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, 

стойкий познавательный интерес к учению. 

Как можно помочь слабоуспевающему ученику: 

- Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем 

решаемых задач. 

- Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и 

навыков, который должен усвоить ученик. 

Как повысить работоспособность:  

 Разнообразить виды деятельности.  

 Проветривать кабинет.  

 Проводить физминутки.  

 Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и достаточности.  

Виды работ со слабоуспевающими учениками  

 Карточки для индивидуальной работы.  

 Задания с выбором ответа.  

 Карточки - тренажеры.  

 Творческие задания.  

 «Карточки-конспекты». 

Учитель должен: 

 Знать психическое развитие ребёнка: 

- восприятие (каналы – кинестетический, слуховой, визуальный); 

- внимание (произвольное, непроизвольное, постпроизвольное); 

- память (вербальная, невербальная). 

 Стремиться понять и принять каждого ребёнка. 

 Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический климат на 

уроке.  

 Проявлять: 

- разумную требовательность 

- неиссякаемое терпение 

- справедливую строгость 

- веру в возможности ученик 

 Уметь встать на позиции ученика  

 Уметь вести непринуждённый диалог  
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 Стремиться к внешней занимательности  

 Использовать средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, 

таблицы, схемы, план)  

 Учить работать со словарями и другим справочным материалом  

В обучении применять:  

-  опережающее обучение 

-  различные формы групповой работы 

-  взаимоопрос, самоконтроль 

- конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах обучения 

 При формулировании целей урока включать как приоритетный коррекционно – 

развивающий аспект (работа по развитию надпредметных способов деятельности, 

развитию психических процессов)  

 Рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!)  

 Применять частую смену видов деятельности на уроке  

 Многократно проговаривать и закреплять материал урока  

 Стремиться к алгоритмизации деятельности  

В работе со слабыми учащимися опираюсь на следующие правила, 

разработанные психологами: 
1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 

быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и 

подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения. 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, 

только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав 

возможность ученикам позаниматься дома. 

5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и 

замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких 

учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта 

уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, 

написания контрольных работ и т. д. 

6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень 

болезненно к ним относится. 

7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и 

исправления написанного. 

8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не 

переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку. 

Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов урока:  

 При закреплении.  

 При проверке домашнего задания.  

 При самостоятельной работе. 

Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов:  

 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;  

 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,  

 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой 

необходимыми разъяснениями, чертежами;  

 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести решения;  

 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий. 



509 

 

Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу 

учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Можно предложить 

следующие рекомендации по рациональному применению дифференциального подхода.  

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).  

2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных 

заданий все возрастающей степени трудности.  

3. Индивидуальные дифференцированные задания.  

4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки 

учащихся (вариант определяет учитель).  

5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому 

варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности.  

6. Общие практические задания с указанием минимального количества 

заданий.  

7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже 

выполненным упражнениям. 

8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде карточек.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬНА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Исангулова А.А. 

КГУ ОСШ № 64 

 

 

Личность формируется в процессе различных видов деятельности и в общении с 

окружающей средой, людьми. Главным видом деятельности учащегося является 

познавательная, цель которой — формирование основ мировоззрения, воспитания 

сознательного отношения к учению, развитию познавательной самостоятельности, 

культуры умственного труда. Её содержание заключается, в основном, в усвоении 

содержания образования, включающего знания о мире и способах деятельности, опыт 

творческой деятельности. 

Главной особенностью этого вида деятельности является то, что в результате её 

осуществления познаваемые человеком предметы и объекты не претерпевают изменений, 

а лишь изменяются его знания о них. 

Познавательная деятельность чрезвычайно широко охватывает все сферы жизни 

человека на всех его возрастных этапах, поскольку познание человеком окружающего 

мира безгранично. Учебная познавательная деятельность в силу своего специального 

назначения обладает рядом особенностей. Она обязательна для подрастающего поколения, 

специально организуется и совершается систематически. То есть для учебной 
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познавательной деятельности отводится специальное время (учебный год), место (школа), 

заранее определены цели, формы и содержание. Таким образом, учебная познавательная 

деятельность представляет собой одну из форм активного отношения учащихся к 

окружающему миру, направленная на усвоение знаний, умений и способов деятельности. 

Её характеризуют: наличие цели, предметный характер, зависимость от внешних условий. 

Отмечу некоторые характерные особенности учебной познавательной деятельности 

школьников, которые необходимо учитывать каждому педагогу. 

В реальном процессе обучения, этот вид деятельности, чаще всего связан с другими 

видами деятельности, например  деятельностью преобразовательного характера, в 

результате которой ученик может изменять окружающую его действительность. Наиболее 

ярко проявляется связь этих видов в трудовом обучении, поскольку главной его задачей 

является овладение обще трудовыми, практическими умениями и навыками. 

Познавательная деятельность в трудовом обучении направлена на овладение 

теоретическими основами указанных умений и навыков, знаниями политехнического 

характера, специальными профессиональными значениями, представлениями о способах 

трудовой деятельности. Познавательную деятельность школьников нельзя сводить только 

к мыслительным процессам, поскольку она включает в себя не только процессы 

мышления, но и внимание, память, волю и др. В ней выражается его отношение к 

окружающему, так как характер деятельности зависит не только от особенностей уровня 

мышления ученика, но и от мотивов учения, потребностей, познавательных интересов, 

побуждений, склонностей и т. д. Поэтому на результаты учения каждого школьника 

существенное влияние оказывают причины социального характера. Причины: общение с 

учителями, одноклассниками, друзьями, родителями, взаимоотношения, в которые 

вступает каждый ученик в процессе учебной деятельности и которые влияют на 

формирование установок, мотивов, целей и ценностного отношения к процессу 

познавания. 

Когда говорят о каком-либо виде деятельности, всегда имеют в виду её цель, 

средства, процесс деятельности и результат. Прежде всего цель. От неё зависит 

последующий характер  деятельности. В учебном процессе задаётся извне, зависит от 

содержания предмета, обозначены во всех программах и соответствует требованиям 

общества к школе. Не зависит от индивидуальных особенностей. Мотивы деятельности- 

выражают внутренние потребности, побуждения ученика, его отношение к учению, 

интересы. От них зависит, каким путём он достигает поставленной цели. Именно этот 

компонент деятельности определяет её индивидуальный характер.                                                                       

Главным условием формирования познавательной активности школьников 

являются: содержание и организация урока. Отбирая материал и продумывая приемы, 

которые будут использованы на уроке, учителю надо оценивать их с точки зрения 

возможности возбудить и поддерживать интерес к предмету. 

Эффективность процесса обучения как русскому языку так и литературе в наше 

время определяется многими факторами, но главная роль принадлежит учителю. 

Его задача, прежде всего, воспитать активно мыслящую личность. Ведь 

активизация – эта такая организация познавательной деятельности учащихся, при которой 

учебный материал становится предметом активных мыслительных и практических 

действий каждого ученика. Она должна обеспечить не только простое запоминание 

материала и формирование устойчивого внимания, но и дать учащимся некоторые навыки 

и умения самостоятельно добывать знания. От мастерства учителя, его умения управлять 

процессом формирования знаний учащихся, развитием их мышления во многом зависит, 

сможет ли ученик творчески подойти к изучаемому материалу. 

Задача активизации познавательной деятельности школьников имеет одновременно 

и воспитательное значение, поскольку познавательная самостоятельность, активность 

являются необходимыми качествами всесторонне развитой личности 

Класс не представляет собой однородную массу. Безусловно, имеется часть 
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учащихся, у которых интерес к математике зародился еще до ее изучения. Таким ученикам 

нужны разнообразные задания. Во время выполнения упражнений тренировочного 

характера для них всегда надо иметь в запасе более сложные задания. В качестве сложных 

задач удобно предлагать задачи со звездочками из учебника, чтобы не тратить время на 

запись их условий. качество урока зависит от многих факторов, но прежде всего от 

учителя, от его способностей обеспечивать максимальную возможность для развития у 

ученика его творческих задатков и способностей. и на это должны работать все элементы 

учебно – воспитательного процесса. Поэтому самая актуальная задача состоит в том, 

чтобы поднять воспитательные возможности урока за счет улучшения его методики, его 

организации и структуры. 

Развитие познавательной активности учащихся является одним из наиболее важных 

направлений повышения качества знаний. 

Самостоятельная работа учащихся – многообразные виды индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности школьников, осуществляемой ими по заданиям, без 

непосредственного участия учителя. Выполнение этих заданий требует от учащихся 

активной мыслительной деятельности, самостоятельного решения различных 

познавательных задач, использование ранее усвоенных знаний. Целями повышения 

уровня познавательной активности учащихся и ускорения процесса усвоения знаний, 

умений и навыков должна быть хорошо организованная самостоятельная работа. 

Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к организации 

воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-

педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями. В этом смысле особое значение приобретает проблема 

внедрения эффективных приемов самостоятельной работы в учебно-воспитательный 

процесс. Именно умение самостоятельно работать вырабатывают у ребят желание быть 

уверенными в себе, самостоятельными, эрудированными, неординарно-мыслящими. В 

наше время нужны именно такие люди. 

На всех этапах развития познавательной деятельности школьников важное место 

занимает работа с книгой. В последние годы объём понятия «книга в учебном процессе» 

заметно расширился. Помимо учебников, сборников упражнений, есть различный 

дидактический материал, тетради с печатной основой, отдельные программированные 

пособия, произведения художественной литературы, теснейшим образом связанной с 

учебными задачами, разнообразная дополнительная литература, словари и справочники, 

различные виды периодических изданий. Однако из всех перечисленных видов учебных 

пособий не только важнейшее, но и определяющее значение для структуры 

познавательной деятельности ученика имеет учебник как основное пособие. Творческие 

учителя всегда ищут и находят оригинальные формы и методы, чтобы заинтересовать 

детей учёбой. Самое главное- нужность прочтения текста, объём параграфов большой, а 

дети не привыкли читать научный текст. Но совсем другое дело, когда материал разбиваем 

на кусочки и изучаем каждый кусочек отдельно. Это намного легче, не давит объём. Да и 

разбивает на кусочки ребёнок сам, никто не навязывает ему своё мнение, т.е. налицо 

полная свобода. 

В тексте часто встречаются слова, которые ребёнку непонятны. 

В процессе обучения применяются различные виды самостоятельной работы 

учащихся: 

По дидактической цели самостоятельные работы можно разделить на пять групп: 

· приобретение новых знаний, овладение умением самостоятельно приобретать 

знания; 

· закрепление и уточнение знаний; 

· выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; 

· формирование умений и навыков практического характера; 

· формирование творческого характера, умения применять знания в усложненной 
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ситуации; 

Учебные задания для самостоятельной работы в свою очередь можно разделить: 

1. По методу самостоятельной работы учащихся: наблюдение, упражнение, работа с 

текстом учебника. 

2. По звеньям учебного процесса: задание на восприятие, задание на 

систематизацию, задание на закрепление учебного материала, задание на повторение 

учебного материала 

3. По характеру познавательной деятельности обучаемого: репродуктивные 

задание, творческие (продуктивные). 

4. По характеру руководства: подробные инструкции, менее подробные 

инструкции. 

В практике можно выделить следующие виды самостоятельной работы: 

- Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирование, 

пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с первоисточниками. 

- Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упражнения. 

- Решение задач и практические, лабораторные работы. 

- Проверочные, самостоятельные работы (сочинение, диктант). 

- Доклады и рефераты. 

- Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 

- Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

Литература: 
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3. Сенько Ю. В. , Меллер Е.Н. Обучение и познавательная активность 
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4. Спутник классного руководителя // Москва просвещение. - 1985. 
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РОЛЬ  ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОК  ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Разина А.А. 

КГУ ОСШ№64 

 

Задолго до того как игра стала предметом научных исследований, она широко 

использовалась в качестве одного из важных средств воспитания и обучения детей. В 

самых различных системах обучения игре отводится особое место. И определяется это 

тем, что игра очень созвучна природе ребенка. Ребенок от рождения и до наступления 

зрелости уделяет огромное внимание играм. Игра для ребенка -  не просто интересное 

времяпрепровождение, но способ моделирования внешнего, взрослого мира, способ 

моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, ребенок вырабатывает схему 

взаимоотношений со сверстниками. Дети с удовольствием сами придумывают игры, с 

помощью которых самые банальные, бытовые вещи переносятся в особый интересный 

мир приключений. 

В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в 

игре и желание играть у дошкольников необходимо использовать и направлять в целях 

решения определенных образовательных задач. Игра будет являться средством 

воспитания и обучения, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. 

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны 
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развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. В 

настоящее время  появилось целое направление в педагогической науке - игровая 

педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую 

деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший путь включения детей в учебную 

работу, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и 

нормальных условий жизнедеятельности. В последние годы вопросы теории и практики 

дидактической игры разрабатывались и разрабатываются многими исследователями: 

А.П.Усовой, Е.И.Радиной, Ф.Н.Блехер, Б.И.Хачапуридзе, 3.М.Богуславской, 

Е.Ф.Иваницкой, А.И.Сорокиной, Е.И.Удальцовой, В.Н.Аванесовой, А.К.Бондаренко, 

Л.А.Венгером. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, 

определилась структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и 

взаимоотношениям детей, по роли преподавателя.  

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных 

по виду деятельности учащихся. 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Цель 

игры-путешествия—усилить  впечатление, придать познавательному содержанию 

чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, 

но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, 

осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха.  

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но 

по содержанию они проще и по продолжительности короче. Игровая задача и игровые 

действия в них основаны на предложении что-то сделать: “Помоги Буратино расставить 

знаки препинания”, “Проверь домашнее задание у Незнайки”.  

Игры-предположения “Что было бы..?” или “Что бы я сделал...”, “Кем бы хотел 

быть и почему?”, “Кого бы выбрал в друзья?” и др. Дидактическое содержание игры 

заключается в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая 

осмысления последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии “Что 

было бы..?” или “Что бы я сделал...”.  

Игры-загадки.  Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки 

создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в праздники. Они 

использовались для проверки знаний, находчивости. В этом и заключается очевидная 

педагогическая направленность и популярность загадок как умного развлечения. В 

настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как вид 

обучающей игры.  

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с детьми, 

детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый характер игрового 

обучения и игровой деятельности детей.  

В основе любой игровой методики проводимой на занятиях должны лежать 

следующие принципы: 

Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки 

математических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям 

воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении верного 

результата, стремиться к лучшему из возможных решений. 

Коллективность позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, в 

единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели доступные 

одному ребенку, и зачастую  - более сложные. 

Соревновательность создает у учащегося или группы учащихся стремление 

выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет сократить время на 
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выполнение задания с одной стороны, и добиться реально приемлемого результата с 

другой.  

 Дидактические игры при обучении грамоте. 

Исходя из естественной логики обучения детей грамоте: звук - буква, чтение - 

письмо, все дидактические игры разделены соответственно на четыре группы: 

фонетические, графические, грамматические, игры, развивающие связную устную речь. 

Учебной задачей проведения игр в период обучения грамоте ставится формирование 

фонематического слуха, с этой целью использую: 

“Звуковые” игры (“Кто внимательнее?” - на выделение и определение звука, “Кто 

больше?” - на составление слова с изученным звуком). 

Придумывание слов на заданный слог в определенной позиции. 

Составление схем слогов с использованием цветных карточек: синего (твердый 

согласный), зеленого (мягкий согласный), красного (гласный). А также обратное задание: 

по данной схеме назвать слог. 

Далее проводится работа со словом. Детей знакомлю с понятием “слово”. Слова 

бывают короткие и длинные. Самые короткие - союзы и предлоги, 

состоящие из одной буквы У,И,К,В,С. Для уяснения лексического значения слова 

даются разные задания и упражнения: “Доскажи словечко”, “Кто больше?”, “Кто 

быстрее?”, “Перекличка”, “Учимся играя”, “Поставь буквы правильно” и др. 

На каждом занятии использую скороговорки, чистоговорки, весёлые стихи для 

закрепления правильного произношения детьми звуков, отрабатываем дикцию. 

Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных заданий, создание 

на уроке игровой ситуации приводит к тому, что дети не заметно для себя и без особого 

напряжения приобретают определенные знания, умения, навыки. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Шахатова А.А. 

КГУ «Основная средняя школа №64» города Караганды 

 

 

Опыт работы передовых учителей физики показал, что успешное развитие 

творческих способностей учащихся невозможно без систематического применения в 

учебной работе творческих заданий.  

Что же следует понимать под творческой задачей? В.Г. Разумовский дает такое 

определение: «Это задача, в которой сформулировано определенное требование, 

выполнимое на основе знания физических законов, но в которой отсутствуют прямые или 

косвенные указания на те физические явления, законами которых следует пользоваться 

для решения этой задачи». 

Можно ли научить творчеству? Как раскрыть творческий потенциал личности? 

Ответом на эти вопросы является развитие творческих способностей учащихся на 

основе системы заданий, требующих от ученика творческого подхода. Задания должны 

быть посильны для основной массы учащихся, чтобы воспитывать в них уверенность в 
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своих возможностях. Очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно и 

увлеченно. 

 Творчество-это деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью. Творческая способность – это 

способность увидеть, проблему, мобилизовать необходимые знания для выдвижения 

гипотезы, способность теоретически и практически проверить её и в результате создать 

оригинальный продукт, научное открытие, изобретение, решение задачи.  

В системе средств оптимизации обучения большое значение принадлежит умению 

формировать познавательные интересы школьников. Именно творчество призвано 

способствовать этому процессу. Идея формирования познавательных интересов учащихся 

является одной из самых значимых. Более важным, чем знание определенных вопросов 

программы, является увлечение ученика делом, которому он решил посвятить свое время. 

Нужно разбудить живые склонности в каждом ученике, помочь найти свое призвание и 

следовать ему. Творческое отношение к труду следует воспитывать, начиная с 

простейших опытов и решения задач. 

Определение учащегося главной действующей фигурой учебно-воспитательного 

процесса, реализация проблем творческого развития личности требуют разработки 

педагогических технологий, целью которых является не накопление знаний и умений, а 

постоянное обогащение творческим опытом и формирование механизма самоорганизации 

каждого учащегося. 

В большинстве случаев творческие задачи связаны с экспериментом или 

конструированием, поэтому их естественнее называть заданиями.  

Эксперимент является одним из ведущих методов школьного курса физики. Он 

успешно моделирует явления, которые невозможно наблюдать непосредственно, 

позволяет дать заключения о степени справедливости тех или иных гипотез. Нередко 

эксперимент становится источником противоречий, создает на занятиях проблемные 

ситуации. Это случается, когда данные, полученные опытным путем, вступают в 

противоречие с известными физическими закономерностями. Таким образом ясно, что 

изучение физики может быть полноценным только при систематическом и хорошо 

продуманном использовании учебного физического эксперимента, т.е. когда наблюдения 

и опыты станут в число ведущих методов обучения. Особенно это важно при переходе на 

профильное обучение. 

Некоторые учащиеся занимаются физикой без интереса, без стремления лучше 

понять и изучать её. А это мешает решению в полной мере стоящей перед учителями 

задачи- дать каждому школьнику глубокие и прочные знания по физике. Вот почему так 

важно при обучении физики в первую очередь воспитывать у ребят интерес, 

любознательность. Эффективность эксперимента, обеспечивается решением следующих 

задач:  

 развивать творческие способности школьников, умение анализировать, 

прогнозировать, творчески мыслить.  

 повышать интерес к изучению физики. 

 сформировать умение учащихся получать знания самостоятельно. 

 осуществлять дифференцированный подход к учащимся при обучении физики. 

 Снижение интереса к физике особенно, как это ни печально, наблюдается при 

переходе школьников в старшие классы. Вероятно, к этому времени в умах учеников 

нагромождаются формулы, законы, выводы, которые не будучи «спаяны» руководящими 

теориями, становятся тяжелым для них бременем. Физикой надо постараться увлечь! Ведь  

физика воплощает в себе самые яркие достижения человеческого разума. Овладение 

космосом и межпланетные путешествия, ядерная энергетика и полупроводниковая 

техника, квантовые генераторы и электроника. Овладение знаниями во многом зависит от 

внимания. Привлечь внимание можно с помощью эксперимента.   
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Показать направление действия электрического поля можно с помощью 

«султанов». В начале два «султана» подключаются к разным шарикам электрофорной  

машины – «султаны» своими лепестками направлены друг к другу, если их подключить к 

одному шарику, лепестки «султанов» отталкиваются. Почему? 

Электрическое поле имеет вполне определённое направление и зависит от знака 

заряда. Простой опыт преломления света: опустить карандаш в стакан с водой он 

становится непрямым.  Почему? Необходимо обучать ребят самим ставить проблемы и 

проводить экспериментальное исследование. Так при обучении капиллярных явлений 

можно предложить провести дома наблюдение: опустить в воду промокательную бумагу и 

сравнить подъём жидкости по ним. 

Демонстрация физических опытов вызывает у учащихся такие психические 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, обобщение, воображение. Учёт 

психических закономерностей развития детей обеспечивает  надёжность процесса 

обучения. В науке, понять сущность явлений, которые по разным причинам нужно 

наблюдать непосредственно, учёные строят воображаемую модель этого явления. Так при 

изучении свойств газов была построена воображаемая модель идеального газа, при атома 

– модель атома и т.д.  При изучении физики развитое воображение учащихся позволяет 

им, используя впечатления от ранее наблюдаемых демонстрационных опытов, 

представить такое явление или такой предмет, который учитель не может показать на 

демонстрационном столе.  Искусство преподавания физики заключаются в том, чтобы 

найти такое расположение материала, при котором с помощью последовательных, 

логических операций и рационально подобранного  эксперимента при минимальной 

затрате времени и оптимальном напряжении умственных способностей учащихся можно 

было сформировать основные физические понятия, дать представления об основных 

физических законах и теориях, развить физическое мышление учащихся. Процесс 

обучения физике должен состоять в последовательном формировании новых физических 

понятий и теорий на базе немногих фундаментальных положений, опирающихся на опыт. 

В ходе этого процесса должен в равной мере найти отражение индуктивный характер 

установления основных физических закономерностей на базе эксперимента и 

дедуктивный характер вывода следствий из установленных таким образом 

закономерностей с использованием доступного для учащихся математического аппарата. 

Используя учебный эксперимент можно: 

- показать изучаемое явление в педагогически трансформированном виде и тем 

самым создать необходимую экспериментальную базу для его изучения; 

- проиллюстрировать проявление установленных  в науке законов и 

закономерностей в доступном для учащихся виде и сделать их содержание понятным для 

учащихся; 

- познакомить учащихся с экспериментальным методом изучения физических 

явлений; 

- показать применение изученных явлений в технике; 

- повысить наглядность преподавания и тем самым сделать изучаемое явление 

более доступным для учащихся; 

- повысить интерес учащихся к изучаемому явлению. 

Многие исследования, которые в классе по разным причинам выполнить нельзя, 

могут быть предложены в качестве домашнего задания. Например, вырастить  красивые 

кристаллы поваренной соли, медного купороса.  

Домашние опыты и наблюдения:  

• дают возможность расширять область связи теории с практикой;  

• развивать интерес к физике и технике;  

• рождают творческую мысль и развивают способность к изобретательству;  

• приучают к самостоятельной исследовательской работе;  
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• вырабатывают наблюдательность, развивают внимание, настойчивость и 

аккуратность;  

• приучают к сознательному труду.  

Домашние экспериментальные задачи учащиеся выполняют с большим интересом, 

чем другие виды домашних работ. А умения наблюдать, экспериментировать, 

конструировать, помогают  учащимся в подготовке к труду в различных областях 

производства.  

Для подтверждения  эффективности эксперимента можно привести следующие 

данные: 

1. При изучении темы «Соединение 

проводников» в 8а классе был проведен 

эксперимент, а в 8б – нет, учитель ограничился 

описанием эксперимента. На следующем уроке 

была проведена проверка усвоения материала, 

которая показала, что при использовании 

эксперимента на уроке уровень знаний выше: 

2. При домашних экспериментах 

учащиеся представляют следующие виды работ:  

изготавливают действующие модели фонтанов, 

динамометр, электроскоп и другие приборы.  

3. Результаты анкетирования также 

свидетельствуют об эффективности 

эксперимента на уроках. 87% учащихся ответили, что при наглядном эксперименте новый 

материал усваивается легче и он способствует запоминанию материала.  83% учащихся 

считают интересным домашние задания в форме эксперимента.    

Для развития творческих способностей недостаточно дать учащимся сумму знаний. 

Главное условие развития творчества – организация деятельности учащихся. Из всех 

видов деятельности неоценима роль физического эксперимента. Владение навыками 

физического эксперимента делает более плодотворным труд рабочего, техника, инженера, 

а также служит средством решения многих технических проблем на производстве, в 

научных лабораториях и даже в быту 
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Сегодняшняя ситуация в обществе характеризуется изменением взглядов на цели и 

задачи школы. Полноценное образование рассматривается как необходимое условие 

достижения желаемого уровня жизни и один из важнейших факторов прогресса 

экономики и общества в целом. Образование должно превратиться в процесс 

непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, а также способности 

выносить суждение и предпринимать различные действия. Актуальным является взгляд на 
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образование как на средство построения человеком своего образа в соответствии с теми 

ценностными ориентирами, которые он себе выбрал из числа ему предложенных. 

Современная школа 21 века, без сомнения, должна произвести значительные 

изменения в преподавании. Научить детей учиться, научить добывать знания 

самостоятельно является немаловажной задачей. 

В Послании народу Казахстана глава государства Н.А. Назарбаев поставил перед 

работниками образования грандиозные задачи. Напомним, он поручил внедрять в процесс 

обучения современные методики и технологии, повысить качество педагогического 

состава, создать независимую систему подтверждения квалификации, расширять 

доступность образования для молодежи через механизмы государственно-частного 

партнерства, а также принять пятилетний Национальный план действий по развитию 

функциональной грамотности школьников. В Послании поставлены конкретные задачи 

перед всей страной, и, в частности, перед работниками народного образования. Главой 

государства сделан упор на повышение эффективности и качества образования детей. Это 

сверхзадача, которую мы обязаны решить, потому что образование – это процесс, от 

которого зависит будущее нации. 

В настоящее время в сфере образования общепризнана равная значимость 

процессов формирования у обучающихся как актуальных знаний,так и соответствующих 

практических навыков. 

Ключевым показателям успешности преподавания учителя является реализация им 

процессов исследования и оценивания самостоятельного постижения учеником смысла 

изучаемого,поскольку конструктивистский поход в обучении предполагает обязательное 

активное участие самого ученика в этом процессе,его отвественность за собственное 

обучение[Руководство для учителя ]. 

Данные уроки являются составной частью письменности казахского языка. Темы 

урока включают серию последавательных уроков. Данные темы все взаимосвязаны между 

собой. На данных уроках ученики должны свободно объяснять, выполняя работы. Для 

достижения данных целей при проведении серии четырёх последовательных уроков 

можно использовать несколько модулей, которые помогли бы реализовать свои цели: 

модуль «Диалоговое обучение», модуль «Новые подходы в преподавании и обучении», 

модуль «Обучение критического мышлению» 

С целью саморегуляции можно использовать индивидуальную работу «Горячий 

стул», «Письмо маме», приёмы «Мазговой штурма», «Оцени меня», «Состояние моей 

души». Данные стратегии позволят взглянуть на ход урока совсем с другой стороны: два 

вида оценивания: формативное(оценивание для обучения) и суммативное (оценивание 

обучения) таким образом разработка критериев поможет провести суммативное 

оценивание. В рамках обратной связи здесь можно проследить мысли и навыки каждого 

ребенка, и учащиеся могут увидеть свои результаты по обучению через листы 

самооценивания. Что касается взаимооценивания способствует воспитанию 

ответственности в каждом из учеников, анализируя друг друга, учащиеся учатся таким 

образом аргументировать свои мысли. 

В начале каждого урока для актуализации знаний можно проводить «Карусель»,где 

учащимся предложены вопросы. Выполнив задания учащиеся слушают друг друга, 

помогают друг другу, стараются находить ответы на вопросы и на кластерах могут 

представить правильные варианты ответов, таким образом, учащиеся сами оценивали друг 

друга. Иногда сомневаются в объективности оценок поставленной учеником, в 

последствии понимаешь, что учитель ошибается, учащиеся очень серьезно подходят к 

процессу оценивания:"...учителя не являются единственными оценивающими лицами. 

Ученики могут быть так же вовлечены в процесс оценивания своих товарищей и самих 

себя, и даже, когда учителя активно проводят оценивание, ученики должны столь же 

активно участвовать в этом процессе" [Руководство для учителя]. На протяжении всех 
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уроков учащиеся оценивают свою работу сами, учитель следит за тем, чтобы каждый 

учащийся смог проявить себя, свои возможности то есть показал свой потенциал. С этой 

целью учитель предлагает учащимся модуль «Критического мышления», где учащиеся, 

работая в группах составляют кластер по теме, а затем презентовали выбирая спикеров, 

писали эссе. Такие задания позволяли учащимся показать свои возможности в 

высказываниях, в диалоговом общении. Когда учащиеся работают в группах или в парах, 

они взаимодействуют более «равнаправно», нежели в беседах по типу учитель-ученик. 

Что дает нам стратегия: повышается мотивация обучения, качество образования, 

повышается эффективность восприятия новой информации, учащиеся учатся критически 

мыслить и приобретают умение работать в команде, «слушать» и «слышать» друг друга. 

Критическое мышление является одним из основных семи модулей Программы. 

Поскольку стратегия оценивания «Оцени меня», этот метод может поощрять 

конструктивную оценку одноклассников, работа в парах и группах дала возможность 

учащимся общаться друг с другом, научиться слушать собеседника, анализировать мнения 

других, доказывать и отстаивать свою точку зрения, совместно находить оригинальное 

решение поставленной задачи. Данные виды работы способствуют созданию 

коллаборативной среды в классе. Поэтому при проведении серии последовательных 

уроков учитель старается создать атмосферу открытости, доброжелательности. 

Обязательным этапом в процессе сессии была рефлексия урока, где учащиеся делали 

выводы, описывали свои впечатления на листах оценивания, по стратегии «ЗХУ», каждый 

ученик должен был проанализировать свою работу, работу группы и класса а так же 

индивидуально, усвоение темы урока, свое понимание нового материала. Объективно 

оценив себя, он должен был ответить на вопросы по листу сaмооценки.  

 В рамках «диалогового обучения» проводилась работа в группе по стратегии 

критического мышления «Карусель»,кластера, составление вопросов . Подготовка 

учащихся к работе на уроке проводится следующим образом: предварительно каждый 

ученик выбирает карточку определенного цвета (предложено 3 цвета) и рассаживаются в 

группы по одинаковым цветам. Работа в группах дает возможность учащимся общаться 

друг с другом, увидеть себя и других со стороны, научиться слушать собеседника, 

анализировать мнения других, доказывать и отстаивать свою точку зрения, совместно 

находить оригинальное решение поставленной задачи. Наблюдая за работой учащихся в 

группе можно заметить, что ученики обладают потребностью участвовать в разговоре 

друг с другом, обсуждая, доказывая, анализируя они помогают друг другу, оказывают 

поддержку, а так же некоторые учащиеся могут проявить себя как художники и как 

лидеры, это те, кто ранее не проявлял себя ни в чем, то здесь в создавшейся атмосфере 

могут проявить себя в полной мере.  

 Такие уроки вполне правильные и довольно полноценные: так как они с 

использованием ИКТ довольно таки объемные, весь материал доходчив должны 

повышать качество знаний у учащихся ,но почему то такая низкая мотивация, почему 

качество стоит на месте и в процессе урока работают одни и те же учащиеся. 

 Дети, являются активными учащимися, конструирующими собственное 

понимание, следовательно, как для учителя, так и для учеников необходимо знать 

сущность этого понимания для того, чтобы предпринять последующие шаги в обучении и 

поддержать их. 

Таким образом, интегрируя модуль «Диалоговое обучение», «Критическое 

мышление» убеждает в том, что многим ученикам, таким образом легче и интересней 

воспринимать предложенную информацию, самим добывать, совместно обрабатывать, 

доносить до класса нежели когда я преподаю в стандартном режиме и являюсь главным 

лицом то есть доминантом. 

Огромное влияние на обучение влияет, считаю именно какими методами 

преподносится материал, а так же нужно учесть и индивидуальные данные учеников, 

учесть возможности. 
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Применение идей модуля «Диалоговое обучение», «Новые подходы в 

преподавании и обучении», «Критическое мышление», «Оценивание для обучения и 

оценивание обучения», использование «ИКТ» интеграция модулей в учебный процесс в 

дальнейшем будут способствовать воспитанию в учащихся уверенности в себе, умение 

высказывать свои мысли и идеи, вступать в дискуссии и отстаивать свою точку зрения 

быть коммуникативным в обществе, что немало важно в воспитании 

конкурентоспособного гражданина Республики Казахстан. 

Применение всех модулей в процессе планировании уроков, использование 

стратегий при работе, способствует повышению мотивации к предмету у учащихся и 

повышению качества знаний по предмет. 

Для проведения и реализации коучинга и менторинга можно сделать следующие 

выводы ,что проводить коучинг и менториг нужно для повышения качества 

обучения,профессионального роста. Поэтому думаю, что учителю тоже необходимо 

двигаться в ногу со временем, и глубже вникнуть в суть программы.  

 При проведения коучинга с элементами тренинга обратила внимание на то что 

коллеги хотят больше знать о применения новых технологии и реализации программы, где 

коллегам позволит расширить палитру инструментов и получить мощный творческий 

импульс для дальнейшего совершенствования в мастерстве преподавания и обучения. 

Молодые специалисты смогут победить страх публичных выступлений и найти свой 

уникальный стиль преподавания. Учителя смогут в своих работах использовать элементы 

коучинга в процессе обучения. На коучинга с элементами тренинге была отличная 

атмосфера творчества, взаимодействия опытных учителей с молодыми специалистами и 

надеюсь каждый взял ,то что ему было необходимо на данный момент. 

 Особую активность на коучинге проявляют менти. Менти легко вступает во 

взаимодействие с коллегами, четко следует инструкциям коуча, в группе сразу занимает 

лидирующую позицию, выступала генератором идей, активно участвует в защите 

кластеров, при этом не подавляла активность остальных членов группы. О менти, можно 

сказать, что у подопечной раскрылись лидерские качества, умения работать в коллективе, 

применять на практике элементы критического мышления. 

Посетив традиционные уроки подопечной и проведя анализ, ментор и менти 

намечают пути активизации методов и приемов для повышения мотивации, учащихся к 

обучению. 

 С целью внедрения в практику менти новых подходов в обучении ментор должна 

пригласить ее посетить свои уроки. Особый интерес у менти вызвают интерактивные 

формы опорных знаний учащихся, проходящие в коллаборативной среде, 

обеспечивающие положительную динамику в повышения мотивации к обучению. 

Опираясь на положительные выводы о использования данных форм, ментор должен 

предложить и дать рекомендации менти внести изменения в планировании урока на 

основе семи модулей: использование групповой работы, диалогового обучения, 

оценивания для обучения и оценивание обучения, критического мышления. Оказав 

необходимую помощь в краткосрочном планировании, стимулировала осознание ею 

переноса со старого образца планирования на новое планирование деятельности учителя и 

учащихся для повышения мотивации, учащихся к обучению. Самое главное ментору 

должно быть, что изменения, который внес в процесс обучения менти положительно 

повлияют на методику преподавания и на повышения мотивации учащихся к обучению. 

Урок с внесенными изменениями поставленных целей должен быть достигнуть. Уроки, 

проведенные с использованием новых подходов в обучении, должны понравится не 

только менти, но и ученикам. После каждого проведенного урока менти, для улучшения 

преподавания должна проводить обратную связь. Сотрудничество ментора и менти 

взаимообогащается, они взаимообучаясь продолжают развиваться, профессионально 

расти. Так как коучинг и менторинг благоприятно влияют на дальнейшую совместную 

работу и перехода на качественно иной, более глубокий уровень их понимания, и 
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принятия решений о практической их реализации перехода. В ходе взаимодействия с 

коллегами и совместного обдумывания существующих практик преподавания, обмена 

идеями совершенствуются профессиональные знания, имеющиеся навыки и опыт.   

 Работа в сетевом профессиональном сообществе созданного в школе позволяет 

коллегам и молодым спецалистам внедрить новые подходы в практику преподавания и 

обучения, по мнению сетевое сообщество учителей как открытая площадка, созданная для 

общения учителей школы, и сообщество является средством самообразования учителя, 

повышения его профессиональной компетентности. 

План работы сетевого сообщества составлен и направлен на пополнение знаний 

учителями, разные формы сотрудничества участников, конструктивное обсуждение 

проблем, возникающих в ходе преподавательской деятельности. Сообщество учителей 

положительно влияет на достижения учащихся и помагает молодым специалистам,так как 

учителя в сетевом сообществе обмениваются своей информацией, делятся опытом. 

Современное образование немыслимо без широкомасштабного изучения и 

глобального использования в обучении компьютерной техники и компьютерных 

информационных сетей.  

Профессиональное развитие педагогов является одним из необходимых условий 

успешного развития процессов информатизации школы. Сегодня для решения данной 

задачи все шире начинает использоваться Интернет, современные сетевые технологии.  

Профессиональное сообщества учителей школ играют все более важную роль в 

жизни современного общества. Современные организации понимают важность 

профессиональных сообществ учителей школ в процессе обмена знаниями и 

инновациями.  

Также, если говорить о роли сетевого педагогического сообщества, чем активнее 

каждый педагог будет работать в сети, чем быстрее он станет «сетевым учителем», тем 

дальше учителя продвинутся по созданию единого педагогического информационно-

коммуникативного пространства.  

В создания педагогического сетевого сообщества можно выделить положительные 

изменения в практике преподавания, которая основана на деятельности 

профессиональных обучающихся сообществах учителей, выделить новые приоритеты в 

деятельности учителей с целью повышения качество образовательного процесса и 

педагогической деятельности, а основой фундамента этой деятельности является не 

соперничество, а сотрудничество по моему мнению. 

Создание сетевого сообщества способствует внедрению в образовательный процесс 

инновационных технологий и методов обучения; повышению квалификации путем 

сетевого обмена информацией; сотрудничеству и общению с коллегами из других 

образовательных учреждений города. 

Сегодня педагогическое сообщества являются мощным средством поддержки 

профессиональной деятельности. Педагогическое сообщества позволяют учителям 

постоянно расти, развиваться, постоянно оставаясь актуальными и потребным. 

Педагогическое сообщество - это то, что позволяет учителям избежать «варки в 

собственном соку». Общаясь с другими коллегами других школ, ты начинаешь 

чувствовать себя частью чего-то явно большего, чем просто место работы, расширяются 

горизонты профессионального видения. Многие проблемы и трудности решаются быстрее 

за счёт «коллективного разума» тех учителей педагогического сообщества, кто уже решал 

и готов поделиться своим опытом и может оказать профессиональную поддержку. Ну и 

конечно педагогическое сообщество – это, как минимум, всегда готовое пространство для 

пробной реализации своих творческих идей и наработок с применением новых подходов в 

обучении. Создания педагогического сетевого сообщества с другими школами, удалённых 

друг от друга, помогает сообща решать многие проблемы в определённой области 

профессиональной деятельности, общаться друг с другом с помощью современных 

средств коммуникации. А одним из важнейших факторов является то, что участники 
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профессиональных сетевых сообществ имеют возможность получать новые знания в 

области своей деятельности, повышая, тем самым, уровень своей профессиональной 

компетентности. Есть мнение, что деятельность профессионального сетевого сообщества 

является моделью неформального обучения, обучения с рабочего места, не прерывая 

производственного учебного процесса. Это и есть не что иное, как пример обучения в 

течение всей жизни.[Профессиональное сетевое сообщество учителей иностранных 

языков. Владимирова Л. П., лаборатория дистанционного обучение] 

Внедрение семи модулей Программы является комплексной программой, 

объяденяющей внедрения новых подходов в собственную практику преподавания и 

учения. А это значит, если учитель непрырвно будет работать над сабой и повышать 

профессиональное развития, то коллеги будут сотрудничать, профессиональный рост, 

тогда будем позитивно влиять на преобразование класса и школы в целом. 

И конечно для дальнейшего эффективного профессионального роста можно 

сделать следующие выводы: конкретезация собственного понимания в процессе обучения 

и преподавания, обеспечения возможностями для обсуждения процессов преподавания и 

обучения с коллегами,установление высокой культуры обучения посредством создания 

благоприятных условий для обучения как взрослых, так и учеников,вовлеченность 

учащихся в процесс обучения,формирования сообщества единомышленников. 

 Современной школе нужны такие методы обучения, которые подходят и для 

работой с группой, и для работы с отдельным учителем, стратегии, которые не только 

поощряют к интерпретации предложенного тренером заданий, но и дают возможность 

обогащаться, общаясь друг с другом. 

Свое выступление я хочу закончить словами об учителе известного писателя 

С.Л.Соловейчика: «Он - артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он -

  скульптор, но его труды никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят 

его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего 

дела».  
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3. Элейн Уилсон. Как проводить исследование в действии; 
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ВНЕДРЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ  6-Х КЛАССОВ. 

 

Касенова И.А. 

КГУ «Основная средняя школа  №64» г. Караганды 

 

 

В современных условиях использование информационно-коммуникационных 

технологий  в преподавании и обучении позволит повысить степень активности 

школьников и привлечь их внимание, усилить мотивацию к обучению. Сочетание цвета, 
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мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет 

возможности представления учебной информации.[
1
, с. 166] 

Применение компьютерных технологий на уроках математики – это не дань моде, а 

необходимость. Информационные технологии позволяют создать условия для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Модуль применение ИКТ нами  

используется  как  основной, а другие модули «будут выступать в роли» – 

дополнительных к ключевому модулю. К примеру, в Великобритании современная 

молодежь, избравшая преподавательскую профессию, сегодня обладают достаточной 

цифровой грамотностью, поскольку они относятся к поколению, регулярно 

взаимодействующему с цифровыми технологиями, используя все их возможности  в 

различных аспектах  жизненных ситуаций. ИКТ является значительным инструментом, 

помогающим учителям в преподавании, позволяя им облегчить объяснение и обеспечить 

понимание учащимися научных понятий [см. пред., с. 166].    

На  уроке в 6 «А» классе по теме «Сложение отрицательных чисел» я попросила  

учеников принять участие в исследовательской беседе «Занимательные задачки»  

(стратегия «Восхождение к вершинам», работа в парах). Данные задачи были размещены 

на интерактивной доске. 

1)Термометр вечером показывал -2°С. К полуночи температура понизилась на 4°С. 

Сколько градусов показывал термометр в полночь? При решении задачи используйте 

выражения: (-а)+ (-в)= -(а+в). 

На интерактивной доске был размещен текст задачи, а также два градусника: на 

первом градуснике столбик с ртутью показывал первоначальную температуру -2°С, а на 

втором градуснике -6°С. Ученики визуально наблюдали изменения, которые происходили 

с температурой воздуха и смогли быстро   найти правильное решение данной задачи. 

2) На координатной прямой число -3 изображается точкой А, А(-3). Данную точку 

переместили влево и получили точку В с координатой -7, В(-7). На сколько единичных 

отрезков переместили точку А? [
2
, с. 98] 

Учащиеся по очереди выходили к доске и записывали ход решения и ответ, после 

чего на интерактивной доске появлялось «окно» с правильным ответом и ученики могли 

себя проверить. 

В данном случае исследовательская беседа позволила  развивать у учащихся 

познавательные и мыслительные процессы, учащиеся приобрели определенные знания  и 

понимание материала, с помощью совместных бесед, критического мышления, 

использование наглядности (применение ИКТ). Участники обсуждали общую проблему, 

делились мнениями, обменивались идеями, развивали логическое мышление, 

математическую речь, оценивали друг друга  и, в конечном итоге, пришли к единому 

результату: смогли озвучить тему урока и составить своими словами правила. Мы 

убедились в том,  что на  данном этапе урока уместно было использование  ИКТ, оно 

способствовало активной деятельности и расширению знаний учащихся, чем бы учитель 

сам проговаривал текст новой темы и наблюдал бы скучные выражения лиц учеников. 

Например, на втором уроке в этом же классе, по той же теме, при задании «Угадай 

фамилию…» на интерактивной доске ученикам был продемонстрирован флипчарт, 

задание на котором заключалось в расшифровке фамилии ученого- математика, работы 

которого способствовали признанию отрицательных чисел. На данном этапе урока была 

использована работа в минигруппах. Было замечено, что учащиеся с низкой мотивацией 

активно принимали участие, работая в коллективе. Учащимся  необходимо было как 

можно быстрее справиться с данным заданием, поэтому важно было участие каждого. 

                                                 
1
 Руководство для учителя АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 2012 

2
 Учебник по математике 6 класс Алдамуратова Т., Алматы: Атамұра, 2015 
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Следует отметить, что ученики быстро распределили свои роли председателя, секретаря, 

помощника; все ученики были задействованы в работе. Было замечено, что ученица с 

низкой мотивацией активно участвовала в роли помощника, пыталась помочь своей 

команде. Учащиеся, поработав в мини группах, порешав определенное количество 

примеров на сложение отрицательных чисел, смогли правильно сопоставить буквы из 

фамилии ученого и получили ответ: Рене Декарт. После этого был показан с помощью 

компьютерной техники фрагмент из документального видеофильма  жизнь и заслуженный 

труд великого ученого Рене Декарта. В задании учащиеся закрепили правило сложения 

отрицательных чисел с применением переместительного и сочетательного свойств 

сложения, также приобрели знания еще дополнительно из истории про жизнь и работы 

ученого – математика Рене Декарта и все это благодаря использованию информационно - 

коммуникационных технологий в обучении. На данном этапе урока видно, что ученики 

приобретают знания и по математике, и по истории. На занятии прослеживается 

межпредметная связь, что делает урок более интересным насыщенным, способствует 

расширению и углублению знаний учащихся. Опыт показывает, что при проведении 

интегрированных уроков эффективность обучения возрастает, а при использовании ИКТ 

это можно сделать очень  легко в плане работы учителя и ярко, интересно - для обучения 

учеников. 

Использование тестов в обучении является одним из эффективных и рациональных 

дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков учащихся. Преимуществом 

тестирования как формы контроля усвоения знаний является его объективность и 

технологичность проверки результатов. Помогает ученикам при самоконтроле, в 

закреплении знаний: такие понятия как самоконтроль и самооценка формируют у 

учащихся уверенность в своих знаниях 

На уроке обобщении и систематизации знаний в 6 «А» классе по теме «Сложение 

отрицательных чисел» учащимся была дана  индивидуальная работа в виде теста с 

помощью устройства aktivote. После тестирования ученики увидели свои оценки на 

интерактивной доске: с какими заданиями они справились, а с какими не справились, что 

им требуется доработать. Всего было четыре «5», десять «4» и три «3», оценку «2» никто 

не получил. Данный вид суммативного оценивания очень удобен тем, что все ученики в 

классе считают его объективным, честным. Ученики наглядно видят свой уровень знаний. 

Программы по тестам составляются так, что машина сама в конце работы оценивает 

результаты учеников, причем выдает максимальное количество возможных баллов и 

сумму баллов, которую набрал ученик, а он уже сравнивает, учащиеся уже могут оценить 

себя сами, проанализировать свой ответ и заранее предполагать желаемый результат. 

При работе с одаренными детьми в серии последовательных уроков я также 

использовала ИКТ. Например, при изучении темы «Сложение чисел с разными знаками» 

ученику, который проявляет по предмету высокую мотивацию,  Воеводину Григорию, 

было дано сделать презентацию в Power Point по данной теме, с чем он прекрасно 

справился,  продемонстрировал всему классу подготовленный материал и выступил в 

роли учителя.  

Цифровая грамотность – это способность  определить местонахождение, 

организовать, понять, оценить и создать информацию, используя цифровые технологии. 

Также возможно использование  ИКТ при эмоциональном настрое учащихся на 

урок. Например, если  ученики приходили на урок с плохим настроением их вниманию 

представлялись веселые фрагменты из мультфильма или  интересный и познавательный 

видеоклип  и т. д. Все это позволяло создать 

атмосферу успеха,  коллаборативную среду на 

уроке.  

Через использование ИКТ в серии 

последовательных уроков на практике мы 

убедились в том, что у учеников возросла 
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мотивация к изучению математики, повысилось качество знаний по предмету от 67 % до 

72%.  

ИКТ - средство общения людей; средство доступа к информационным ресурсам.  

Технические средства позволяют включить в образовательную деятельность возможность 

оперирования с информацией разных типов, таких, как звук, текст, фото и 

видеоизображение.  

Список используемой литературы: 

1) Учебник по математике 6 класс Алдамуратова Т., Алматы: Атамұра, 2015 

2) Руководство для учителя АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 2012 

 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 

МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Ревуцкая Л.С. 

КГУ «Основная средняя школа №64» города Караганды 

 

 

Наиболее эффективным в формировании мотиваций учебной деятельности 

школьников является обучение, не ограничивающееся сообщением знаний и 

многократным повторением учебного материала, а направленное на развитие у них 

познавательных интересов и их творческой активности. 

Здесь возникает проблема- как заинтересовать учеников, сделать уроки 

интересными, познавательными. Педагогическая практика показывает, что высокого 

уровня развития познавательной деятельности можно добиться внедрением активных 

форм и методов обучения в процессе преподавания предмета. С целью активизации 

познавательной деятельности учащихся обязательными на уроках являются: устные 

вычисления, которые дают возможность не только быстро производить простые расчеты в 

уме, но и контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки. Кроме того, 

освоение вычислительных навыков развивает внимание, память, мышление. 

Инструментом активизации мыслительной деятельности обучаемых, а значит и 

инструментом воспитания культуры мышления является решение различных видов задач, 

например:  

решение задач с несформулированным вопросом (вопрос логически вытекает из 

данных в задаче математических отношений, учащиеся должны его сформулировать и 

решить задачу);  

составление условия и решение задачи по данным чертежа (этот вид творческой 

работы развивает умения критического анализа, способствует развитию логического 

мышления)  

решение задач с недостающими данными (в задачах этого типа обучаемые учатся 

анализировать условие задачи, учатся объяснять при решении, почему задача не имеет 

решения, учатся указывать недостающие данные.)  

решение задач с избыточными данными (учащиеся должны объяснить, какие 

данные являются лишними);  

решение задач, имеющих несколько способов решения;  

решение задач с взаимопроникающими элементами (эти задачи развивают 

математическое видение, умение включать один и тот же элемент в разные фигуры).  

Технология проведения нетрадиционных форм урока позволяет учащимся 

развивать творческие способности и личностные качества, дает возможность оценить роль 

знаний и увидеть их применение на практике. 
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Нетрадиционные формы можно применять по всем темам и типам урока. 

Например, урок закрепления и совершенствования знаний можно провести в форме игры, 

соревнования, путешествия; урок контроля знаний - как зачет-практикум, урок- КВН, 

математический лабиринт; урок повторения и систематизации знаний – как аукцион 

знаний, путешествия в предмет. 

Анализ нетрадиционных уроков показывает, что укрепляется база знаний 

учащихся, совершенствуются их умения обобщать и систематизировать материал, а самое 

главное, появляется интерес к математике. На таких уроках ученики применяют свои 

знания, открывают новые приемы решений и рассуждений. При этом развивается 

логическое мышление, смысловая и образная память, активизируется мыслительная 

деятельность, разносторонне развивается личность учащегося. У ребят формируются 

умения аргументировано доказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Опыт работы показывает, что лучше идти через организацию мыслительной 

деятельности ученика. В этом плане лучше всего получается прием создания проблемных 

ситуаций. Они носят разный характер и разное назначение, но именно учащиеся делают 

больше всего интересных для себя открытий. 

В одних случаях проблемные вопросы заставляют изучать особенности 

рассматриваемого вопроса и делать выводы, в других- искать закономерности и аналогии, 

в-третьих – творчески подходить к новым построениям, всё зависит от их назначения. 

Возникновение проблемы перед учеником приводят к анализу полученного задания, 

имеющихся знаний, рисунков построений. 

Курс геометрии своей строгостью и логической последовательностью создает 

большие возможности для проблемного обучения. Отдельные темы курса настолько 

связаны между собой, что сознательное усвоение одной из них создает условия для 

предвидения проблем, которые возникают при изучении  последующих. 

Наведение ученика на догадку может способствовать удачно подобранная система 

подготовительных упражнений, включающих в себя выполнение практических работ по 

измерению, построению, рассмотрению наглядных пособий и чертежей. 

Для развития творческих способностей учащихся, немаловажное значение имеет 

домашнее задание. Всем известно, что ребенок не может жить без сказок, они развивают 

творческие способности детей. Педагогическое значение сказок – в их эмоциональном 

воздействии. Поэтому, начиная с 5-го класса, ребятам можно предлагать сочинять сказки. 

Сказки готовят школьников к изучению курса геометрии, которая требует развитого 

воображения, умения обдумывать предложенную  ситуацию. 

Чем вызван интерес к сочинительству? Прежде  всего, тем, что ребенок в процессе 

творчества раскрывается совершенно с иной стороны, сохраняя свою индивидуальность. 

При изучении темы: «Координатная плоскость» ребятам предлагается творческое 

домашнее задание: выполнить на координатной плоскости рисунок с указанием координат 

точек. 

Для проведения итогового урока – зачета учащиеся выполняют творческое задание 

- составление кроссворда.  

Задания на составление условия задачи по уравнению также способствуют 

развитию творческого мышления, а поэтому после прохождения темы: «Уравнения» 

ребятам предлагается составить задачу по данному уравнению. 

Использование описанных приемов и заданий дает положительные результаты. 

Дети становятся внимательнее, расширяется их кругозор, развивается память, речь. 

Данные задания способствуют также развитию всех личностных качеств 

подростков. Они получают навыки групповой работы, где так важна способность, 

услышать друг  друга, понять его замысел, то есть происходит развитие коммуникативных 

способностей.     

 Инструментом активизации мыслительной деятельности учащихся является и 

рефлексия, т.е. контрольно-оценочное, критическое рассмотрение человеком 



527 

 

особенностей своих мыслительных действий, направленных на поиск решения задач. Ее 

желательно проводить на различных этапах урока. Необходимо учить обучающихся 

реализации рефлексивного алгоритма. "Я" (как чувствовал себя, с каким настроением 

работал, доволен ли собой, какую пользу сегодня извлек). "МЫ" (комфортно ли было 

работать, какие затруднения были в общении, были ли моменты радости, почему?). 

"ДЕЛО" (достиг ли цели учения, какие затруднения возникли, как преодолеть свои 

учебные трудности, о чем хотелось бы поговорить подробнее). Умение пользоваться 

алгоритмом помогает школьникам приобретать личностный опыт, развивает их 

индивидуальность. 

Мы не должны в школе готовить детей к жизни, задача взрослых – сделать их 

жизнь интересной. Все учебные предметы должны быть связаны с жизненным опытом 

ребенка. Такая информация для него актуальна, интересна и полезна. Задания не должны 

иметь заранее известного ответа, ответы надо искать самому, а значит – постоянно 

мыслить. 

Литература: 
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естествознанию. Составители: Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский К.А., к.п.н. и др. ИОСО, 

РАО, 2003. 

2.Ресурсы Интернета. Статья «Краткая информация о международном 

исследовании PISA». http://goo.kz/content/view/44/4416. 

3.Ресурсы Интернета. Статья «Формирование функциональной грамотности 

учащихся – залог их счастливого будущего» 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ ИКТ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Демидова Е.В. 

КГУ «Основная средняя школа № 64» города Караганды 

 

 

Метод проекта становится все более популярным и востребованным в современной 

школе, где учащиеся имеют возможность применить полученные в школе теоретические 

знания на практике в процессе выполнения социально значимого проекта. 

Важной задачей современной школы является формирование творческого 

мышления и продуктивной деятельности учащихся для реализации возможностей и 

способностей личности в обществе. Актуальным является использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умение добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

делать выводы и умозаключения. Широко применяемый в мире метод проектов 

эффективен для развития у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития, так как формирует активную, самостоятельную позицию учащихся в 

учении; развивает общеучебные умения и навыки (исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные); нацелен на развитие познавательного интереса учащихся, реализует 

принцип связи обучения с жизнью. [1] «В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления». [2] 

«Методической особенностью обучения информатике является развитие ИКТ-

компетенций, которые необходимы в условиях быстроменяющегося мира. Изучение 

предмета должно быть направлено на повышение уровня информационной грамотности; 
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знание и понимание основ ИКТ- валификации; обладание алгоритмическим и логическим 

мышлением. 

В каждом классе на проектную деятельность выделены часы. Использование 

проектных технологий повышает качество обучения не только по информатике, но и 

реализует межпредметные связи и повышает эффективность изучения учебных 

предметов. 

Учащиеся, работающие над проектом, должны индивидуально или в группе 

планировать дальнейшую работу, ставить цели, искать необходимую информацию, 

представлять и доказывать гипотезу, проводить эксперименты, представлять результаты о 

проделанной работе, анализировать и оценивать, а также умело защищать свой проект». 

[3] 

Проект по мнению учащихся – это возможность самостоятельно сделать что-то 

интересное используя свои возможности. Работа над проектом помогает ученику проявить 

себя, показать свои знания, попробовать свои силы, принести пользу и публично 

представить результат своей работы. 

С 2015 года в школе работает студия «Мой первый компьютер». На занятия в 

студию приходят ребята эко клуба «Синяя птица». Ребята рассказали о том, что они 

сейчас заняты проблемой загрязнения пляжей нашего Фёдоровского водохранилища. 

Каждую неделю они выходили на эко десант и собирали большое количество мусора. 

Ребята хотели, как-то донести до жителей города, что бытовой мусор с пляжа нужно 

уносить с собой. Я предложила им создать листовки и раздать их на пляже. Через неделю 

ребята сказали, что это не помогло. Тогда я предложила им в программе «Cyberlink 

PowerDirector» создать ролик социальной рекламы. Благодаря спонсорам этот ролик 

транслировали по маршрутному телевидению. Благодаря этому проекту на пляже стало 

чище. Кроме того, состоялась встреча ребят с представителями городского Акимата, в 

результате которой на пляже появились урны для мусора. 

Согласно учебной программе по предметам образовательной области «Математика 

и информатика» уровня основного среднего образования ученики 9 класса изучают: 

обработку видеоинформации, форматы видео файлов, программы по созданию и 

обработке видео, интерфейс программы; создание, открытие, сохранение проекта; монтаж 

видео, настройка звуковых эффектов, анимация и визуальные эффекты, вывод видео; 

опубликование фильма. Завершает курс проектная деятельность (2 часа). [4]  

Я предложила ребятам создать мини проекты в программе Cyberlink PowerDirector-

видеоролик на одну песню для уроков самопознания. 

С этой программой многие ребята уже были знакомы, т.к. работали в ней, посещая 

кружок «Мой первый компьютер». Поэтому моё предложение было поддержано. 

Список песен мы взяли из сборника «Методические рекомендации для учителя 

самопознания». Ребята выбрали себе одну из песен и в течение одного урока работали над 

своим видеороликом. На следующий урок все видеоролики были просмотрены, 

обсуждены и оценены самими ребятами. 

Лучшие из них сейчас используются на уроках самопознания. 

Согласно учебной программе по предметам образовательной области «Математика 

и информатика» уровня основного среднего образования Пятиклассники должны изучить: 

простейший текстовый редактор, интерфейс редактора, правила набора текста, 

перемещение по тексту, выделение фрагмента текста, форматирование и редактирование 

текста, шрифт, абзац, обработка текстовой и графической информации, создание 

комбинированных документов. Курс предусматривает и проектную деятельность. [4] 

Учебник 5 класса предлагает ученикам в текстовом редакторе создать книжку по 

выбранной теме. Большинство ребят с увлечением работали над этим проектом. Но одна 

ученица 5 класса принесла мне такой проект на следующий же день. Оказалось, что она 

сделала такую книжку самостоятельно дома ещё в процессе обучения текстовому 

редактору. Поэтому я предложила ей создать электронный учебник по любому предмету с 
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помощью программы «АЗБУКА». Девочка выбрала английский язык, т.к. она увлекается 

изучением английского языка. Когда мы обратились за консультацией к учителю 

английского языка, то она предложила создать учебник для учащихся 1-х классов. 

Учитель сообщила, что в комплекте с обычным учебником продаётся диск с 

аудиозаписями, но он очень неудобен. В нём все уроки записаны в один файл, и чтобы 

прослушать аудиозапись к 10 уроку нужно долго проматывать её или прослушивать все 

предыдущие уроки. Было бы хорошо иметь такой электронный учебник, который 

соответствовал бы печатному учебнику английского языка для 1-го класса. 

Эту проблему помог решить один из учащихся 9 класса, который с помощью 

программы Cyberlink PowerDirector" разбил аудиозапись на отдельные файлы, чтобы 

девочка могла бы их использовать при создании учебника. 

Проект ученицы «Электронный учебник английского языка для 1 класса «Color 

English»» сейчас активно используется учителями английского языка на своих уроках в 

первых классах. 

На занятиях в 7-х классах ребята работают над проектами создание красочного 

фотоальбома, макета оформления школы, созданием декораций. (Программные средства: 

COREL, Photoshоp.) В результате такой деятельности школьники изучают различные 

прикладные пакеты, приобретают навыки работы с принтером, сканером. Получают 

практический результат своей деятельности – планшет с эскизом, который в дальнейшем 

выносится на обсуждение. Лучшие проекты в последствии используются в оформлении 

школы к праздничным датам. 

Учащимся 6-х классов я предлагаю поиграть в ролевую игру «Рекламное 

агентство». В рамках этой игры ребятам предлагается, используя программу Microsoft 

PowerPoint, создать презентацию какого-либо предприятия. Ребята сами выбирают сферу 

деятельности своего предприятия, придумывают его название и атрибутику. Презентация 

реклам проходит в рамках урока «Защита проектов». 

Преимущество метода проектов при организации учебной деятельности по 

информатике том, что:  

 он может быть, как индивидуальным, так и групповым; 

 проектирование даёт возможность увидеть творческую и самостоятельную 

активность учащихся, и его можно использовать в разных классах. 

Результатом такой работы стало: 

 Повышение уровня качества знаний учеников. 

 Развитие самостоятельности, творческих способностей ребят. Работа над 

проектом даёт возможность нести личную ответственность за принятое решение и 

развивает навыки коллективной работы учащихся. 

 Повышение интереса к предмету информатики. Работа за компьютером для 

многих детей стало практически единственным способом самореализации. Необходимо 

использовать это для повышения мотивации к обучению учащихся. 

 Формирование у учащихся совокупности знаний, умений и навыков по 

планирование своей деятельности, поиску информации, необходимой для решения 

поставленной пред ним задачи, проектирование и построение информационных моделей. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
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Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа № 64» 

 

 

Разнообразие форм проведения мероприятий позволяет проявить себя каждому 

участнику школы, даёт возможность участвовать в их проведении всем желающим. 

Приобщить учащихся к научно-исследовательской работе можно через написание 

исследовательской работы. Как показывает опыт, наиболее эффективно при помощи 

организованных форм исследовательской работы у учащихся появляется внутренняя 

потребность заниматься ею, а это важное условие саморазвития, самоутверждения [1]. 

Исследовательская работа в рамках любого предмета имеет свои особенности, 

помогает решать специфические задачи. Остановимся подробнее на анализе модели 

построения исследовательской работы. При определении содержания и направления 

творческого поиска учитываются уже имеющийся опыт учащихся, а также их 

профессиональную направленность [2]. 

Организуя исследовательскую работу, ставим следующие задачи для учеников: 

 Развить умения основных элементов самостоятельной индивидуальной 

деятельности – обучить постановке цели, задач работы, составлению плана исследования; 

использованию различных источников информации, обработке полученной информации 

(конспектированию, реферированию, сравнительному анализу, использованию диаграмм, 

схем). 

 Отработать умение устного и письменного общения, что должно способствовать 

коммуникативной компетенции учащихся. 

 Освоить новые информационные технологии. 

Учителю предстоит освоить демократичные способы управления разными видами 

познавательной деятельности: обучение в деле, составление проектов, исследование. В 

процессе работы больше внимания уделяется оригинальности композиции исследования, 

эмоциональности, убедительности, глубокому личностному осмыслению проблемы. 

Необходимо научить делать не только оценочные суждения, но и заниматься поиском 

нового решения проблемы. По ходу работы подводятся промежуточные итоги. 

Немаловажное значение имеют внутренние результаты – личностный рост 

школьников: научившись планировать и организовывать свою деятельность, они 

самостоятельно принимают решения, оценивают сильные и слабые стороны работы. 

Ученики в процессе исследования ощущают потребность в помощи товарищей: учатся 

привлекать к решению различных задач детей и взрослых. Создание в школе условий для 

исследовательской работы способствует активному вовлечению учащихся в творческий 

поиск, увеличивает объём знаний, добытых самостоятельно; возрастает интерес среди 

учащихся, которые недостаточно активно проявляют себя в привычной для урочной 

системы. Исследовательская работа становится средством индивидуализации 

образовательного процесса[2]. 

Основной формой презентации результатов исследовательской деятельности 

школьников стала научно-практическая конференция, проводимая как в школе, так и на 

городском уровне. Интерес к данному виду деятельности поддерживается также с 

помощью проведения внутришкольных мероприятий. 
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Для оценивания результативности исследовательских проектов были разработаны 

критерии. В их число вошли: степень новизны проблемы, осмысленность постановки цели 

и задач исследования, характер источниковой базы и глубина работы с источниками, 

свободное владение информацией, способность заинтересовать проблемой аудиторию и т. 

п. Данные показатели позволяют увидеть, какие знания приобретены школьником в ходе 

работы; выявить специфику ведения исследовательской деятельности; оценить 

приобретенные навыки создания “продукта” проведения его презентации [3]. 

Успешному выступлению способствует система работы по формированию навыков 

исследовательской деятельности. Если видна заинтересованность ученика в изучении 

предмета, то формулируется конкретная проблема, над решением которой нужно работать 

дальше.  

Умения и навыки, которые формируются  у учащихся соответственно этапам 

выполнения научно- исследовательской деятельности: 

Этапы исследовательской работы Развиваемые умения и навыки 

исследовательской деятельности 

учащегося 

Выбора темы исследования, постановка 

проблемы 

Способность видеть противоречия и 

ориентироваться в современной научной 

информации, устанавливать предмет и 

объект исследования 

Постановка целей и задач исследования  Умение ставить цель и самостоятельно 

планировать деятельность по этапам 

Знакомство с литературой (книги, 

архивы, СМИ, Интернет) 

Трудолюбие, наблюдательность; 

использовать общенаучные и 

частнонаучные методы; оценивать 

промежуточные результаты и 

корректировать свои действия 

Выбор методов исследования, 

планирование эксперимента 

Объективность, логичность и 

абстрактность мышления;  

Проведение исследований Собирать, анализировать, 

систематизировать новую информацию 

Формулирование выводов Умение кратко и логично излагать мысли 

Оформление отчета и презентации 

исследования 

Умение оформить результаты 

достижений, творческий подход 

Защита исследовательской работы Ораторские способности, 

ответственность, умение обосновывать 

собственную точку зрения, оценивать 

свою деятельность, рефлектировать 

Существует определенный алгоритм выполнения научно-исследовательской 

работы – технологическая цепочка, которая включает четыре этапа[3]:  

1. Диагностический этап  

Целью диагностического этапа технологической цепочки по выполнению научно-

исследовательской работы является "найти” ученика, у которого было бы желание, 

интерес, способности к выполнению исследовательской работы через наблюдение, 

диагностику на уроках, внеклассных мероприятиях, собеседования, психолого-

педагогическую диагностику. Прежде чем приступить к выполнению творческой работы 

нужно изучить уровень соматического, психологического и социального здоровья 

школьника, чтобы исследовательская деятельность не навредила здоровью ребенка.  

2. Теоретический этап (этапы планирования) 
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Важнейшими задачами данного этапа является анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка задач, составление плана работы по теме 

исследования.  

Теоретический этап включает следующие направления деятельности:  

 Определение области исследования – нужно четко определить границы 

предметной области, в рамках которой выполняется научно-исследовательская работа. 

Область исследования – это сфера науки и практики, в которой находится объект 

исследования.   

Определение проблемы и темы исследования.  

Проблема – задача, преграда, трудность. Проблема исследования – это 

противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Решение этого противоречия 

самым непосредственным образом связано с практической необходимостью. Правильная 

постановка и ясная формулировка проблемы исследования очень важна. Она и определяет 

стратегию исследования, направление научного поиска.  

Тема исследования – более узкая сфера исследования в рамках предмета. Тема – 

это ракурс, в котором рассматривается проблема исследования. Тема должна быть емкой, 

краткой и конкретной.  

Формулировка цели и задач исследования.  

Цель исследования – это конечный результат, которого бы хотел достичь 

исследователь при завершении своей работы.  

Обычно цель формулируют со слов:  

- доказать, обосновать, разработать, объяснить, определить, установить. 

Из поставленной цели вытекают задачи исследования. 

Задача исследования – выбор путей и средств  ля достижения цели. Задачи 

формулируют со слов: - выявить, определить, установить, изучить,  

- провести анализ (мониторинг, социологический опрос, интервью и т.д.)  

3. Практический этап (этап выполнения)  

На данном этапе ребята выполняют согласно плану исследования (обрабатывают 

информацию, выполняют эксперимент) и оформляют научно-исследовательскую работу.  

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта и помощника.  

4. Рефлексивный этап (этап оценки результатов и защиты исследовательских 

работ)  

На данном этапе учащиеся под руководством педагогов готовят доклады по теме 

исследования, презентации для защиты научно-исследовательской работы. 

Педагог должен обладать определенными компетентностями:  

 Педагог должен сам быть творческой личностью. 

 Педагог должен постоянно заниматься самообразованием. 

 Должен занимать активную педагогическую позицию, иметь 

собственное стремление к исследовательской деятельности. 

 Должен уметь прогнозировать перспективу собственной 

деятельности, так и деятельности учащегося. 

 Должен уметь налаживать деловые формы общения с учащимися, 

уметь диагностировать творческие способности учащихся в определенной области. 

 Необходимо учитывать возраст учащихся при отборе темы, 

методики исследования. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся, цель которой – влияние 

достижений инновационных педагогической науки на творческое развитие личности 

ребёнка – создает в школе новую образовательную среду. В школе формируется новое 

педагогическое общение – творческое сотрудничество учителей и учащихся, атмосфера 

духовной близости и сотворчества [3].  
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Каждый ребёнок по своему индивидуален,  и если не найти подход к нему, то 

никогда ученик не сможет показать хорошие результаты. Индивидуальный 

психологический подход к детям, даёт хороший результат в будущих выступлениях. Ведь 

успешное выступление зависит ещё и от  психологической подготовки. 

Давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит не только от 

высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, 

но и от его психологической готовности. 

Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические и 

тактические способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные 

возможности как обязательный элемент соревнования, ученику, представляющему школу 

на соревнованиях, необходимо психологически готовиться к определенным условиям 

спортивной деятельности. Психологические особенности соревнований, закономерности, 

причины и динамика предсоревновательных состояний определяют высокие требования к 

психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе обучения и 

тренировок в течение всего учебного процесса, может быть растеряно в считанные 

минуты, а порой и секунды перед стартом или в ходе спортивной борьбы. Поэтому 

следует помнить, что психологическая подготовка к соревнованиям есть важный и 

обязательный элемент обучения и тренировки. 

Психологическая подготовка — неотъемлемая часть предсоревновательной 

подготовки спортсмена. Ею, как и всеми другими сторонами подготовки учеников, 

руководит тренер. Однако психологическая подготовка, являясь личным, в чем-то даже 

интимным процессом, требует особого подхода. Учащихся нельзя заставить заниматься 

психологической подготовкой, а можно лишь побудить действовать в этом направлении. 

Поэтому первое, что следует сделать тренеру, это постараться сформировать у спортсмена 

положительное отношение к психологической подготовке, к ее необходимости. Ученик 

(спортсмен) должен понять, что психологическая подготовка к соревнованиям поможет 

ему обрести перед стартом и в ходе состязаний то состояние, в котором он сможет 

наиболее полно реализовать все свои возможности для достижения высокого результата. 

Чтобы спортсмен подошел к началу соревнований в состоянии психической 

готовности и сохранил это состояние до окончания соревнований, ему необходимо 

сформировать конкретную и категоричную установку на определенный соревновательный 

результат, на преодоление ради этого разнообразных, в том числе и неожиданно 

возникающих в ходе соревнования, препятствий. Для этого, как и для достижения 

оптимального уровня эмоционального возбуждения, следует формировать потребность в 

достижении соревновательной цели. 

Естественно, что лучшей школой психологической подготовки является участие 

спортсмена в соревнованиях. Соревновательный опыт в спорте – важнейший элемент 
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надежности спортсмена. Но каждое соревнование – это и разрядка накопленного нервно-

психического потенциала и нередко причина значительных физических и духовных травм. 

К тому же, участие в соревнованиях это всегда получение определенных результатов, 

подведение итогов конкретного этапа в совершенствовании приобретенных тех или иных 

спортивных навыков спортсмена. 

Основная задача тренера - преподавателя в  психологической подготовки 

спортсмена к  конкретному соревнованию - создание состояния его психической 

готовности к  выступлению в соревнованиях. Главной составляющей этой готовности 

являются установка на полную реализацию всех своих возможностей для достижения 

цели — победы или намеченного  результата. На данном этапе рекомендуется работа 

школьного психолога на выявление психологического состояния учащихся, с помощью 

методик специфической направленности. 

 В  психологическую подготовку должны быть  включены мероприятия, 

направленные на формирование спортивного характера. Спортивный характер – это очень 

важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где характер по-настоящему 

проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

Элементы готовности спортсмена к соревнованиям (по А. Ц. Пуни): 

 

Основные критерии спортивного характера: 

 стабильность выступлений на соревнованиях; 

 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными; 

 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

Элементы готовности Характеристика 

Трезвая уверенность в 

своих силах 

  

Основана на определении соотношения своих возможностей и сил 

противника с учетом условий предстоящих соревнований 

Стремление упорно и 

до конца бороться за 

достижение 

соревновательной цели, 

за победу 

Выражается в целеустремленности спортсмена, в его готовности до 

последнего мгновения вести соревновательную борьбу за достижение цели 

 

Оптимальный уровень 

эмоционального 

возбуждения 

Эмоциональное возбуждение должно соответствовать условиям 

соревновательной деятельности, индивидуально-психологическим 

особенностям спортсмена, масштабу и рангу соревнований 

Высокая 

помехоустойчивость 

 

Выражается по отношению к неблагоприятным внутренним и внешним 

влияниям, проявляется в «нечувствительности» к разнообразным помехам 

или в активном противодействии к их отрицательному влиянию 

 

Способность 

произвольно управлять 

своими действиями, 

чувствами, поведением 

 

При любой вариативности соревновательной обстановки спортсмен должен 

принимать целесообразные решения, регулировать свои действия, 

согласовывать их с партнерами, управлять своими эмоциями, строить свое 

поведение соответственно морально-этическим нормам 
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 спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности); 

 уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к 

себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

 боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению 

соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной 

боевой уверенности. 

Надо любыми способами и  методами заставить ученика поверить в себя! В 

процессе занятий, обращать внимание не только на ошибки, но и на удачные выполнения 

заданий. Каждый ребёнок впитывает в себе всю информацию, и лучше, чтобы хороших 

эмоций было на много больше чем негативной. 

Процесс воспитания будет мало эффективным, если спортсмен не занимается 

самовоспитанием. 

Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение приемам 

саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо просто запомнить и 

применять в нужный момент. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего физического 

и духовного «Я» (направление сознания на самого себя). 

1) Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое 

дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное 

ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным способом саморегуляции 

эмоционального напряжения. 

2) Разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как 

прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах разминки 

(выполнение определенного упражнения в полную силу). Использование специальной 

разминки не только для подготовки организма и опорно-двигательного аппарата к 

соревновательной деятельности, но и для регуляции эмоционального состояния. При 

чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку нужно включать упражнения для 

расслабления мышц, на гибкость, упражнения, выполняющиеся плавно, медленно, с 

большой амплитудой движения. При недостаточном возбуждении или подавленности в 

разминку следует включать упражнения, выполняющиеся быстро, требующие сложной 

координации движений (в частности, имитационные упражнения, ускорения, рывки. 

3) Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений. Уметь 

воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные с ощущением 

спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции эмоциональных состояний. 

4) Самовнушение. В процессе спортивной деятельности спортсмен может 

давать себе наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе этого 

приема саморегуляции лежит принцип использования словесных формул). 

5) Самоубеждение. Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция 

осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то другим. Спортсмен, тщательно 

анализируя свои возможности, возможности соперников и предполагаемые условия 

соревнований, доказывает себе, что его страхи и опасения не обоснованы, что он может и 

должен показать запланированный результат. 

6) Самоприказы типа «спокойно!», «возьми себя в руки!», «не дрожать!» и т. п. 

используются спортсменом в моменты четкого осознания высокой степени 

эмоционального возбуждения или подавленности перед стартом. 

Действенную помощь в осуществлении психологической подготовки спортсменов 

к соревнованиям оказывает такой прием, как использование в процессе тренировок 
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специальных упражнений, позволяющих постепенно привыкать к соревновательным 

условиям. 

Действительно, самым эффективным способом психологической подготовки 

спортсмена к успешному выступлению в соревнованиях является участие в 

соревнованиях. Для того чтобы решить эту противоречивую задачу, необходимо 

реализовать соревновательные условия в учебно-тренировочном процессе. Известно, что 

соревновательные упражнения достаточно часто и эффективно используются тренерами в 

ходе подготовки спортсменов: как при осуществлении технической и физической 

подготовок, так и при передаче специальных знаний. 

Перед соревнованием в организме спортсмена происходят сложные изменения, 

выделяется 3 основные формы предстартовых реакций. 
  Готовность к борьбе Стартовая лихорадка Стартовая апатия 

(эаторможенность) 

Физиологические 

показатели 

Все физиологические 

процессы протекают 

нормально 

Сильное возбуждение, 

острые вегетативные 

сдвиги (значительное 

учащение пульса, 

потение, позывы к 

мочеиспусканию, 

дрожь, ощущение 

слабости в нижних 

конечностях) 

Вялые, сильно 

заторможенные движения, 

зевота 

Психические 

показатели 

Легкое возбуждение, 

нетерпеливое 

ожидание состязания, 

оптимальная 

способность к 

концентрации, 

самообладание в 

поведении, ощущение 

силы 

Сильная нервозность, 

не контролируемые 

движения, 

рассеянность, 

забывчивость, 

неуверенное 

поведение, 

торопливость, 

необоснованная 

суетливость 

Вялость, медлительность, 

робость, упадок 

настроения, желание 

отказаться от состязания, 

усталость, неспособность 

начать работу 

Действия во время 

соревнования 

Организованное, 

согласованное с 

тактическим планом 

включение в 

соревнование, ясная 

ориентация, четкий 

контроль ситуации, 

все силы тактически 

правильно вводятся в 

действие, 

ожидавшийся 

соревновательный 

результат достигается 

или превышается 

Деятельность 

спортсмена частично 

дезорганизована: он 

борется «безголовы», 

теряет тактическую 

линию, чувство 

темпа, 

преждевременно 

выдыхается; не 

владеет 

двигательными 

координациями, при 

высоких технических 

требованиях 

множатся ошибки; 

сильная скованность 

Не ведется энергичная 

борьба, акгивность воли 

быстро падает, спортсмен 

не способен мобилизовать 

силы; после соревнования 

остается 

неизрасходованный запас 

сил, поскольку все 

действия выполнялись на 

недостаточно качественном 

уровне 

Спортсмен должен знать, что соревновательная лихорадка и связанные с ней 

симптомы овладеют им. Тренер, как правило, стремится оказать положительное влияние 

на формирование предстартовой реакции, прибегая к различным мерам в последние дни и 

непосредственно перед соревнованиями. 

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения спортсмена о его 

участии в данном соревновании. Признаки волнения появляются в зависимости от 

важности старта. Даже мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может 

появиться бессонница, пропасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. 

Спортсмен не должен постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в последние дни 
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должны быть интересны, направлены на то, чтобы спортсмен поверил в свои силы. 

Большое значение имеют средства отвлечения (увлекательная литература, любимое дело). 

Завершающим этапом всей психологической подготовки к соревнованиям служит 

непосредственная подготовка к выполнению соревновательных упражнений: 

1) Контрольные мероприятия. Проводятся в виде соревнований в 

определенном спортивном коллективе (внутригрупповые соревнования), для которых 

характерны следующие элементы психологической напряженности: спортивная 

конкуренция, стремление каждого спортсмена к победе, соревновательный дух, желание 

показать высокие спортивные результаты и т.п. 

2) Товарищеские встречи. Проводятся в виде соревнований в определенной 

спортивной группе с приглашением спортсменов из других спортивных коллективов 

(межгрупповые соревнования) в присутствии других людей и с соблюдением всех правил 

и ритуалов в целях обеспечения высокой значимости мероприятия для спортсменов-

участников. 

3) Психофизические упражнения. Эти упражнения характеризуются 

выполнением определенных тактических задач при наличии физической нагрузки и 

способствуют развитию и совершенствованию не только адаптационных возможностей 

спортсмена к экстремальным условиям, но и воспитанию его волевых и физических 

качеств. 

4) Психотехнические упражнения. В их основе лежит выполнение 

определенных психологических задач в условиях максимальной точности технических 

действий соревновательного характера. 

Несмотря на важность помощи тренера-преподавателя  в психологической 

подготовке спортсмена к соревнованиям, занимающийся должен знать, что такой помощи 

может быть недостаточно для достижения им состояния психической готовности. Он сам 

должен активно заниматься собственной психологической подготовкой. 

Список литературы: 

1. Пуни А.Ц. - «Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте», 1969 год. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДО. 

 

Козина А.А.,Копотилова .Ю.Ю.,Шарафутдинова О.В. 

КГКГ д/сад «Алпамыс» 

 

 

В современной системе образования дошкольников содержится много новых игр и 

развлечений. Дети успешно осваивают информационные и коммуникативные методы, их 

уже не удивишь обычными иллюстрациями из книг. 

Все принципы дошкольного образования, существующие последние несколько 

десятков лет, сегодня пересматриваются. Современный ребенок стремится познавать 

окружающую среду, он интересуется всем неизвестным, устройством мира, прошлым и 

будущем. Он много спрашивает, рассуждает, высказывает свои догадки, думает и 

предлагает свои способы решения сложившихся проблемных ситуаций.  

Технические игрушки. Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся: 

транспорт, конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой популярностью у 

детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику, 

мышление, творчество ориентировку в пространстве. Основы робототехники дети 

изучают в процессе освоения лего- конструирования, которое объединяет в себе элементы 

игры и экспериментирования .Один из нескольких путей достижения целей - это 
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совместная интеграционная деятельность ребенка, педагогов и родителей в лего 

конструировании. 

 Легоконструирование и основы робототехники - это деятельность сегодня 

занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным 

процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок 

овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. 

Цель обучения: 

Развитие технического творчества и формирование элементарной научно – 

технической профессиональной ориентации детей старшего дошкольного возраста, 

средствами робототехники. 

 Задачи: 

 Развивать у детей  конструктивную деятельность к робототехнике. 

 Формировать элементарные навыки соединения деталей в единую 

конструкцию, познакомить с основными принципами конструирования. 

 Познакомить детей с понятиями: измерениями скорости, равновесия 

механического движения, конструкция, сила, энергия. 

 Поддерживать особое творческое настроение ребёнка, пробудить в детях 

потребность в творческой самостоятельности, прививать вкус к поискам и воплощениям 

собственных замыслов конструирования. 

Основными формами деятельности станут:  

-образовательная, 

-индивидуальная, 

-самостоятельная,  

-проектная,  

-досуговая,  

Особые условия: Соблюдение техники безопасности при пользовании 

оборудованием. 

Дополнительные задания на дом: 

Совместно с родителями выполнить заданную заготовку к занятиям. 

Субъект исследования: участники образовательных отношений. В качестве 

результатов по робототехнике можно предложить: выставки, конкурсы, проекты, 

презентации о проделанной работе и другие материалы 

        Гипотеза исследования: мы предполагаем, что за счет обновлений содержания 

дошкольного образования и технологий, используемых в ходе образовательной 

деятельности нам удастся выстроить четко организованную систему, обеспечивающую 

преемственность со школой, работающую на важную для современного общества задачу - 

воспитание будущих инженерных кадров Казахстана. 

Основные приёмы обучения робототехнике 

Компания LEGO создала и выпустила много разных серий конструктора для 

познавательного досуга детей. Мы работаем с обучающей серией LEGO 

Education,(которая предназначена не только для развлечения, но и для развития 

познавательных способностей детей). В этой серии содержатся три комплекта разных 

конструкторов. Освоение навыков робототехники дошкольников происходит в три этапа: 

Включает 3 раздела обучения: 

1-этап «Первые механизмы» 

2-этап «Первые конструкции» 

3-этап «Сложный - конструктор»  

1-этап 

Всего 8 тем для обучения 

Установление взаимосвязей 



539 

 

Каждое занятие начинается с короткого рассказа, постоянные герои которой, 

Арман и Катя, помогают детям понять проблему и попытаться найти самый удачный 

способ её решения. Рассказ можно прочитать или пересказать своими словами. Очень 

хорошо привести пример из собственного опыта или вспомнить подходящую к случаю 

историю, чтобы помочь детям разобраться в ситуации. 

Конструирование по образцу. 

На этом этапе собственно деятельность – дети собирают модели по инструкции. 

При этом реализуется известный принцип «Обучение через действие» дети получают 

подсказки о том, как провести испытание модели и убедиться, что она функционирует в 

соответствии с замыслом. 

Рефлексия. 

(Для чего же это мы сделали? экспериментирование) 

Дети проводят научные исследования с помощью созданных ими моделей. 

   В процессе исследования они получают «пищу для ума» - учатся делать выводы и 

сопоставлять результаты опытов, а так же знакомиться с такими понятиями, как 

измерение, скорость ,равновесие, механическое движение, конструкции, сила и энергия. 

Необходимо поощрять попытки детей объяснить результаты своих исследований . 

    Хорошая идея повторять опыты несколько раз, поскольку их результат может 

различаться. 

    На этом этапе можно начать оценивать успехи каждого ребенка. 

Творчество. 

(Выражается в самостоятельной деятельности детей.) 

Творческая активность детей рождает идеи продолжения исследований. Дети будут 

экспериментировать, менять свои модели, усовершенствовать их, а так же придумывать 

игры с ними. 

2 этап 

 Всего 5 тем для обучения 

Изучить научные понятия: Прочность, гибкость, устойчивость 

1 тема: Баланс конструкции. 

(Смотрим как балансирует и проверяем устойчивость) 

2 тема: Строим конструкции. 

(Строим так чтобы конструкция не ломалась и была прочной) 

3 тема: Устойчивость. 

(Тросы, подпорки – это понятия) 

4 тема: Передача движения внутри конструкции. 

(Как сделать её подвижной и устойчивей) 

5 тема: Оптимальная форма конструкции. 

(Арки, небоскрёбы и треугольные конструкции) 

 3 этап 

 Всего 4 темы для обучения 

 (Индивидуальная работа) 

1 книга Инструктаж по одному виду передач. 

(После этого дети будут знать: как ускорить и какие колёса ставить вперёд) 

2 книга Колёса и оси 

3 книга Рычаги 

4 книга Ремённая передача 

Использование робототехники в общеобразовательном процессе ДО 

                            Мероприятия в ДО: 

Встречи с учащимися начальных классов 

Фотовыставки поделок по робототехнике 

Развлечения, конкурсы 

Ярмарки поделок (совместно с родителями) 
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Викторины по робототехнике 

Рассматривание журналов по робототехнике 

Презентации о проделанной работе 

Создание в группе уголка для домашних заданий 

Ожидаемый результат 

Увеличение количества детей, проявление интереса к конструированию и 

робототехнике. 

Вывод: 

Серия конструкторов LEGO Education позволила сделать робототехнику легкой и 

увлекательной для детей и взрослых. 

Конструктор дает возможность детям получить представления о механизмах, о 

планировании и создании конструкции. 

Итак, лего - конструирование и робототехника - это прекрасная возможность для 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс в ДО. Это поможет 

дошкольнику овладеть навыками и умениями работы с современными техническими 

средствами. 

Дети развиваются всесторонне в непринужденной обстановке, у них возникает 

познавательный интерес, наблюдательность, креативность, что способствует развитию 

технических инженерных задатков. 

С несложными заданиями по созданию конструкций дети могут справиться и сами. 

В ДО требования к детям при работе с конструкторами пока не очень серьезные: ребят 

учат правильно собирать конструкцию по схеме. Благодаря этому у детей развиваются 

навыки конструирования, а эти навыки помогают им решать проблемы и преодолевать 

задачи в других познавательных областях, которые предусмотрены в программе 

дошкольных учреждений. 
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ГУМАННО-ЛИЧНОСТНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ Ш.А.  АМОНАШВИЛИ 

 

Сорокина Т.Н. 

Карагандинский гуманитарный колледж 

 

                                                                                 Школа должна любить ребенка, 

                                                                                тогда он полюбит школу. 

                                                                                                     В.А.Сухомлинский 

 

        Интенсивное  развитие  науки, техники и массового образованияв  20  в. и 21в. 

породило множество проблем, которые  традиционная система  образования оказалось не 

в состоянии решить. Основные особенности современного образования:  стихийность ,  

неоднозначность и непредсказуемость результатов; полная их зависимость от личности 
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обучающего, от индивидуальных возможностей обучающихся   и  особенностей   

учебного   коллектива ;  наличие  разнообразных  и многообразных методов, которые  

демонстрируют свою эффективность лишь в руках преподавателя  –  мастера ;  слабая   

технологическая  и техническая  оснащенность учебного процесса. 

 Цели образования XXI века – это:  

уметь жить; 

уметь жить вместе; 

уметь работать; 

уметь учиться. 

     Любая учебная деятельность состоит из множества учебных процессов. От 

знания и понимания учителем,как учащийся способен участвовать в учебном процессе и 

как он умеет практически применять полученные знания и приобретенные умения и 

навыки зависит результат обучения.  

     В настоящее время  на смену отдельным формам и методам обучения приходят 

новые  системные педагогические технологии. 

     Педагогические  технологии - это  строго  научное  проектирование  и точное 

воспроизведение  гарантирующих  успех педагогических  действий.    

     Педагогическая  технология -   это  систематичное  воплощение  на  практике 

заранее  спроецированного учебно-воспитательного процесса.    

     Педагогическая    технология  -    систематический    метод      планирования, 

применения   и   оценивания  всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета 

человеческих    и    технических    ресурсов    и    взаимодействия    между    ними   для  

достижения  более  эффективной  формы образования. (ЮНЕСКО) 

     Существующие классификации педагогических технологий отражают их 

многообразие и многоаспектность, а так же разные подходы авторов к определению 

понятия ’’ педагогическая технология ’’ 

В настоящее время существуют десятки педагогических технологий:   

- обучающие и воспитывающие; 

- общепедагогические и  частнометодические;  программированное и развивающее 

обучение; монотехнологии и комплексные  технологии, игровые, 

проблемные, поисковые и др.технологии. 

По подходу к ребенку выделяют :  

              - авторитарные; 

              - технологии сотрудничества; 

              - гуманно-личностные, 

              - личностно-ориентированные  технологии. 

     Наиболее распространенным являются 2 большие группы по их целевой 

направленности: 

1. Предметно-ориентированные технологии, обеспечивающие прежде всего 

освоение обучающимися системы знаний, умений, навыков по дисциплине, т.е. 

содержания данной дисциплины; 

2. Личностно-ориентированные технологии, реализующие гуманистические цели и 

принципы личностно ориентированного обучения. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и 

творческое развитие учащегося, формирование у него положительной «Я» - концепции. 

Личностно-ориентированные технологии -  это: 

 Обучение в сотрудничестве 

 Гуманно-личностная педагогика Ш.А.  АМОНАШВИЛИ 

 Система  Е.Н.ИЛЬИНА 

 Технология витагенного образования А.С. БЕЛКИНА и др. 
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     Шалва Александрович Амонашвили – один из педагогов-новаторов, 

провозгласивших педагогику сотрудничества. В 60-70-х годах возглавил массовый 

эксперимент в школах Грузии, имевший широкий отклик по всему миру в силу 

обоснования нового педагогического направления, которое обрело известность под 

названием "Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе". 

     В настоящее время живет и работает в Москве (Россия) и имеет  

экспериментальную  площадку - в Грузии. Его система "Школа Жизни" (гуманно-

личностный подход) рекомендована Министерством Образования РФ для применения на 

практике. По созданной им философской системе – "Гуманно-личностный подход к детям 

в образовательном процессе -"Школа Жизни", работают и учатся учителя в разных 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

     Сам Шалва Александрович утверждает, что всем принципам гуманно-

личностного подхода к ребенку, он научился у классиков мировой педагогики – К. Д. 

Ушинского, В.А. Сухомлинского, Януша Корчака, А.С. Макаренко и у многих других. 

Что, собрав разноцветные кирпичики их опыта, он только объединил их в единое целое. 

Отдадим дань скромности Шалве Александровичу, но отметим, однако, что для того, 

чтобы в разрозненной в веках педагогической мозаике увидеть целостную картину, нужно 

быть не только высокообразованным специалистом, но и обладать уникальным качеством 

синтеза. Именно благодаря тому, что Ш.А. Амонашвили, как истинный мудрец, обладает 

редчайшим даром синтетического мышления, ему удалось создать прочный монолитный 

фундамент, на котором выстроена новая философия педагогики, получившая название 

гуманной. 
     Шалва Александрович призывает педагогов постоянно обогащать свое 

педагогическое мастерство, черпая из чистейшего и богатейшего родника педагогической 

мудрости. Он утверждает, что "классики – не из прошлого, они пришли к нам из 

будущего". Это их, гигантов педагогических мыслей, неоднократно цитирует Ш.А. 

Амонашвили и называет своими учителями. О Шалве Александровиче можно сказать, 

перефразировав известный афоризм Исаака Ньютона: "Он   видит дальше других, потому 

что стоит на плечах гигантов". 

     Его перу принадлежат десятки педагогических, психологических и 

художественных произведений, многие из которых переведены на разные языки. Ш.А. 

Амонашвили возглавляет одноименный Издательский Дом и совместно с академиком Д.Д. 

Зуевым издает стотомную "Антологию гуманной педагогики". 

     Несмотря на колоссальную эмоциональную и физическую нагрузку, он 

предельно внимателен и доброжелателен к людям, никто не видел его раздраженным или 

грубым. Он олицетворяет собой то творящее терпение, которое является одним из 

краеугольных камней его педагогической философии. 

     Гуманизм – это система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех способностей. Это 

система, считающая благо человека критерием оценки социальных явлений, а принципы 

равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отношений в обществе.   

Бесценными пособиями для них являются труды педагогов-новаторов Ш.А. Амонашвили 

и В.А. Сухомлинского. 

     Суть гуманно-личностного образовательного (педагогического) процесса, 

гуманно-личностного подхода к ребенку заключается в том, что учитель, являясь творцом 

этого процесса, основывает его на движении стихийных страстей в ребенке; направляет 

его на полное развитие сил и способностей, появляющихся в многогранной деятельности 

ребенка; нацеливает его на выявление и утверждение личности ребенка; насыщает его 

высшими образами прекрасного в человеческих взаимоотношениях, в научном познании, 

в жизни (образование). 

Гуманно-личностная педагогика, реализованная в «Школе Жизни Ш.А.Амонашвили, 

исходя из реальных условий современной действительности не отрицает предметного 
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обучения, классно-урочной системы, но стремится обогатить учебную деятельность 

«Светом духовности и знаний», превратить урок в саму «Жизнь детей». Отсюда и 

соответствующие акценты. 

Вот как выглядит основной цикл образовательных курсов начальных классов «Школы 

Жизни»: 

1.Уроки познавательного чтения. 

2.Уроки письменно-речевой деятельности. 

3.Уроки математических воображений. 

4.Уроки духовной жизни. 

5.Уроки постижения красоты. 

6.Уроки смелости и выносливости. 

7.Уроки о природе. 

8.Уроки о мире наук. 

9.Уроки общения. 

Очевидно, что работать в режиме подобного учебного плана может не только 

верящий в идеи гуманной педагогики, но и целенаправленно подготовленный учитель. 

Вот почему переориентация учителей от традиционно-авторитарных подходов на 

гуманное педагогическое мышление есть важнейшая проблема развития образования в 

современных условиях. 

Овладение основами гуманного педагогического мышления — непреложная часть 

формирования учителя третьего тысячелетия. 

"Моя практика работы с детьми и научный поиск организации их радостной и 

увлекательной жизни в школе, творческое и научное содружество в течение длительного 

времени со многими учителями экспериментальных классов способствовали тому, что у 

меня сложились некоторые педагогические убеждения, исходящие из оптимистических, 

гуманистических начал обучения и воспитания" - пишет Ш. Амонашвили. 

     Стремится быть таким учителю очень важно. Он – посредник между ребенком и 

духовными ценностями прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, 

морально-этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а несут в себе 

личностные черты учителя, его оценки. Гуманный педагог, приобщая детей к знаниям, 

одновременно передает им свой характер, предстает перед ними, как образец 

человечности. Для ребенка знания не существуют без учителя, только через любовь к 

своему учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные ценности общества.  

 Мы все знаем - в младшем школьном возрасте самый высокий авторитет для детей 

– учитель. 

От педагогов и других специалистов, работающих с детьми, требуется 

компетентность, преданность детям и поставленной цели, увлеченность и 

профессиональная гармония.  

     С.Френе отмечает, что необходимо “понять душу ребенка, его психологию. 

Каждый выберет свою дорогу, отвечающую индивидуальным склонностям, вкусам и 

запросам” 

 «...Гуманное педагогическое мышление, как вечная истина и как стержень всякого 

высшего педагогического учения и наследия, таит в себе возможность для постоянного 

обновления жизни школы, для многогранной творческой деятельности учителя и 

учительских коллективов... Оно «зажигает искры для рождения разных и новых 

педагогических систем в зависимости от конкретных исторических, социальных, 

национальных и экономических условий... Гуманное педагогическое мышление находится 

в постоянном поиске своего«момента истины», ввиду чего границы его более расширены, 

нежели границы соответствующей практики.» (Амонашвили Ш.А.) 

Книги Шалвы Александровича Амонашвили 

 Основы формирования навыков письма и развития письменной.речи в нач. 

классах – Тб., 1970; 
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 Обучение. Оценка. Отметка – М., 1980; 

 Созидая человека – М., 1982; 

 Здравствуйте дети! – М., 1983; 

 Воспитат.и образоват.функция оценки учения школьников – М., 1984; 

 В школу – с шести лет – М., 1986; 

 Как живете дети? – М., 1986; 

 Единство цели – М., 1987; 

 Личностно-гуманная основа пед.процесса – Минск, 1990. 

Список литературы: 

1. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. – Екатеринбург, 1993. Т. 3. 

2. Амонашвили Ш.А. Школа Жизни. – М., 2000. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 2001. 

4. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? – М., 1977. 

5. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.  – М., 1977. 

6. Беспалько В.П. Слагаемые пед. технологии – М., Педагогика, 1989. 

7. Выготский А.С.: Антология гуманной педагогики – М., 1996. с. 19. 

8. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка – М.,  

9. Гузеев В.В. Лекции по педтехнологии – М., Знание, 1992. 

10. Корчак Я. Антология гуманной педагогики – М., 1997. с. 39—40 

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.– 

М.: Народное образование, 1998. 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Галле Н.В. 

КГКП детский сад «Алпамыс» 

г. Караганда 

 

 

 Сформированная в Казахстане в течение многих десятилетий система 

дошкольного образования в настоящее время претерпевает серьёзные изменения. 

Изменения были необходимы в связи с пониманием важности именно дошкольного 

образования для дальнейшего успешного развития и обучения каждого ребенка, 

обеспечения качественного образования детей дошкольного возраста. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности. Первая 

особенность заключается в том, что субъектами инновационного процесса являются дети, 

родители и педагоги. 

Часто причиной болезней человека является стресс, который он получил в 

младенчестве или раннем детстве. И трудно представить себе более стрессовую ситуацию 

в жизни ребенка, чем отрыв от привычной домашней обстановки и приход его в детский 

сад. Негативный опыт адаптации к дошкольному учреждению может отразиться и на 

физическом, и на психическом здоровье ребенка, и на адаптации к школе, а, возможно, 

скажется и в более поздние возрастные периоды. Поэтому сегодня любой уважающий 

себя и свое дошкольное учреждение руководитель должен задуматься над тем, как 

проходят мероприятия адаптационного периода у него в учреждении и существуют ли они 

вообще. 

  1 июня начинается прием малышей во вторую младшую группу. Сегодня мы 

спокойно ожидаем этого дня. А совсем недавно мы находились в состоянии тревожного 

ожидания: опять будут слезы детей, беспокойство, а порой и агрессия родителей, 
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нервозность воспитателей, рост заболеваемости. Перед моими глазами проплывают 

картинки из жизни группы в период адаптации: плачущие дети, бесцельно слоняющиеся 

по группе, где убраны почти все игрушки (за исключением резиновых зайцев и собак); 

воспитатель с общим полотенцем для утирания слез; полное отсутствие образовательной 

работы с детьми; выжидательная позиция воспитателей (все должны поплакать, 

переболеть и привыкнуть); формальное, «на глазок» ведение документации периода 

адаптации; отсутствие прогноза и анализа периода адаптации; нервные и настороженные 

родители за дверью группы. И как результат всего этого - большое количество детей со 

средней и тяжелой степенью адаптации, и наша обреченность при росте заболеваемости. 

Но так не должно быть! Детский сад не должен быть источником стресса для детей. 

Необходимо изменить существующее положение дел и создать новую систему 

мероприятий, которая снизит напряжение и нервозность, как детей, так и взрослых 

(родителей и педагогов). Возникла необходимость в инновации, обновлении и изменении, 

т.к. остро встала проблема периода адаптации, появились явные противоречия между 

желаемыми и реальными результатами. 

Первое, с чего нужно начать, - это с полного изменения предметно-игровой среды 

второй младшей группы. Группу нужно обеспечить современными красочными 

игрушками, их должно быть много, дети должны свободно ими пользоваться, не 

спрашивая: «Можно?». 

Второе - это кадры. Работники второй младшей  группы - это лицо дошкольного 

учреждения, его визитная карточка. Почему-то так сложилось, что статус воспитателей 

второй младшей группы ниже статуса воспитателей других групп. Необходимо этот 

статус поднять. Для педагогов нужно провести семинар-практикум «Адаптация в жизни 

ребёнка». Мы видим, что проявление нехарактерных невротических симптомов у ребенка 

тревожит и пугает родителей. Они же отдают малыша в «чужие руки» и не знают, что с 

ним происходит в течение дня. Мы понимаем, что без тесной связи с родителями мы вряд 

ли добьемся каких-то положительных результатов. Я предлагаю проводить родительское 

собрание-практикум для родителей, которые только собираются привести своих малышей 

в детский сад. На собрании рассказывать родителям о периоде адаптации (просто и 

доступно), дать практические советы, как подготовить ребенка к дошкольному 

учреждению, как сделать момент расставания наиболее безболезненным, приводить 

примеры из опыта работы, попросить родителей набраться терпения на период адаптации 

(часто именно у взрослых не хватает выдержки и сил), предложить приблизить домашний 

распорядок к распорядку детского сада, попросить не пугать детей детским садом и 

воспитателями и многое другое. Родителям раздать памятки «Несколько советов, которые 

помогут безболезненно оставлять малыша утром в группе», «Распорядок дня», «Ваш 

ребенок поступает в детский сад», где будет содержаться информация о времени работы 

детского сада, распорядке, правилах оплаты за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении, указан телефон детского сада, имена и фамилии воспитателей, помощника 

воспитателя, заведующей, медсестры и другие сведения.  

В первые дни пребывания ребенка в детском саду предложить родителям побыть 

вместе с ним в группе. Это, конечно, несколько усложняет работу воспитателей, но это 

будет лучше ребенку. Кроме этого разработать комплекс специальных игр (игры с 

воспитателем, подвижные игры, пальчиковые, дидактические), игр-занятий, элементов 

театрализованной деятельности, общения и других видов организованной деятельности, 

вводить их постепенно это помогает малышу научиться находиться рядом с другими 

детьми, слышать воспитателя, отзываться на его обращение. Каждую неделю добавляются 

новые виды деятельности (речевое развитие, конструктивная деятельность, физическое 

развитие и пр.). Я считаю, что особое значение в период адаптации имеет музыкальная и 

элементарная игровая деятельность. Музыка снимает напряжение у детей, расслабляет их. 

А игры дают возможность ребенку «прикрыться» взятым на себя образом, как бы 

защититься от окружающей его неизвестности. 
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Только комплекс мероприятий для родителей, детей и педагогов, обязательный 

анализ периода адаптации, выявление причин каждого конкретного случая средней и 

тяжелой степени адаптации обязательно даст положительный результат в воспитании и 

развитии ребёнка. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІГІНЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ДАҒДЫЛАРЫН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Бегетаева А.Т. 

Алғазы орта мектебі, Алматы облысы, Қаратал ауданы, Қарақұм ауылы 

 

 

Білім берудің бүгінгі күнде негізгі мақсаты оқушыға білім беріп, білік пен дағдыны 

қалыптастыруға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде өз алдына жауапты шешімдер 

қабылдай алатын, әр істе белсенді шығармашылық әрекет жасайтын, жылдам өзгеріп 

жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүріп, еркін жұмыс істей алатын жеке тұлғаны 

тәрбиелеу болып табылады. Бұл мақсаттың шешімін табуда оқушылардың оқу іс-

әрекетінің негізгі түрі - өзіндік жұмыстардың алатын орны ерекше. Сондықтан олардың 

мазмұнын, формаларын жетілдіру өзекті мәселелер қатарынан орын алады. 

Қоғамның өркениеттілік бағыты бүгінгі мектеп оқушыларынң білімдері мен 

олардың біліктерін, дағдыларын ұдайы жетілдіріп отыруды талап етеді. 

Психолог ғалымдар П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина, 

М.М.Мұқанов, Т.С.Сабиров, Қ.Б.Жарықбаев т.б. іс-әрекет теориясы негізінде оқыту 

процесіндегші өздігінен білім алу, тек қана дидактикалық емес, ол психологиялық әрекет 

екенін айқындап, оқушылардың ең жоғары ойлау қабілетін ұдайы дамытып отыратын іс-

қимыл деп көрсеткен [1]. Бұл бізге өздігінен жұмыс жасау, білім алу жеке бастың қасиеті 

және саналы іс-әрекеттің интегративті дидактикалық категориясы деген қорытынды 

жасауымызға мүмкіндік берді. 

Педагогтардың бір тобы В.П.Андрокина, В.Е.Величкина, Е.Ф.Гостева, И.М. Деева, 

А.к.Бельтува оқушылардың өздігінен жұмыс жасауы мұғалімнің қатысуынсыз өтетін 

процесс деп біржақты ғана қарастырады, ал жұмыстың сабақ үстінде 

ұйымдастырылатынын әсте ескермейді. 

Мектептегі оқу процесі күрделі динамикалық жүйе болғандықтан, оны мұғалім мен 

оқушының өзара біртұтас іс-әрекетін органикалық түрде жүргізетін процесі деп 

қарастырған жөн. 

Оқушылардың өзбетінше тиімді білім алуына қажетті тапсырманы П.Я.Пелипенко 

мынадай 3 түрге бөледі: 

1. Теориялық білімдерін практикада пайдалануға үйрететін тапсырмалар; 
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2. Белгілі заттар мен денелерге іс жүзінде әсер етуге дағдыландыратын 

тапсырмалар; 

3. Теориялық білімдері мен практикалық біліктерін пайдалануға әдеттендіретін 

тапсырмалар. 

Біздің ойымызша, 3 түрге бөлінген тапсырмалар оқушылардың өздігінен білім 

алып, іс-әрекетін ұйымдастырудағы талаптарға, олардың білімді қабылдау және оны 

қолданудың үздіксіз процесс екендігіне сәйкес келе бермейді. 

 Психологиялық, педагогикалық әдебиеттерде өздігінен білім алу, өздігінен жұмыс 

жасау дағдылары ұғымына әр қырынан анықтамалар берілгеімен, ол жеке тұлғаның 

өздігінен білім алу біліктері мен дағдыларының, іс-әрекеттерінің қалыптасу 

мүмкіндіктерін, нақты деңгейлерін қамтамасыз ететін, қабілет-қасиеттерін айқындайтын 

сыртқы әсерлердің ішкі жағдайларға байланыстылығы толық ашылмаған. 

Біз осының бәрін ескере отырып, П.Я.Гальпериннің, В.В.Давыдовтың, 

А.Н.Леонтьевтің, Н.Ф.Талызинаның, М.М.Мұқановтың, Т.С.Сабировтың, 

Қ.Б.Жарықбаевтың Н.Д.Хмельдің, Н.Д.Иванованың,  жан-жақты қарастырған 

тұжырымдарына сүйене отырып, төмендегідей қорытындыға келеміз.  

Оқушылардың  өздігінен жұмыс жасау дағдылары дегеніміз жеке тұлғаны дамыту 

үшін білім алуға қажетті іс-әрекеттілік қабілет. 

 Адамзат тарихында өзіндік жұмыс мәселесі ерте заманнан-ақ ойшылдар мен 

ғұламалардың назарында болып, соның нәтижесінде бірнеше құнды шығармалар мен 

педагогикалық туындылар өмірге келді. 

Бұл мәселенің зерттелу тарихы көне замандардан бастау алады. Көне грек 

оқымыстылары Архимед, Аристоник, Платон, Аристотель баланың білімді өз еркімен, 

белсенді және ізденімпаздықпен меңгеруінің мәнін терең, әрі жан-жақты тұжырымдап 

берді. Ұлы ғұламалар өз ой - пікірлерінде адамнын ойлауы өз бетімен жұмыс істеу 

әрекетінде ғана дұрыс дамитынын, ал жеке тұлғаны жетілдіру және оның қабілеттерін 

дамыту өздігінен танып-білудің нәтижесінде ғана мүмкін болатынын айтқан. Мұндай іс-

әрекет балаға қуаныш пен ләззат сыйлап, оның жаңа білімді алуға немқұрайлы қарауын 

шектейтінін дәлелдеді. Бұл қағидалар мектеп пен педагогикалық ой-пікірлер дамуынын 

барлық келесі кезеңдерінде көптеген педагог-ғалымдар зерттеулерінің пәні болып 

табылды. 

Оқыту барысында оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерінің жекеленген аспектілерін 

ашып көрсетуге, оқытудъщ тәсілдерін бірізділікпен сипаттауға, оны оқушылардың өзіндік 

іс-әрекетін қалыптастыру мақсатында пайдалануға және оған философиялық-

психологиялық, физиологиялык және дидактикалык тұжырымдама беруге талпыныстар 

мен ұмтылыстарды ең алғаш рет К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой және XIX ғасырдың аяғы 

мен XX ғасырдың басындағы озық ойлы педагогтар жасады. 

К.Д.Ушинский «Халық мектебі білімінің міндеті балалардын ақыл-ой қабілетін 

дамыту, айналасын қоршаған табиғат пен қоғамдық катынастарға олардың табиғи түрде 

дұрыс көзқарастарын қалыптастыру, олардың өздігінше кұратын өмір мен әрекетке 

қабілетін дұрыс жетілдіру»,- дейді [2]. 

 Ол мектеп білімі арқылы баланың ақыл-ой қабілетін, ойлауын, сөзін т.б. 

қаншалъткты дамыту (формальдық білім теориясы) қажет болса, оны заманының жүйеге 

түскен білімдерімен қаруландыру (материалдық білім беру) да соншалықты қажет 

екендігін айтты. 

Білім берудегі бұл екі міндет бір-бірінсіз болуы мүмкін емес, сол сияқты оларды 

бір-біріне қарсы қою да теріс. Сондықтан білімнің осы екі бағыты бірігуі тиіс, яғни оқу 

баланы ақыл-ой және адамгершілік жақтарынан дамытатын тұтас процесс болғандықтан, 

оқу үстінде баланың тиісті білімдерімен коса акылын да байыту, сол сияқты формальды 

әрекеттерді, дағдылары және қабілеттерін де дамыту ісі жүргізілуі тиіс деп дәлелдеді. 

Сөйтіп, ол дидактиканъщ негізгі проблемасы - формальдық және материалдық білім 

мәселесін дұрыс қойып, ғылыми түрде шешті. 
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К.Д.Ушинский оқытудың догматикалық әдістері мен мектепте құрғақ жаттауды 

қатты сынады. Ол мұғалімнің де, оқушының да жұмысын, іс-әрекетін шығармашылық 

процесс деп қарастырды. Ал оның негізі - ойдың, акылдын жұмысы. Оқу - еңбек және 

күрделі еңбек болуға тиіс, бірақ оқудың қызықтылығы терең ақыл-ой жұмысына 

байланысты болатындай толық мәндегі еңбек болатъга болсын деген талап қойып, 

оқушылардың өзіндік іс-әрекетін тиімді ұйымдастыруға көңіл бөлді [3]. 

Оқушылардың өзіндік іс-әрекетін, олардың өзіндік жұмыстарды орындауын 

К.Д.Ушинский «қандай да болмасын жемісті оқудың бір ғана берік негізі» - деп есептеді. 

Бұл жерде оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алу қажеттігін атап көрсетеді: «Үнемі 

балаға өзінін әлі жететіндей жұмыс беру керек және оған тек күші жетпей жатқанда ғана 

көмектесу қажет. Бұл көмек баланың жасы өскен сайын әлсірей түсуі тиіс» [3]. Мұның 

барлығы К.Д.Ушинскийдің педагогикалық теориясында өзінен бұрын өмір сүрген және 

сол кезеңдегі әріптестеріне қарағанда оқушылардың өзіндік жұмысы ілімінің дамуында 

маңызды қадам жасалғанын дәлелдейді. 

Оқушылардың  өзіндік жұмыс  идеясы біршама басқаша аспектіде Л.Н.Толстойдың   

мектептегі  тәжірибесінде   дамытылды.   Немістің   теориялық оқытуында етек алып, 

Батыс - Европа мен орыс мектептерінің іс-тәжірибесінде таратылған оқыту теориясы мен 

практикасындағы интеллектуализмді сынай отырып, Л.Н.Толстой балаларды оқытудың 

құнды тұжырымдамасын жасайды [4].  

Бұл тұжырымдаманың негізгі қағидасы - баланың өмірлік тәжірибесін есепке алу, 

оқыту процесіндегі өзіндік жұмыс арқылы оның әрекетіне ерік беру. Өзіндік іс - әрекет 

теориясын педагогика, физиология және психология ғылымдарының тығыз байланысы 

негізінде   жасаған. 

 К.Д. Ушинскийден айырмашылығы Л.Н. Толстой бұл мәселеде өз тәжірибесіне 

сүйенді. Дербестікті дамытудың негізгі факторлары ретінде Л.Н. Толстой оқушының жеке 

тәжірибесі мен оның қоршаған ортасын ерекше атап өтті. 

20-30 жылдары педагогика ғылымында өзіндік жұмыстың мәнін айқындауға, 

өзіндік жұмыстарды пайдаланудағы мектеп тәжірибесін сипаттауға көңіл бөліне бастады. 

Бұл кезең өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың әдістемелік аспектісін жасау, әсіресе 

оқулықпен және кітаппен өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру мәселелеріне 

бай болды.  

30-шы жылдардың аяғы мен 40-шы жылдардың басында алдыңғы қатарлы 

педагогтар Р.М. Микельсон, Е.Я. Голант, П.Н. Груздев, кейіннен 50-ші жылдардың ортасы 

мен 60-шы жылдардың басында И.Т. Огородников, М.Н. Скаткин және т.б. сабақта 

оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстарын кенінен қолдануға жүйелі түрде кірісіп, 

өзіндік жұмыстың дидактикалық-әдістемелік аспектілерін ашып көрсетуге көп көңіл 

бөлді. Осы кезеңде өзіндік іс-әрекет процесі мен құрылымының мәнін зерттеу не жаңа 

материалды меңгеру барысында оқушылардың психикалық процестерін, не өзіндік 

жұмыстарды ұйымдастырудың әдістемелік тәсілдерін қарастыруды көздеді, әсіресе соңғы 

проблемаға көптеген теориялық және эксперименттік зерттеулер арналды.  

Мұндай зерттеулердің тақырыптары сан алуан бола отырып, орта мектептегі 

барлық сыныптарда оқу процесінің бөлімдерін қамтыды. Мұнда сабақ жүйесіндегі өзіндік 

жұмыстардың ролін түсіндіруге, жаңа материалды мұғалімнің түсіндіру барысында 

оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі мен олардың мазмұнын анықтауға, 

жаңа материалды өздігінен оқып-үйрену, білім, білік, дағдыны бекіту, қайталау, білім, 

білік, дағдыны кезектегі тексеру, оқулықпен және қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу 

және т.с.с. кезеңдерінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруға көп көңіл бөлінді. 

Е.Я.Голанттың   «Оқушылардың   шығармашылық белсенділігі мен дербестілігін 

дамыту туралы»   атты меңбегінде автор өзіндік жұмыстардың негізгі үш элементін 

ажыратты: 

-    Ұйымдастыру- техникалық дербестілік; 

-    Ойдың дербестілігі; 
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-    Іс-әрекеттің, қимылдың дербестілігі [5]. 

Автордың пікірінше, бірінші элемент оқушының жұмысты жоспарлай білуін, өз 

уақытын бөлу, жұмыс орнын ұйымдастыра білуін білдіреді. Білімдік жұмыстың 

техникасын игеру үшін оқушы мектепте рационалды оқуға және кітап материалдарын 

меңгеруге, кітапхана каталогы, сөздіктерді пайдалана білуге, төжірибе хаттамапарын 

жазуға т.б. үйрену керек. 

Автор ойдың өзіндік жұмысы - бұл материалды іріктеу, оны жүйелілеу, салыстыру, 

қорытындыны тексеру, алынған қорытындыны жаңа мәліметтермен бекіту, өз бетінше 

шағын тұжырым жасау, т.б. деп түсіндіреді. Өзіндік іс-қимыл дербес жұмыстың 

құрылымын заңды түрде аяқтайды. 

Сондай-ақ Е.Я.Голант оқушылардың дербестіліктерін дамыту мүмкін болатын іс-

әрекеттің үш бағытын белгіледі: танымдық, практикалық және ұйымдастыру-техникалық 

[8]. 

Е.Я.Голант дидактикалық талап бойынша өзіндік жұмыстың теориялық мәнін 

қарастырған алғашқы ғалым болды. 

Бірқатар зерттеулер өзіндік жұмыстарды оқушыларда өзін-өзі бақылау тәсілін 

қалыптастыру құралы ретінде қарау, оларды оқытудың басқа қүралдары мен әдістері 

жүйесінде тиімді пайдалану жолдарын айқындау мәселелерін көтерді. Өсіресе өзіндік 

жұмыстарды оқушылардың ақыл-ойын тәрбиелеу құралы ретінде жекешелендіруге 

ерекше көңіл бөлінді. 

60 - 70 жылдарда жаңаша,өзгерістер байқалды. М.А. Данилов, Б.П. Есипов, П.И. 

Гора, Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер, И.И. Малкин және т.б. өз зерттеулерінде көбінесе 

оқушылардың өзіндік жұмысы мәселесін терең және тұжырымды түрде қарастырды. 

Бұл зерттеулерде сабақтың тиімділігін алдымен оқушылардың өзіндік іс – әрекетін 

белсендіруге және сабақтағы оқушылардың іс - әрекетінің дұрыс өзара байланысына 

тәуелді екендігі көрсетілді. Өздерінің эксперименттік зерттеулерінде олар мектептегі оқу 

барысында оқушылар тек белгілі бір ғылыми білімдерді алып қана қоймай, оларды 

өздігінен жасай білуге үйрену қажет деген қағиданы ұстайды. Оқыту процесінің осы екі 

жағы бір-бірімен тығыз байланыста болу керек. 

Өзіндік жұмыстар мәселелері бойынша зерттеу еңбектерінде Б.П.Есипов 

дидактикалық міндеттерді ұсынды. Б.П.Есипов теориялық-қолданбалы сипаттағы 

дидактикалық міндеттерді ажырата білді: 

-  оқушылардың   меңгерген   білімдерінің   беріктілігі   және   саналылығын 

арттыру; 

- бағдарлама талабына сай біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру; 

-    меңгерілген    білім,    біліктілік    және    дағдыларды    пайдалана    білуге 

оқушыларды үйрету; 

-    ақыл-ой және дене еңбегі мәдениетіне оларды баулу; 

-    өз бетінше еңбек етуге,үйрету; 

-    болашақта  өз   бетімен   өз  білімдерін  көтеру  үшін  тиімді   еңбек  етуге 

оқушыларды даярлау [6]. 

Б.П.Есипов өзіндік жұмыстардың белгілі бір түрлерін ажыратып көрсетті, атап 

айтқанда: 

а) жаңа тапсырманы қабылдау және түсіну үғымы; 

б) білімдерді бекіту және жетілдіру; 

в) білім, біліктілік және дағдыларды қалыптастыру, бекіту және жетілдіру; 

г) білімдерді шығармашылықпен қолдану және біліктілік пен дағдыларды одан әрі 

дамыту; 

д) білім, біліктілік және дағдыларды тексеру [6]. 

Оқушылардың    дербестігін    дамыту  және    олардың    өзіндік    жұмысын 

ұйымдастыру құралдарын іздеу проблемасы шетел дидактикасында да ерекше орын алады 

(А. Улиг - Германия, М. Марков - Болгария, Дж. Брунер, М.Бедфорд -АҚШ, В. Оконь - 
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Полына, т.б.) Мәселен, А. Улиг оқушылардың өздігінен білімді меңгеру процесінде іс-

әрекеттің қайта жаңғыру (репродуктивті) және шығармашылық (өнімді) процестерін бөліп 

көрсетеді.  

Мұның ішінде автор шығармашылық процесті оқушының мұғалімнің 

басшылығымен жасайтын іс-әрекеті және толығымен өздігінен орындайтын іс-әрекеті 

болып бөлінетіндігін көрсетеді. Осы бөлудің негізінде оқыту мен оқу әдістерінің 

жіктемесі оқыту процесінің екі жақты іс-әрекетінің түрлері - мұғалімнің мұғалімлық іс-

әрекеті және оқушылардың өзіндік іс-әрекеті түрінде беріледі.  

Американдық ғалым М. Бедфордтың пікірінше, оқыту үрдісінде бала (5-9 жас) 

қанағат алуы керек, ол үшін оқыту келесі жағдайларға шоғырландырылуы қажет: 

1. Оқушыға, яғни балада мәселені шешу әдіснамасын дамыту керек, ал соңғы 

нәтижеге ол өз бетінше жетуі керек. 

2. Іс-әрекетке бағытталуы керектігінің мәні: оқушы өз білімінің қолданбалы 

болатынына көз жеткізуі. 

М.Бедфордтың тұжырымы бойынша жеткіншектерге (10-13 жас) оқыту үрдісінде 

пайда болатын тура жауаптарды бермеу керек [7]. 

Сабақ құрылымында өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруды зерттеуге әдіскерлер де 

көп үлес қосты. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде оқытуда баланың 

ізденімпаздығы алғашқы түйсінуінің, тітіркену, қайта жаңғырту іс-әрекеті ретінде 

көрсетіледі, бұл балаға эксперименттік түрғыдан өзінің идеялары немесе ойларын 

практикада жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл жөнінде Б.П. Есипов, И. Т. 

Огородников, М.И. Моро, Л.А. Пономорев т.б. жазды. 

Қазақстанда педагогика ғылымының дамуында да өзіндік жұмыс мәселесі бірқатар 

ағартушылар мен педагог ғалымдардың зерттеулеріне арқау болды. 

Көрнекті ағартушы А. Байтұрсынов оқушының өзіндік жұмысының маңызына 

тоқтала отырып, бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алуы керектігін айтқан болатын. 

Қазақстандық ғалым Р.Г. Лембергтің пікірінше, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру 

мына шарттарға байланысты: 

а) жұмыстың мақсатын айқын түсінуі; 

ә) жұмыстың жемісті аяқталуына, оның алдағы нәтижесіне қызығуы; 

б) жұмысты өз еркімен, қалауымен орындауы [8]. 

Соңғы жылдары Қазақстанда оқушылардың және студенттердің өзіндік жұмысы 

проблемасы бойьшша бірқатар кандидаттық және докторлық диссертациялар орындалды 

(А.Х.Аренова, А.Е.Әбілқасымова, Л.Х.Мажитова, т.б.). Соның ішінде А.Х.Аренованың 

«Кіші жастағы оқушылардың өзіндік оқу іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздері» 

атты докторлық диссертациясы біздің дипломдық  жұмысымызға мазмұндақ жағынан 

жақын [9]. 

Ж.Қаржасбаевтың «Оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстарының түрлері» 

деген мақаласында оқу, грамматика және емле, жазу сабақтарында әрбір сыныпқа арнап 

өздік жұмыс түрлерін ұсынады. Бұл мақаланың да мектеп мұғалімдері үшін маңызы бар 

екені сөзсіз. 

Ә.Сытдықов «Бір-екі комплектілі бастауыш мектептердегі оқу жұмысы»  атты  

мақаласында өзіндік жұмыс түрлерін белгілеп, көрсетіп берген: 

1) сурет бойынша қысқа сөйлем, әңгіме құрастыру; 

2) берілген тақырыпқа әңгіме құрастыру; 

3) оқып танысқан әңгімеге ұқсас әңгіме құрастыру; 

4) көрген-білгендерін әңгімелеп айтып беру;  

5) нәрсенің, суреттегі көріністің негізгі жақтарын толығырақ сипаттап айтып беру; 

6) нәрселердің (сурет яки үлгі) топтастырылған тізімін жазу; 

7) салыстыратын сөздер тауып жазу; 

8) берілген сөздермен мағыналы сөйлем құрау; 

9) грамматикалық ережеге мысалдар теріп жазу; 
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10) мазмұндамаға, шығармаға дайындалу, жоспар жасау, сөйлемдер құрастыру.  
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ШАМАЛАРДЫ ОҚЫТУДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ 

ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Тойбекова Ж. А. 

Қарағанды гуманитарлық колледжі 

 

 

Тақырыптың өзектілігі – бастауыш сыныптарда мынадай шамалар қарастырылады: 

ұзындық, масса, аудан, сыйымдылық, уақыт т.б. оқушылар бұл шамалар жөнінде нақты 

түсніктер алуы тиіс, олардың өлшеу бірліктерімен танысуы, шамаларды өлшей білу 

шеберлігін меңгеруі, өлшеу нәтижелерін түрліше бірліктерімен өрнектей білуге үйренуі, 

аталы сандарға арифметикалық амалдар қолдана білуі тиіс. 

 Шамаларды оқып-үйренудің маңызы зор. Өйткені шамалар математиканы ең бір 

маңызды ұғымы болып табылады. Әрбір оқып үйренетін шама – бұл бізді қоршаған 

дүниедегі объектілердің белгілі бір жалпыланған қасиеті.  Өлшеулерге берілген 

жаттығулар кеңістік түсініктерді дамытады, оқушалрды, өмірде кең түрде қолданылатын 

маңызды практикалық дағдысымен қаруландырады. Демек, шамаларды оқып үйрету – бұл 

оқытудың өмірмен байланысты құралдарының бірі. Бұл математика пәнінде 

функционалдық сауаттылыққа бағытталған негізгі тақырыптардың бірі болып табылмақ. 

 Шамалар 1-4 сыныптар аралығына дейін бүтін сандарды және бөлшектерді оқып 

үйренумен тығыз байланысты қарастырылады: өлшеулер жасай білуге үйрету, санай 

білуге үйретумен байланыстыралады. Жаңа өлшеу бірліктері қарастырылған соң 

енгізіледі. Атаулы сандардың пайда болуы, жазылуы және оқылуы дерексіз сандар 

нумерациясымен қатар қарастырылады, дерексіз сандарға және атаулы сандарға 

арифметикалық амалдар қолданылады. Өлшеу жұмыст арымен графиктік жұмыстар есеп 

шығарғанда көрнекі құрал ретінде прайдаланылады. Сонымен шамаларды оқып үйрену 

математикалық курсының мәселелерін меңгеруге көмектеседі. 

 Біздің санамызда заттар мен құбылыстар қасиеттерінің бейнеленуі барысында 

қандай да бір ұғым қалыптасады. Ұзындық, аудан, масса, уақыт, сыйымдылық, көлем, 

жылдамдық, т.б. шамалардың мысалдары болып табылады. Бұл ұғымдар тек математикада 

ғана емес сондай да физика, химия және т.б. ғылымдарда да қолданылатын негізгі 

ұғымдардың бірі болып табылады.  
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        Жиын жөніндегі ұғым сияқты, шама жөніндегі ұғым да бастапқы ұғым деп 

саналады, сондықтан шамаға анықтама бермей, тек мысалды қарастыру арқылы ол ұғым 

жөнінде түсінік берумен қанағаттанамыз. Шамаларды оқып үйренудің маңызы зор, 

өйткені шамалар математиканың ең бір маңызды ұғымы болып табылады. Әр бір оқып 

үйренетін шама-бұл бізді қоршаған дүниедегі реал объектілердің белгілі бір жалпыланған 

қасиеті. Өлшеулерге берілген жаттығулар кеңістік түсініктерді дамытады, 

оқушыларды өмірде кең қолданылатын маңызды практикалық дағдылармен 

қаруландырады. Демек, шамаларды оқып үйрену математиканы оқытуда орны зор. Бұл 

оқытудың өмірмен байланыс құралдарының бірі. 

    См- ұзындықты өлшеу бірлігі. Кесіндінің ұзындығын өлшеудің мән-мағынасын 

ашу және өлшеудің үлгісі ретінде сантиметрді қолданудың ерекшелігімен таныстыру және 

соның көмегімен кесіндінің ұзындығын анықтауға үйрету. Жаңа ұғымды оқушы жетік 

меңгеру үшін, математика сабағы күнделікті өмірмен тығыз байланыста болу қажет. 

Мысалы алғанда саусақпен өлшенетін ұзындық өлшемдері осы сантиметр ұғымымен 

тығыз байланысты. Елі- саусақтың көлденең қалыңдығы. Тұтам-бес саусақпен тұтқандағы 

көлемге шамалас. Сүйем- бес бармақ пен сұқ саусақ аралығы мен өлшенетін өлшем. Метр 

– күнделікті тұрмыста жиі кездесетін ұзындықты өлшеудің бірлігі. Метрмен және оның 

көмегімен ұзындықты өлшеудің мән-жайымен оқушыларды таныстыру және оны 

күнделікті тұрмыста адым-жүру кезіндегі екі аяқтың аралық қашықтығы. Аттам- екі аяқты 

кере созғандағы қашықтық пен байланыстырып түсіндірген тиімді. Бұл шамаларды 

күнделікті тұрмыста оқушылар қолдана білуіне септігін тигізеді. Км – ұзындықтың жаңа 

бірлігі жайында түсінік беру және оның метр, сантиметр, дециметрмен ара қатынасын 

айқындау; өмірден алынған мысалдарға сүйеніп түсіндіру, өткенді ( см, дм, м ) қайталау. 

Екі ауылдың, екі қаланың, өзеннің арасын метрмен өлшеу тиімсіз екенін, м-ден үлкен 

бірліктің қажеттігін ұғындырып, км ұғымымен таныстыру. 1 км=1000 м. Литр – заттың 

қасиетін сипаттайтын шаманың бірі – сыйымдылық жайында түсінік беру және бірлігі – 

литрмен таныстыру. Литрдің қажеттігі мен сыйымдылықты өлшеудің ерекшеліктерімен 

таныстыру. Сыйымдылық туралы қарапйым түсінік беру мақсатында әңгіме жүргізу. 

Дүкенші сүт сатқанды немен өлшейді? Оның литрмен өлшенетінін айтып практикалық 

жұмысқа ауысу, яғни 3 л шыныдағы суды 2 л және 1 л шыныға құйып 3 түрлі ыдыстың 

сыйымдылықтарының әр түрлі екеніне оқушының көзін жеткізу, түсінік беру, салмақ 

бірліктерінің ара қатынасын тағайындау. Әр түрлі бірліктердің қолданылуын өмірден 

алынған мысалдарға сүйеніп түсіндіру. Ыдыстың сыйымдылығы – оның сыйымдылығы, 

мұнда қай ыдыстың сыйымдылығы артық болса, сол ыдыстың көлемі де артық.  

 Демек, ыдыстың сыйымдылығы – бұл ыдысқа құйылған сұйықтықтың көлемі. 

Сыйымдылық бірлігімен таныстыру: 1 литр (1 л) – сыйымдылық бірлігі, яғни ыдысқа 

құйылған сұйықтықты литрмен өлшеуге болады, яғни көлемді өлшеуге болады.  

Кеңістік денелер және олардың қарапайым қасиеттері жөнінде түсінік 

қалыптастыру 

 Геометриялық фигуралардан, яғни жазық объектілерден басқа, бастауыш сынып 

оқушылары кеңістік денелермен, яғни көлемді объектілермен: текше және тік бұрышты 

параллелепипедпен танысады.  

1. Текше және оның өлшемдерімен таныстыру («М-3», 112-бет). 

Бұл – текше (остенсивті түрде), онда барлық өлшемдері 1 см-ге тең текше 

қарастырылады.  

 

 

 

 

 

                    1 см 

 Ұзындығы 1 см; ені 1 см; биіктігі 1 см.  
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 Текшенің элементтерімен таныстыру: 8 төбесі; 12 қыры (қыры – екі көрші 

төбелерін қосатын кесінді) бар. Текшенің барлық қырлары тең; 6 жағы: алдыңғы, артқы, 

жоғарғы, төменгі, оң және сол (бүйір) – шаршы тәріздес, аудандары бірдей. 

Сыйымдылықтары әр түрлі ыдыстар қарастырылады, яғни оларға мөлшерлері әр түрлі 

сұйықтық құюға болады.  

  

 Көлемнің бірліктерімен таныстыру. 

 

 

 

 

 

 Бұл – текше. Оның үш өлшемі бар: ұзындығы – 1 см, ені – 1 см,  

биіктігі – 1 см. Бұл текшенің көлемі – 1 см
3
 (бір сантиметр куб).  

 Көлемнің басқа бірліктермен енгізу: оқушылар өз беттерімен дециметрмен 

берілген жәшіктің және метрмен берілген кабинеттің көлемін есептеп табады, демек, 

көлемді дм куб (дм
3
) және м кубпен (м

3
) өлшеуге болады.  

2.  Тік бұрышты параллелепипедпен таныстыру.  

Тік бұрышты параллелепипед туралы түсінік беріледі  

 

 

 

 

 

                     білеуше                қорапша   

Геометриялық денені текшелерден құрастырып, оның неше текшеден құралғанын 

анықтау (санау арқылы)  

   

       

         

      

   

 

 

Демек, көлем – кеңістіктің бөлігін алатын заттың қасиеті. Шаршы пішіндес 

конструкторларды құрастыра отырып, оқушылардың логикалық ойлау қабылеті дами 

түседі. Қиялдарынан туған әртүрлі көлемдегі заттар құрастыра отырып, оларды 

салыстырады. 

 Текшенің көлемін табу тәсілін келтіру.  

1) Бір қабаттағы текшелерді санау: алдыңғы қатарда неше куб сантиметр 

бар? Артқы қатарда неше куб сантиметр бар? Барлық қатар нешеу?  

2) Бірнеше қабаттағы текшелерді санау: фигура неше қабатқа бөлінген? 

Әр қабатта неше қатар бар? Әр қатарда неше куб сантиметр бар?  

 

 

 

      2см       3 см  

 

     

      Ұзындығы 3 см  
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 Текшелерге бөлінген фигураның текшелер санын оның өлшемдерімен 

сәйкестендіру: 

Ұзындығы (3) – бір қатардағы текшелер осынша (1 см
3
) 

 Ені (3) – бір қабатта осынша қатар 

 Биіктігі (2) – осынша 

3 · 3 · 2 

 Бір қабатта неше куб сантиметр? 3 · 3=9 (см
3
) 

 Үш қабатта неше куб сантиметр? 3 · 3 · 2 =18 (см
3
) 

 Бұл күнделікті тұрмыста үй құрлысындағы ғимараттардың салынуымен 

байланыстырған тиімді. Шамаларды оқыту барысында көлемді, ауданды, периметрді 

есептеу, геометриялық фигураларды салыстыра білу, математикада функционалдық 

сауаттылықты дамыта түседі. Сонымен қатар оқушылардың пәнге деген 

қызығушылықтарын арттырады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

Букпина А.Я. 

КГУ СОШ №83 им. Г.Мустафина 

 

 

                                                                                 «Наша   молодежь  должна учиться, 

                                                                        овладевать новыми знаниями, 

 обретать новейшие навыки, умело и 

                                                                                эффективно использовать знания и  

                                                                               Мы должны для  этого создать все 

                                                                             возможности , обеспечить самые  

                                                                                                   благоприятные условия...» 

                                                                                                                     Н.А.Назарбаев 

 

Модернизация современного общества охватила все его стороны. Эти изменения 

коснулись и системы образования в Казахстане. Концепция модернизации казахстанского 

образования выдвигает новые социальные требования к системе школьного 

образования[1]. 

Речь идет о формировании принципиально новой системы образования, 

предполагающей постоянное обновление в соответствии с требованиями, запросами 
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общества. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. И здесь велика роль учителя. Какими методиками и технологиями 

необходимо владеть современному педагогу, как строить урок, чтобы развивать у 

школьников умения, навыки, которые они смогут применить в различных жизненных 

ситуациях. 

Общеобразовательная школа должна сформировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, что и определяет современное качество 

содержания образования. Повышение качества образования должно осуществляться не за 

счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов 

обучения, отбора содержания образования, через внедрение образовательных технологий, 

ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

комплекса личностных качеств обучаемых. Использование современных педагогических 

технологий даёт возможность решать воспитательные задачи и формировать у ребёнка 

готовность к самостоятельному познанию окружающего мира[2].  

Поэтому свою задачу я вижу, прежде всего в том, чтобы приобщить ребёнка к 

учебной деятельности, разжечь в нём огонёк познания, сформировать желание и умения 

учится у детей с разным уровнем развития. 

Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить 

интересным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие 

другие вопросы задаём мы себе, приходя сегодня в класс. Учитель должен владеть 

личностно - ориентированными, развивающими образовательными технологиями, 

учитывающими различный уровень готовности к обучению в школе. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, 

что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или 

игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего». 

Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности? 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и 

сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в 

точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту 

смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. 

Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, 

направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, 

самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации[3]. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  

- соответствие концепции гуманизации образования;  

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;  

- использование личностно - ориентированного обучения;  

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

- соответствие социокультурной потребности современного общества  

- самостоятельной творческой деятельности.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:  

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- развитие критического мышления;  

- дифференцированный подход к обучению;  

- создание ситуации успеха на уроке.  

Основными принципами инновационного обучения являются:  

- креативность (ориентация на творчество);  

- усвоение знаний в системе;  
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- нетрадиционные формы уроков;  

- использование наглядности[4].  

При использовании инновационных технологий в обучении географии я применяю 

следующие приемы:  

- ассоциативный ряд;  

- опорный конспект;  

- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и    

размышления);  

- мозговая атака;  

- групповая дискуссия;  

- чтение с остановками и Вопросы Блума;  

- кластеры;  

- синквейн;  

- эссе;  

- ключевые термины;  

- дидактическая игра;  

- исследование текста;  

- работа с тестами;  

- нетрадиционные формы домашнего задания.  

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 

проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют 

учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию 

критического мышления. Нетрадиционные же уроки географии обеспечивают системный 

анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и 

нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют 

ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, 

задания.  

Каким должен быть современный урок — решать каждому учителю лично, но на 

сегодняшний день  преподаватель обязан не просто развивать ЗУН , но и воспитывать, 

развивать в ребенке Личность. 

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, 

которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучения в целом. 

Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с 

учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно 

функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее 

формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках 

условий для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика[5].  

В   поисках новых  идей я  обратилась  к  нестандартным  формам   урока, т.е. к  

современным  технологиям,  которые обеспечивают  активное  участие  в  уроке каждого  

ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную  ответственность школьника за 

результаты учебного труда.  

Практикуя организацию и проведение нестандартных уроков, я сделала  вывод, что 

именно  такие  уроки   повышают  эффективность  обучения, развивают  активность, 

самостоятельность,  личную  инициативу  и  творческие способности    учащихся. 

В школе обучаются   дети, имеющие разный   уровень   подготовки.    Как  же 

реализовать   в  полной  мере  их возможности?  В  первую  очередь  необходимо   

серьезно проанализировать успехи детей, их потенциал. Следующим   ответственным  

шагом является  прогнозирование результата (что ученик  должен  знать и уметь),  выбор 

методов  работы, способствующих  развитию активности мышления. Необходимо  знать, 
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какое  место в процессе обучения будут  занимать групповые  и  индивидуальные  формы 

организации  познавательной  деятельности учащихся, самостоятельная  работа[6]. 

Изучая новые образовательные и информационные технологии, применяя их на 

уроках, я сделала вывод: «При реализации новых стандартов наиболее эффективным 

является  применение знаний по расширению жизненного опыта, это придает активный и 

целенаправленный характер деятельности учащихся, создает у них привычку пристально 

вглядываться в жизнь, накапливать знания «про запас». 

Таким образом, проблема формирования практических умений у учащихся имеет 

первостепенное значение; от её решения во многом зависит усвоение школьниками 

содержания образования, способность применять полученные знания на практике и в 

конечном итоге, будет способствовать успешной адаптации учащихся в обществе и 

самореализации в жизни. 

Доступная форма подачи учебного материала, создание ситуации успешности, 

доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает учащимся лучше усваивать 

трудный материал учебника. Урок должен стать, прежде всего, актуальным и интересным. 

Каждый учитель должен помнить, что учитель и ученик - это единое целое: учимся 

вместе, помогаем друг другу. Роль  учителя  - направлять и осуществлять контроль за 

деятельностью обучающихся. 
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МЕКТЕПТІҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Иманбеков  М.М., Аятхан С. 

Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

 

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында «Барлық 

жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды 

жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 

бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» дей отырып, білім 

беруді әлемдік стандарт деңгейіне жеткізу үшін жаңа сипаттағы педагог мамандар қорын 

жасау қажеттігін баса айтқаны баршаға мәлім [1]. 

 Мектепте білім мен тәрбие берудің сапасын қамтамасыз етіп, оны іске асыратын 

басты тұлға мұғалім болса, бүгінгі таңда мұғалімдерге қойылып отырған талаптар өте 

жоғары. Елімізде инновациялық экономика құру үшін мектепте кәсіби міндеттерін 

дербес, әрі шығармашылық түрғыдан шеше алатын, кәсіби қызметінің түлғалық және 
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қоғамдық маңызын түсіне білетін, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын 

меңгерген, құзыретті және бәсекеге қабілетті мұғалімдер жұмыс істеуі тиіс. 

Оқыту теориясы мен тәжірибесінің көрсетіп отырғанындай, педагогикалық 

процесске қатысушылардың кәсіби және тұлғалық өсуінің едәуір әлеуеті мектепте 

заманауи білім беру технологияларын пайдаланумен байланысты. 

Педагогикалық технологияларды білім беру саласында пайдаланудың әдіс-

тәсілдері, шарттары, дидактикалық-әдістемелік негіздері Б.Т.Барсай, В.П.Беспалько, 

Д.М.Жүсібалиева, М.В.Кларин, Қ.Ө.Кариева, С.А.Көшімбетова, Қ,Қабдықайырүлы, 

Ж.А.Қараев, А.Саипов, Г.К.Селевко, Ш.Таубаева, Б.К,Тульбасова, Л.А.Шкутина, т.б. 

ғалымдардың зерттеу еңбектерінің арқауы болды. 

 Қазіргі таңдағы білім беру технологияларының кең ауқымын қарастыра отырып, 

Г.К.Селевко [2] өзінің «Қазіргі білім беру технологиялары» деген еңбегінде оларды 

былайша топтастырады: 

1. Педагогикалық үрдістің түлғалық бағдарлануы негізіндегі педагогикалық 

технологиялар: 

- ынтымақтастық педагогикасы, 

- Ш.А.Амонашвилидің ізгілік-түлғалық технологиясы, 

- Е,Н.Ильиннің жүйесі: әдебиет пәнін адамды қалыптастыратьш пән ретінде 

оқыту. 

2. Материалды дидактикалық түрғыдан жетілдіру және қайтадан өңдеуге 

негізделген педагогикалық технологиялар: 

- «Экология және диалектика», Л.В.Тарасов, 

- «Мәдениет диалогы», В.С.Библер, С.Ю.Курганов, 

- дидактикалық бірліктерді ірілендіру, П.М.Эрдниев, 

- ақыл-ой әрекеттерін кезеңмен қалыптастыруды іске асыру, М.В.Волович. 

3. Дербес пәндік педагогикалық технологиялар: 

- сауат ашуды ерте және қарқынмен оқыту технологиясы, Н.А.Зайцев, 

- бастауыш мектепте жалпы оқу біліктерін жетілдіру технологиясы, В.Н.Зайцев, 

- есептерді шешу негізінде математиканы оқыту технологиясы, Р.Г.Хазанкин, 

- тиімді сабақтар жүйесі негізіндегі педагогикалық технология, А.А.Окунев, 

- физиканы кезеңмен оқыту жүйесі, Н.Н.Палтышев. 

4. Табиғатқа сәйкестік технологиялары: 

- сауаттылықты табиғатқа сәйкестендіру арқылы тәрбиелеу, А.М.Кушнир, 

- өзін-өзі дамыту технологиясы, М.Монтессори, 

5. Дамыта оқыту технологиялары: 

- Л.В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі, 

- Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдовтың дамыта оқыту жүйесі, 

- түлғаның шығармашылық сапаларын дамытуға бағытталған дамыта оқыту 

жүйесі, И.П.Волков, Г.С.Альтшулер, И.П.Иванов, 

- түлғаға бағдарланған дамыта оқыту, И.С.Якиманская, 

- өзін-өзі дамыта оқыту технологиясы, Г.К.Селевко. 

6. Альтернативті технологиялар: 

- Вальдорф технологиясы, Р.Штейнер, 

- ерікті еңбек технологиясы, С.Френе, 

- ықтимал білім беру технологиясы, А.М.Лобок, 

- шеберханалар технологиясы. 

7. Авторлық мектептердің педагогикалық технологиялары: 

- бейімделу педагогикасының мектебі, Е.А.Ямбург, Б.А.Бройде, 

- «Орыс мектебі» моделі, 

- өзін-өзі анықтау авторлық Мектебінің технологиясы, А,Н.Тубельский, 

- мектеп-бақ, М.А.Балабан, 

- аграрлық мектеп, А.А.Католиков, 
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- ертеңгі күннің мектебі, Д.Ховард. 

8. Оқушылардың іс-әрекетін белсендіруге    және    интенсификациялауға 

негізделген педагогикалық техно логиялар: 

- ойын технологиялары, 

- проблемалық оқыту, 

- шет тілі мәдениетіне коммуникативті оқыту технологиясы, Е.И.Пассов, 

- оқу материалын жүйелеу және таңбалау негізінде оқытуды интенсификациялау 

технологиясы, В.Ф.Шаталов. 

9. Оқу үрдісін үйымдастыру мен басқару тиімділігі негізіндегі педагогикалық 

технологиялар: 

- түсіндіре басқару барысында тірек үлгілерді пайдалану арқылы оза оқыту, 

С.Н.Лысенкова, 

- деңгейлеп саралау технологиясы, 

- міндетті нәтижелер негізінде деңгейлік саралап оқыту, В.В.Фирсов, 

- балалардың қызығушылықтары бойынша саралап  оқытудың мәдениетке 

тәрбиелейтін технологиясы, И.Н.Закатов, 

- оқытуды дербестендіру (жеке оқыту) технологиясы, Инге Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков, 

- бағдарламалап оқыту технологиясы, 

- оқытудың үжымдық тәсілі, А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, 

- топтық технологиялар, 

- компьютерлік (жаңа ақпараттық) технологиялар. 

Бүгінде педагогикалық ой-пікірдің даму қарқынына орай адамға қажетті білім 

деңгейінің де артқаны анық. Сондықтан ең маңыздысы оқушылардың өздігінен дамуын, 

шығармашылық деңгейінің артуын, түлғалық сапаларының қалыптасуын  қамтамасыз 

ету керек. Инновациялық білім беру технологияларын сұрыптап, таңдап алу және 

оның мәнін түсінбеу оқу процесін жетілдіруге кедергілер жасайды.  

Инновациялық білім беру технологияларының көптүрлілігі мұғалімнің оларды 

дұрыс таңдап алуының өлшемдерін айқындауды талап етеді (М.М.Поташник, 

Г.К.Селевко, Н.Д.Хмель, т.б.). Көрнекті қазақстандық ғалым Н.Д.Хмель мынадай 

өлшемдерді бөліп көрсетеді: 

- ойдың тұжырымдамалық негізінің болуы, 

- технологияны жасаушылардың тиянақты әдіснамалық үстанымының болуы, 

- нақты педагогикалық қүбылысқа қатынастың жүйелілігі, 

- технологияда педагогикалық үрдістің екі жақты сипатыньщ бейнеленуі, 

- педагогикалық үрдіс субъектілерінің орны мен өзара әрекетін анықтау, 

- алынған нәтижелерге диагностика жасау мүмкіндігі, 

- технологияның кез келген оқу-тәрбие мекемелерінің жұмыс жағдайында қайта 

жаңғыртылуы. 

Білім беру технологияларын мектеп мұғалімдері нақты қабылданған шешім 

бойынша ғалымдардың басшылығымен жасалған, ғылыми түрғыдан негізделген 

бағдарламалар арқылы оқу үрдісінде пайдалануына болады. Себебі, мектеп ғылымның 

теориялық жетістіктерін іс-тәжірибеде таратудың негізгі ордасы болып табылады. 

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное 

образование, 1988. - 256 с. 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН 

БАЛАЛАРҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 

 

Дюсекеева Б.Е.,  Бектурсунова Д.Р., Касимова А.Т. 

№53 «Алмагүл» балабақшасы ҚМҚК 

 

 

Ерекше білімді қажет (әрі қарай ЕБҚ) ететін балалар ерекше қолдауға, қоғамда 

қарым-қатынасқа түсуге, өз қабілеттері мен табысқа қол жеткізуге мұқтаж.  [1,8бет]. 

Мақсаты: Мектепке дейінгі ұйымның әрекетіне инклюзивті білім беру үдерісін 

енгізу арқылы балалардың мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытуды сапалы алуға тең 

құқығын жүзеге асыру.   

Міндеттері:  

• Балаларды бірге тәрбиелеу мен оқыту үшін жағдай жасау;  

• Инклюзивті білім беруді қолдау бойынша оқу-әдістемелік база дайындау; 

• Балалардың дамуына психолого-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету; 

• Осы мәселе бойынша педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру; 

• Дамуында ерекшелігі бар балаларға қатысты қоғамдық сананы өзгертуге ықпал 

ету.  

 Психотүзету үдерісінде ерекше баланың өз ойларын, эмоциясын білдіруіне, өзін-

өзі реттеу дағдыларын, танымдық үдерістерін, қимыл-қозғалысын, ұсақ моторикасы мен 

тілін дамытуына ықпал ететін М. Монтессори, Никитин, Х. Кюизенер әдістемесін 

қолданамыз.  

ЕБҚ ететін балалармен өткізілетін психотүзету сабақтары Қазақстан Республикасы 

Ғылым және білім Министрлігі бекіткен, осындай балаларға арналған заманауи 

бағдарламалар негізінде жүзеге асырылады. Бұл арнайы сабақтардан басқа біздің 

балабақша педагогтары түзету жұмысының сапасын арттыруға әсерін тигізетін, қосымша 

ЕБҚ ететін балаларға арналған бағдарламалар әзірледі. Бұл балалардың эмоциялы – 

еріктік қабілеттерін дамытудың  «Учимся играя» бағдарламасы; «Психолог және 

тәрбиешінің басшылығымен ЕБҚ ететін балаға психолого-педагогикалық қолдау көрсету» 

бағдарламасы; «ЕБҚ ететін бар мектепке дейінгі жастағы балаларды әлеуметтік – жеке 

басын дамыту» бағдарламасы; «Дамуы  күрделі мектепке дейінгі жастағы тілі дамымаған 

балаларды тәрбиелеу және оқыту» бағдарламасы; «ЕБҚ ететін мектепке дейінгі 

балалардың сенсорлық саласын дамыту» бағдарламасы.    

 Бұл бағдарламалар педагогтарға ЕБҚ ететін мектепке дейінгі балалармен түзету 

жұмыстарын дұрыс жоспарлауға, жеке даму жұмыстарын  құру кезінде әр баланың 

ерекшелігін ескеруге көмектеседі. [2, 21 бет]. 

 Біз өз тәжірбиемізде ЕБҚ ететін балалармен де жұмыс істейміз. Балабақшамызға 

2014-2015 жылдары ПМПК қорытындысымен ЕБҚ ететін бала келді. Диагнозы: 

«психологиялық дамуы кешеуілденген, жалпы тілінің дамымауы І деңгей». Баламен 

«Лекотекада» психолог, логопед жеке дамыту жұмыстарын жүргізссе, тәрбиеші топтық 

жұмыс жасады. Сонымен қатар, жыл бойы мереклік іс – шараларға, ашық сабақтарға 

қатысты. Ата – ана – бала – тәрбиеші осы үш одақтың арқасында бала психологиялық 

тұрғыдан дамуы қалыптастырылды, сөйлеу қабілеті дамып, балалармен еркін ойнап, 

сөйлесу қабілетіне ие болды. Балабақшадан соң жалпы орта мектебіне 1 сыныпқа барды. 

 2015-2016 жылы балабақшамызға ПМПК қорытындысымен «психологиялық 

дамуы кешеуілденген, жалпы тілінің дамымауы ІІ деңгей, инвалид туғаннан (баланың оң 

қолы мен аяғы кем)» диагнозымен бала келді. Жыл басында мамандардың («Лекотека» 

жетекшісі, тифлопедагог, психолог, логопед, дене шынықтыру нұсқаушысы, музыка 

жеткешісі) бақылауынан кейін жеке даму жұмыстары басталды. Бала ашық іс – шараларға 

жиі қатысты. Көптеген байқаулардан жүлделі орындар алды. Қазіргі уақытта жалпы орта 

мектепте оқиды. 
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 2016-2017 жыл ПМПК қорытындысымен диагнозы: «Аутист, психологиялық 

дамуы кешеуілденген, жалпы тілінің дамымауы І-ІІ деңгей, бас миының органикалық 

бұзылуы» балабақшамызға келді. Мамандардың жеке даму жұмыстары және тәрбиешінің 

ата – анамен тығыз байланысының арқасында бала қазіргі уақытта орта арнаулы меткпте 

оқып жатыр. 

 Сондай-ақ, ата-аналармен жұмысқа да басты назар аударамыз. Неге «ерекше 

балалары» бар ата-аналарға аса назар аудару керек? Бұл «ерекше балалар» мен олардың 

ата-аналары арасындағы ара қатынасқа, дамуында мәселесі бар өз баласын дұрыс 

бағаламауға байланысты туындап отыр. Сондықтан, «ерекше балаға» көмек көрсету 

олардың отбасыларының психологиялық қолдауын қажет етеді. Осы мақсатта біздің 

балабақша педагогтары «Заманауи ата-ана» авторлық бағдарламасын әзірледі.  

 Біздің балабақшада ақыл-кеңес пункті бар. Оны құрудағы мақсат: отбасылық 

және қоғамдық тәрбиенің сабақтастығын қамтамасыз ету, мектепке дейінгі жастағы 

баланы үйде тәрбиелеп отырған ата-аналардың педагогикалық құзыреттілігін арттыру.  

Бірінші – бұл «Сұраңыз – жауап береміз» деп аталатын электрондық ақыл-кеңес 

пункті бар. Балабақшаның электрондық мекен-жайына ата-аналар өздерін қызықтырған 

кез-келген мәселе бойынша сұрағын жолдап, түсіндірме немесе ақыл-кеңес ала алады. 

Жұмыстың бұл түрі балабақша тарапынан өткізілетін ақыл-кеңестік іс-шараларға 

қатысуға мүмкіндігі жоқ және алыста жұмыс істейтін ата-аналар үшін өте ыңғайлы.  

Екінші – жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүргізілетін топтық ақыл-кеңестер. 

Тақырыптары ата-аналар мен тәрбиешілердің сұраныстары нәтижесінде құрылған.  

Балабақшасының педагогикалық ұжымымен «Инклюзивті практикада ЕБҚ ететін 

балалармен жұмыста МДҰ педагогтарының психологиялық және кәсіби дайындығын 

зерттеу» тақырыбында сауалнама өткізілді. Оның мақсаты педагогтардың инклюзиялық 

білім беру жағдайына дайындығын анықтау болатын. Нәтижесінде балабақша 

педагогтарының 100% Қазақстан Республикасындағы инклюзиялық білім беру міндеттері 

көкейкесті екенін қолдады. Педагогтардың 93,3%  ҚР инклюзиялық білім беруге қатысты 

нормативтік базамен, негізгі ережелері мен қағидаларымен таныс екенін көрсетсе, 6,7% 

жұмыс тәжірибесі аз болғандықтан, инклюзиялық білім беру ережелері мен қағидаларын 

жеткілікті білмейтінін көрсеткен. Мүмкіндіктері әртүрлі балалармен жұмыста 

педагогтардың кәсіби құзыреттілік деңгейі артты. [3,55бет]. 

ОЭЖ кезінде ата-аналардың педагогикалық құзыреттілік деңгейінің, білім беру 

үдерісіне белсенділігі артқаны байқалды, бала-ата-ана қарым-қатынасында оң өзгерістер 

орын алды: 

• «ерекше» және дамуы қалыпты балалардың ата-аналарының 94% инклюзивтік 

білім беруде қойылған міндеттерді маңызды деп есептейді;   

• Дамуы қалыпты балалардың ата-аналарының 87% «ерекше баласы» бар отбасына 

деген қарым-қатынасы дұрыс және қолдау көрсететіндерін көрсеткен;  

• Ата-аналардың 84% өз балаларының дамуына қызығушылығы  және отбасылық 

тәрбиені дұрыс ұйымдастыруға қажеттілігі тұрақтанды. 

 ЕБҚ ететін балалардың дамуы тұрақты түрде өсіп келеді, көптеген ата-аналар 

балаларының жаңа білім, іскерлік және дағдыны игергенін атап отыр. – балаларда 

әлеуметтік белсенділік артты, бөтен адамдардан қорқу азайды, эмоциялы бола бастады, 

әрекеттердің әр түрлерін өзбеттерімен жасай алатын болды, қоршағандарымен қатынасқа 

түсу артты.  [4,11бет]. 

 МДҰ мүмкіндіктері әртүрлі балаларға инклюзивтік білім беру моделін енгізуге 

барлық қажетті жағдайлар жасалған, МДҰ арнайы және инклюзивтік топтарына келетін, 

сондай-ақ ЕББҚ бар балабақшамен ұйымдастырылмаған мөлтек ауданның өзге де 

балаларына түзету көмегін көрсетуге арналған лекотека жұмыс жасайды.  

Осылайша, педагогтар қолданатын әдіс-тәсілдер, оқытудың құралдары мен түрлері 

ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалар мен олардың ата-аналарының ойындық, 

танымдық, қозғалыс қажеттіліктерін қанағаттандырады, маңызды өмірлік дағдыларды 
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қалыптастырады, жасырын қабілеттері мен таланттарын ашуға көмектеседі, өзара 

сыйласымдылықты, өзара көмек көрсетуді, төзімділікті қалыптастырады, ең бастысы, 

қоғамның мүмкіндігі шектеулі адамдарға деген қатынасын өзгертті.  

2014-2015 оқу жылындағы ЕБҚ ететін баланың  2015-2016 оқу жылындағы ЕБҚ ететін 

баланың                   даму деңгейі                                                                    даму деңгейі 

 
 

 
 

2016-2017 оқу жылындағы ЕБҚ ететін баланың даму деңгейі 

 
 

 

1- Сөздік қоры, сөйлеу тілі 

2- Танымдық қабілеті 

3- Жалпы моторика 

4- Қимыл қозғалысы 

5- Эмоция 

 

Пайдаланған әдиебеттер 

1. Қ. Жұмасова   Психология Астана -2006ж 

2. Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы 

қолдау туралы. ҚР 2002ж №343 заңы 

3. Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.-Астана, 2010. 

4. Республикалық педагогикалық –әдістемелік журнал .Әлеуметтік  педагог. №4 

2010ж 
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CОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА НА УРОКЕ 

 

Макашева М.К. 

Средняя общеобразовательная школа №85 

 

      Успех в учении – единственный  источник 

внутренних      сил,  рождающий энергию для  

преодоления трудностей,  желания учиться.  

 В. А. Сухомлинский 

 

 

 

 

С внедрением в систему образования различных педагогических и  инновационных 

технологий, нового содержания учебников, конечно,  появляется и поиск нового 

содержания уроков. Изменения происходящие  в образовании, требуют нового понимания 

профессионализма, а это означает, что сам преподаватель должен быть заинтересован в 

своем  профессиональном образовании. Я – сторонник активных методов обучения, и 

поэтому для меня, прежде всего , важен результат. И для достижения этого в своей работе 

я использую элементы различных современных  образовательных технологий.       

Приходя в школу, каждый ребенок стремится к знаниям, надеется добиться 

признания, рассчитывает заслужить уважение со стороны преподавателей и 

одноклассников. Но, нередко, учителя в работе часто сталкиваются с нежеланием 

учащихся идти в школу, выполнять требования преподавателя, делать домашние задания. 

Почему, школьники теряют познавательный интерес, и как следствие снижается 

успеваемость? Какую роль играет при этом учитель? Может ли учитель сформировать 

интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего? В настоящее время ответы 

на данные вопросы актуальны для каждого педагога.  Сформировать у школьников 

потребность в учении можно лишь доброжелательными отношениями между учителями и 

детьми, основанными на уважении и требовательности, а дать ребенку возможность 

почувствовать себя уверенно, укрепить чувство собственного достоинства поможет 

ситуация успеха.  Именно положительные эмоции могут стать важнейшим стимулом для 

ребенка в учебной деятельности. Учитель, используя профессионально-личностный 

потенциал, способен создать условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в 

себе и внутреннее удовлетворение. 

Успех – это переживание состояния радости, удовлетворение от того, что 

результат, к которому человек стремился, совпал с его ожиданием. Это является  

сточником внутренних сил ребенка, рождающим энергию для преодоления трудностей, 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.  С педагогической точки зрения 

ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при 

которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Главный смысл деятельности 

учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха, дать 

каждому ученику возможность пережить радость достижения, осознать свои 

возможности, поверить в себя.   Успех в учении – один из источников внутренних сил 

школьника,  рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться.  

Переживание учеником ситуации успеха:  повышает мотивацию учения и развивает 

познавательные интересы;   стимулирует к высокой результативности труда;   устраняет 

тревожность, неуверенность;   развивает инициативность, креативность, активность;   

поддерживает в классе благоприятный психологический климат.  Как создать на уроке 

ситуацию успеха? Как дать каждому ребенку шанс  проявить себя? 
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Успешность ученика во многом зависит от учителя. Для создания ситуации успеха 

применяю следующие приемы: 

1. Эмоциональная поддержка, одобрение придает уверенность каждому  ученику, 

помогает преодолеть робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. 

Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность 

обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании 

благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной 

перед ними задачей.  2. Авансирование успешного результата заключается в 

предварительном  обсуждении того, что должен будет ребёнок сделать: посмотреть план 

сочинения, прослушать первый вариант предстоящего ответа, вместе  подобрать 

литературу к выступлению и т.п. Это создаёт психологическую  установку на успех, даёт 

уверенность в силах. 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения   

деятельности – помогает ребенку избежать неудачи, достигается путем намека, 

пожелания. 

4. Внесение мотива– показывает ребенку ради чего совершается деятельность,  

кому будет хорошо после выполнения. 

5. Персональная исключительность заключается в необходимости придания   

важности усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности. 

6. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не   результата 

в целом, а какой-то его отдельной детали. 

Из чего же складывается ситуация успеха на уроке? В своей педагогической 

деятельности применяю методы, которые помогают создать условия для  переживания 

учащимися ситуации успеха .Использую методы  дифференцированного обучения для 

того, чтобы дать возможность учащимся  проявить свою индивидуальность, творчество, 

избавить от чувства страха и  вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное 

обучение позволяет  каждому ученику работать в своем темпе, дает возможность 

справиться с заданием, способствует повышению интереса к учебной деятельности,  

формирует положительные мотивы учения. Созданию ситуации успеха  способствует 

использование в учебно-воспитательном процессе коллективных форм обучения.   

 Часть обучающихся чувствуют неуверенность в собственных силах, работая 

самостоятельно.  Выполняя работу в паре постоянного или сменного состава, в группе, 

дети получают возможность справиться с заданием успешно. Кроме того,  введение в урок 

коллективных форм обучения позволяет оживить занятие, способствует реализации 

коммуникативных потребностей учеников. 

Для создания на уроке ситуации успеха: необходимо сочетание репродуктивных, 

проблемно – поисковых и творчески – воспроизводящих методов обучения. Учитель 

создает проблемную ситуацию,  направляет учащихся на её решение, организует поиск 

решения на основе  знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно-

следственные связи. Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает прочность и 

действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать свою причастность к 

происходящему на уроке.  Использование проектного метода в обучении школьников, 

позволяет детям  выполнить самостоятельную творческую работу под руководством 

учителя.  Проекты могут выполняться учениками как индивидуально, так и в группе.       

Метод проектов способствует созданию ситуации успеха на уроке тем, что: - развивает 

активную позицию ученика в учебной деятельности, его самостоятельность, 

инициативность;  - развивает коммуникативные способности обучающихся;  - повышает 

уверенность в себе, мотивацию учения; - позволяет строить учебный процесс с опорой на 

интересы детей.  Применяю диагностику эмоционального состояния обучающихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса, т. к. педагогу очень важно знать какой эмоциональный 

фон преобладает в классном коллективе в течение учебного дня и насколько успешно 

оценивают свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия, 
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использование самооценки и взаимооценки детьми друг друга в течение урока. 

Необходимо акцентировать успех  каждого ученика, отслеживать  продвижение его в 

учебной деятельности. Закреплению уверенности ученика  в собственных силах 

способствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников удачного 

итога деятельности ребенка,  признание его успехов. С этой целью использую портфолио 

достижений  учащегося. В папку вкладываются все работы ребенка, выделенные ими как 

успешные и достойные признания окружающих. Это позволяет составить  представление 

о личности ученика, проследить за ростом знаний и умений,  порадоваться его успехам и 

неудачам. Работа продолжается в течение всего  обучения в начальной школе. Сколько 

сил и старания вкладывает каждый  ученик в свой труд, ведь каждому хочется, чтобы его 

папка была самой наполненной.  Портфолио помогает ученику оценить свои возможности 

и в дальнейшем реализовать их.  

В процессе обучения ученик должен чувствовать   себя уверенно. Это становится 

возможным при формировании у него постоянного   ощущения успеха. Успех является 

источником внутренних сил ребенка, рождает   энергию .Ситуации успеха способствует 

созданию психологического комфорта   на уроке. 
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БАЛАЛАРДЫҢ БАЛАБАҚШАҒА АЛҒАШҚЫ БЕЙІМДЕЛУІ 

 

Акыжанова М. С. Абильтаева Г.Ж. 

№ 108 «Арман» балабақшасы ҚМҚК 

 

 

 Балаларды балабақшаға бейімделуі  жаңа қарым –қатынастар және жаңа ортасы 

бар жаңа әрі бөтен кеңістік  болып табылатын әр балаға өте маңызды кезең болып 

табылады. Бала ең бірінші бала –бақшаға келгенде оның әдеттері өзгеріп, адамдармен 

ортадағы  қарым–қатынастары қайтадан құрылады. Жағдайдың өзгеруі қатты күйзеліске 

әкеп, сөйлеу және ойнау белсенділігі төмендеуімен жалғасауы мүмкін, кейде оның 

денсаулығына әсер етіп, бейімдеу кейбір балаға ауыр өтеді. Жаңа айнала, жаңа орта 

баланың тепе-теңдігін бұзып қызулы реакцияларды болдыруы мүмкін. Әр  баланың 

бейімделу кезеңі бір қалыпта өтуі біздің басты мақсатымыз. Балаға ауыртпалықсыз бала-

бақша табалдырғын аттатуда біздің көмегіміз-уақытылы жаңа балаларды қабылдауды 

жүргізу, мейірімділік, қамқорлық, ілтипат көрсету,  олардың жақсы, көтеріңкі көңіл күйін 

қолдау.  

 Бейімделу кезеңі қалыпты өту ушін, бала- бақша деген не, оған не үшін 

баратынын, және не сіздің балаңыз онда баруы керектігі жайында балаға айту үшін ата- 

анаға кеңес беру керек. Бала бақшаның жанынан өткен сайын, көңілді күйде балаңызға 

сәті түсіп ол да бала –бақшаға бара алатынын айтыңыз. Балаңыздың көзінше 

туыстарыңызға өз қуанышыңыз көрсетіп, балаңызды мақтан тұтып, ол енді үлкен және 

жақында бала-бақшаға баратыны жайында айтыңыз. Бала–бақша тәртібі жайында ата-ана 

баласына жан-жақты жүйелі түрде онда не істейтінін айтып бере алады. Сіздің әңгімеңіз 

неғұрлым жүйелі болып, жиі қайталанып отырса, балаңыз бала-бақшаға барғанда 

соғұрлым өзін байсалды және өзін сенімді ұстайды. Балаңызды басқа балалармен жақын 

танысып, оларды атымен ататып, ойыншықтарды тартып емес, сұрап алуын айтып 
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түсіндіріңіз. Балаңызбен бірге оңай қоштасу белгілерін тауып алыңыз, сол кезде ол сізді 

оңай жібере алады.  

Ертеңгілік қоштасуды жеңілдету тәсілдерін ұсынамыз: 

-Баламен тез қоштасып үйреніңіз. Қоштасуды созбауға тырысыңыз. Бала да сіздің 

қобалжуынызды көріп тынышталуы ұзаққа созылып кетуі мүмкін.  

-Балаңыз сізге сенсін десеңіз, балабақшаға алып келгеннен кейін, көрінбей қашып 

кетпеңіз. 

-Балабақшаға барғаны үшін өзі ұнататын ойыншық, әдемі кітап сатып алып беріп 

алдаңыз. 

-Үйдегі жағдайды балаңыз келетін топтың уақытпен бірдей етіп ұйымдастырып 

алыңыз. 

-Балабақшаның тамақтану ас мәзірімен танысып алып, үйдегі тамақтануына 

балабақшада ішетін тамақтар түрін қосуды әдетке айналдырыңыз. 

-Бейімделу мерзімінде демалыс кезінде үйде баламен көп шұғылдануды қажет 

етеді.  

 Бейімделу кезеңінде балаңызды эмоцияналды қолдаңыз. Енді сіз онымен аз уақыт 

өткізесіз. Бұны қарым –қатынас сапасын арттырумен өтеңіз. Балаңызды жиі құшақтаңыз. 

Егер бір айдан соң балаңыз бала- бақшаға үйренбесе берілген кеңестер тізімін тексеріп, 

ұмытылған кеңестерді орындауға тырысыңыз. 

 Балалардың бейімделуі ойдағыдау өтіп жатқанына көз жеткізу үшін біз бірнеше 

мәселені орындауымыз керек: 

 1 мәселе: Тәрбиеші бала үшін жақын адамдай болатын қарым-қатынас орнату.  

Бұл мәселе шешілгенінің көрсеткіші: бала өз анасынан тәрбиешіге оңай баруы, оны 

көргенде  күлімсіреп, қуанып, оған көмекке жүгінуі. 

 2 мәселе: Балаға жаңа ортаға үйренуіне  көмектесу. Егер сіз бұл мәселені 

шешсеңіз, онда бала бала-бақша бөлмелерінің орналасуын біліп, сондай-ақ ол қолданатын 

заттардың қайда тұрғанын жатқа білетін болады.  

 3 мәселе: баланың ендігі жаңа өмір салтына тез және оңай үйренуіне көмектесу.  

Егер бұл мәселе шешілсе, бала тәртіпке оңай көніп, күні бойы көтеріңкі көңіл күйде 

жүреді.  

 4 мәселе: Балаға өзінің құрдастарымен дұрыс қарым-қатынас орнатуына 

көмектесу. Бұл мәселенің шешілгенінің көрсеткіші болып, оның басқа балалармен өз 

бетінше ойнап және ойыншықтармен тек ол ғана ойнамауына байсалды қарауы. 

 Сіздерге баланың бала-бақша жайдайына бейімделу деңгейлерін ұсынамыз: 

 Оңай бейімделу. Бала топқа оңай кіреді, бір нәрсеге өз зейінін тоқтату алдында 

ілтипатпен жан-жағына қарайды. Бала бейтаныс адамның көзіне ол онымен сөйлескенде ғана 

қарайды. Бала өз еркімен байланысқа түсе және де көмекке жүгіне алады. Өзін өзі алдандыра 

алады, ойын ойнағанда алмастыратын заттарды қолданады. Көңіл күйі көтеріңкі немесе 

байсалды, пантомимикасы ашық, есезімдері оңай білінеді. Бала орнатылған тәртіпті ұстанып,  

пікірлер мен ескертпелерге  ерекше көңіл бөледі. Ол балалардың жанында ойнай алады, 

оларға игілікпен қарайды.  

 Орташа қиындықтағы бейімделу. Бала тәрбиешінің әдепті қылықтарына қарай 

отырып байланысқа түседі. Бірінші минуттардағы алаңдаушылық түсіп, бала өз еркімен 

байланысқа түсіп, ойын әрекеттерін өзі бастауы мүмкін.  Пікірлер  мен мадақтауларға 

ерекше көңіл бөледі, орнатылған тәртіпті, жүріс-тұрыс нормаларын бұзуы мүмкін. 

 Қиын бейімделу. Баламен байланысты тек ата-анасы арқылы орнатуға болады. 

Бала бір ойыншықтан екіншісіне көшіп, ешқайсысына тоқтай алмайды, қобалжулы, тұйық 

болып көрінеді. Тәрбиешінің пікірі немесе ескертпелері оны қалыс қалдырады, немесе ол 

жасқанып ата-анасынан қолдау іздейді. 

  Өте қиын бейімделу. Баламен байланысқа түсу қиынға соғады, ата-анасы ол бала-

бақшада бейімделуіне күмән келтіреді. Жиі ата–ана өктемшіл келеді, тәрбиешілермен 

бақталастыққа түсіп, әр мәселеде өздерінің шамадан тыс құзыреттіліктерін көрсетеді. 
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 Баланың бала-бақшаға үйренуі жарты жылдай болуы мүмкін екенін естеріңізде 

сақтаңыздар. Өздеріңіздің күштеріңізді, мүмкіндіктеріңізді, жоспарларыңызды 

есептеңіздер. Осы кезеңде жанұяда өз баласының бейімделу ерекшеліктеріне ілесу 

мүмкіндіктерінің бар болуы  жақсы болады. Баланың көзінше бала-бақша немесе оның 

қызметкерлерін сынап, ескертулер айтудан аулақ болыңыз. Ешқашан балаңызды бала-

бақшамен қорқытпаңыз. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ 
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Чаще всего у дошкольников встречаются склонность к частым простудным 

заболеваниям, утомление и невротические расстройства, нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопие и т. д. Дети дошкольного возраста склонны к так называемой группе риска – 

второй группе здоровья. Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков ЗОЖ. Именно поэтому 

становится понятной значимость всех оздоровительных мероприятий, проводимых в этот 

период жизни ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании– 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

применительно к ребенку– обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и охранять его. 

1.Утренняя гимнастика 

Так как день у детей начинается с утренней гимнастики, она является одним из 

важнейших компонентов двигательного режима, ее организация направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических 

упражнений способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей 

полезную привычку начинать день с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно 

вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает 

кровообращение, содействует обмену веществ. Утренняя гимнастика осуществляемая после 

ночного сна, выводит организм ребенка из состояния заторможенности физиологических 

процессов, усиливая деятельность всех органов и систем. 

В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную физическую, 

психическую и эмоциональную нагрузку. 
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Я использую различные  формы утренней гимнастики: 

– традиционная форма с использованием общеразвивающих упражнений; 

– сюжетная гимнастика; 

- с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения; 

– с использованием элементов ритмической гимнастики, хороводов; 

– с использованием элементов корригирующей гимнастики. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно перед завтраком в физкультурном зале 

или в группе. 

2. Дыхательная гимнастика. 

Я придерживаюсь мнения многих физиологов, которые утверждают, что дышать 

правильно надо учить! Для этого необходимо научить ребёнка глубокому выдоху для 

хорошей очистки лёгких и улучшения их снабжения кислородом. Необходимо обращать 

внимание детей на то, что дышать нужно через нос. Правильное носовое дыхание – условие 

здоровья ребёнка, профилактическое средство против респираторных заболеваний.  Не менее 

важно в обучении правильному дыханию, является научить  ребёнка сморкаться не через обе 

ноздри, а поочерёдно. Во время прогулок полезно учить ребёнка медленно вдыхать и ещё 

медленней выдыхать носом, а также при быстрой ходьбе и медленном беге.Дыхательная 

гимнастика играет значительную роль в процессе оздоровления и закаливания 

дошкольников. 

Для успешного овладения этой гимнастикой необходимо соблюдать основные 

правила: 
дышать надо с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе имеют 

значительный оздоровительный эффект необходимо концентрировать внимание на 

дыхательном упражнении, что увеличивает его положительное воздействие дышать надо 

медленно, это необходимо для насыщения организма кислородом выполнять каждое 

упражнение не дольше, чем оно доставляет удовольствии  дышать надо носом все 

упражнения выполнять естественно, без усилий и напряжения привести свой организм в 

состояние глубокого расслабления  воздух должен входить и выходить из лёгких одной 

непрерывной струёй. Дыхательная гимнастика проводится ежедневно, в перерывах между 

занятиями или режимными моментами. 

3. Гимнастика для глаз 

Исследования показывают, что 90% всей информации об окружающем мире человек 

получает с помощью глаз. Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают 

они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем, а детям особенно.Упражнения 

для глаз предусматривают движение глазного яблока по всем направлениям. Упражнения 

для глаз проводятся с целью укрепления мышц глазного яблока, снятия глазного напряжения 

и для профилактики близорукости.Гимнастика для глаз проводится мной ежедневно по 3-5 

мин в любое свободное время, в зависимости от интенсивности нагрузки. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребёнка находится на  кончиках его 

пальцев».
[2]

 

Исследования В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия доказали влияние 

манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Развитие 

ребёнка связано с развитием движений пальцев рук. Третья часть всей двигательной 

проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти руки. Поэтому тренировка тонких 

движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. 

Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса пальчиковой гимнастики, 

происходит прямое воздействие на тонус речевого аппарата .Пальчиковую 

гимнастику  провожу ежедневно индивидуально или с подгруппой, в любой удобный отрезок 

времени в течение дня: во время утренней гимнастики, физкультминуток, в свободное время 

утром и после сна по 2-3 минуты. Особенно важно проводить гимнастику с детьми, 

имеющими речевые проблемы. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/09/21/zdorovesberezhenie-detey-vtoroy-mladshey-gruppy#ftnt2
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Наиболее часто использую в работе пальчиковую гимнастику стихотворного 

ритма, которая помогает поставить правильное дыхание, развить речевой слух.Больше всего 

детям нравятся упражнения под названием «Семья», «Салат капустный», «Мы делили 

апельсин», «Пальчик-пальчик где ты был?» и пр. Нравится детям и то, что они имеют 

возможность проводить пальчиковую гимнастику, выступая в роли ведущего, он чувствует 

ответственность и дорожит тем, что именно ему я поручила эту роль. Это является, своего 

рода, мотивацией детей. 

5. Игровой массаж и самомассаж. 

В современных условиях возникла необходимость поиска нетрадиционных путей 

организации коррекционно-образовательного процесса уже в раннем дошкольном возрасте. 

Одним из таких направлений является массаж и самомассаж. Как лечебное средство они 

были известны ещё в глубокой древности. При систематическом массаже усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами, нормализуется 

мышечный тонус, происходит стимуляция тактильных ощущений. Массаж позволяет 

активизировать и синхронизировать работу обоих полушарий мозга. С детьми мы 

выполняем  массажные движения по ладоням, кистям и предплечьям обеих рук: 

поглаживание, растирание, лёгкое надавливание, пощипывание, похлопывание. 

Различные  упражнения: катание одногошарика, катание ребристого карандаша, имитация 

скатывания колобка, палочек, как в лепке, сжимание резиновых игрушек разной плотности и 

др. Я использую в работе игровой массаж по методике А. Уманской и К. Дейнеки. Массаж и 

самомассаж  я  провожу  2-3 раза в день на занятиях, физминутках, прогулках, 

самостоятельной деятельности детей. После каждого упр. следует делать расслабляющие 

поглаживания или встряхивания рук. Подобранные упражнения могут комплексно влиять на 

развитие речи и интеллектуальные способности детей. Поскольку у дошкольников 

преобладает конкретно-образное мышление, ко многим массажам придуманы стихотворные 

тексты. Их содержание и ритм максимально приближены к характеру самого движения, 

чтобы у ребёнка возникал конкретный образ. Начинать следует с прогревающих движений, 

делающих мышцы более податливыми, а движения безболезненными. 

Артикулярный массаж-  массаж ушных раковин показан детям с самого раннего 

возраста. Он помогает развиваться всем системам организма, улучшает интеллектуальные 

способности. 

Самомассаж лица 

Ф.Р. Ауглин (Швейцария) разработал и применил на практике самомассаж лица, 

который направлен на развитие и улучшение памяти, абстрактного мышления, 

интеллекта, развитие речи.Регулярное применение этого массажа помогает повысить 

интеллект ребёнка на 75%. 

Закаливающее дыхание 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его заключается в 

выполнении комплекса игровых упражнений с носом.  Проводится 2—3 раза в день. 

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. 

Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, 

повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, 

расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами 

тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы органов дыхания и 

для защиты организма от простудных заболеваний. 

Проводится в игровой форме 2—3 раза в день. 

6. Гимнастика после сна. 

Одной из главных особенностей нервной системы детей дошкольного возраста 

является медленное переключение из одного состояние в другое, чему способствует 
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несформированность нервных процессов. Именно поэтому после дневного сна я провожу с 

детьми специальные упражнения, позволяющие им постепенно перейти к бодрому 

состоянию. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными ваннами, 

закаливанием помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также 

способствует профилактике нарушений осанки и стоп.  Гимнастику пробуждения выполняем 

лежа в кроватях. Сначала дети вытягиваются: прогибают спину, вытягивают вверх руки, 

переворачиваются с боку на бок. После чего делают упражнения. После гимнастики дети 

проходят босиком по  массажным  дорожкам , что усиливает  оздоровительный эффект и 

является профилактикой плоскостопия. Важно помнить, что темп пробуждения у детей 

разный, разная и степень выраженности эмоционального реагирования. Поэтому я 

улавливаю настроение детей, подбадриваю тех, у кого фон настроения после сна снижен. 

Слова упражнения проговариваю в спокойном темпе, с радостными интонациями. 

Важность гимнастики пробуждения нельзя недооценивать. Она развивает 

дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность грудной  клетки и диафрагмы, 

улучшает кровообращение в легких, деятельность сердечно - сосудистой системы, укрепляет 

мышцы спины, стопы, повышает концентрацию внимания. 

7. Динамические паузы и физминутки 

Динамическая пауза и физкультурная минутка предупреждают утомление и помогают 

сохранить работоспособность в течение дня. Комплексы упражнений здесь подбираются в 

зависимости от интенсивности нагрузки и состоят из 2—3 упражнений (физкультурная 

минутка) или 6—8 упражнений (динамическая пауза). Применяю простые, наиболее 

доступные упражнения, провожу в начале, середине или конце занятия, по мере 

утомляемости детей. Необходимо помнить, что интенсивность упражнений не должна быть 

высокой, их основная задача -  позволить ребёнку сменить позу, расслабиться. А короткая, 

но интенсивная нагрузка приведёт лишь к обратному эффекту. Я провожу для детей в 

качестве профилактики утомления  плавные «растягивающие» движения, которые снимают 

мышечное напряжение, повышают уровень работоспособности, именно поэтому в начале 

разминки уделяю большое внимание дыхательным упражнениям в сочетании с различными 

движениями тела. Это способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. В 

упражнения  включаю элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики  в зависимости от вида занятия. В практических занятиях использую физминутки 

по стихотворному тексту, но обращаю внимание на следующие правила при подборе 

стихотворений к конкретному занятию: содержание текста должно сочетаться с темой 

занятия, его программными задачами стихи должны быть с чётким ритмом, так как под них 

легче выполнять разнообразные движения сам воспитатель произносит текст, так как при 

произношении текста с детьми у них может сбиться дыхание. 

8. Игры, комплексы упражнений, гимнастика для профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия. 

Осанка – это приобретённое человеком в ходе роста привычное, непринуждённое 

положение тела во время покоя и в движении. Красивая прямая спина – это и внешняя 

привлекательность, и внутреннее здоровье. 

У детей дошкольного возраста мелкие мышцы спины, имеющие большое значение 

для удержания правильного положения позвоночного столба, обычно развиты слабо. 

Поэтому, если не приучить ребёнка сохранять правильную осанку в повседневной жизни до 

школы, неправильная, вынужденная поза во время школьных занятий будет способствовать 

прогрессированию нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Как и во всех других случаях, предупредить дефекты осанки легче, чем их 

лечить. Профилактику нарушений осанки необходимо осуществлять в двух 

направлениях: создание оптимальных гигиенических условий  проведение воспитательной 

работы, направленной на осознанное закрепление правильного положения своего тела. 

Игры, которые я провожу в своей группе, направлены на общее оздоровление 

ослабленных детей, укрепление их опорно-двигательного аппарата, мышечного корсета 
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позвоночника, улучшение работы органов дыхания и кровообращения. При проведении игр 

важно добиться правильной постановки головы и туловища в положениях « стоя», «сидя» и в 

движениях. 

Профилактика плоскостопия проводится мной после дневного сна детей (ходьба 

босиком по массажным коврикам и дорожкам), а игры и упражнения по профилактике 

осанки можно проводить как в первой так и во второй половине дня, в зависимости от 

нагрузки . 

Система закаливания детей. 

Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма главным 

образом низким температурам, поскольку в возникновении ряда заболеваний важную роль 

играет охлаждение организма (болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких, 

нефриты, ревматизм и т.п.). 

Цель закаливания — выработать способность организма быстро изменять работу 

органов и систем в связи с постоянно меняющейся внешней средой. Способность 

организма  приспосабливаться к определенным условиям внешней среды  вырабатывается 

многократным повторением воздействия того или иного фактора (холод, тепло и т.п.) и 

постепенного повышения его дозировки. 

В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к 

резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к инфекционным 

болезням. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем и аппетитом, спокойны, 

уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью. 

Этих результатов можно добиться лишь при правильном выполнении закаливающих 

процедур. 

Требования к проведению закаливания: 

Учет индивидуальных особенностей ребенка 

Положительные реакции ребенка на закаливание 

Непрерывность закаливания 

Наблюдение медперсонала за ответными реакциями , постоянные консультации с 

педиатром 

Согласие родителей. 

В.А. Сухомлинский считал: «Укрепить здоровье человека в детстве, не допустить, 

чтобы ребенок вступал в юность хилым и вялым, -значит дать ему всю полноту жизненных 

радостей»
[3]

. 

Здоровьесберегающая среда. 

Предметно-развивающая среда помогает обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, а также создать эмоционально-положительную обстановку. Она не только 

позволяет проводить игры и занятия, но и приучает детей к самостоятельным играм. 

Здоровьесберегающая среда в нашей группе включает в себя: 

Уголок двигательной активности детей (уголок по физо) 

В этом уголке размещаются следующие пособия: 

-скакалки, 

-мячи, 

-обручи, 

-массажные коврики и дорожки (для профилактики плоскостопия и ходьбы 

ладошками и ступнями одновременно), 

-пластмассовые гантели и гантели изготовленные из подручного материала, 

-массажные шарики, 

-ленточки, 

-лесенка для лазания и перешагивания, 

-дуга для подлезания, 

-тренажер для формирования равновесия, 

-ростомеры, которые служат также для профилактики нарушений осанки, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/09/21/zdorovesberezhenie-detey-vtoroy-mladshey-gruppy#ftnt3
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-мишень на стене в виде матрешки для попадания мячиком в цель, 

-кольцеброс, 

-кегли для сбивания мячиком, 

-тренажер для развития ловкости и быстроты (палочки с веревками разных 

цветов  для скручивания), 

-пособия для развития глазомера (на стене). 

Также в группе имеются пособия: 

-для развития мелкой моторики рук: разнообразные «шнуровки», «бусы», 

-комплексы по утренней гимнастике, дыхательной гимнастике, гимнастике для 

глаз, гимнастике после сна, пальчиковой гимнастике, 

-цветные мягкие модули для прыгания, лазания, игр (например, 

нравится  детям  модуль «Гусеница»). 

В уголке здоровья имеются наглядные консультации для родителей на тему 

«Здоровье»: «Профилактика гриппа», «Витамины», «О пользе прогулок», «Правильное 

питание», «Физическое развитие дошкольников» и т.д. 

Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, умениями и 

навыками для   формирования привычки к здоровому образу жизни. Результаты проведенной 

работы. 

Система работы по здоровьесбережению детей моей группы показала 

сформированность у детей осознанного отношения к своему здоровью. Появился интерес к 

физическим и спортивным упражнениям. Дети стали с удовольствием выполнять 

упражнения по профилактике плоскостопия, у них появилось желание делать утреннюю 

зарядку. В целом улучшилось их физическое и эмоциональное состояние, они стали более 

физически подготовленными. Эта система работы способствовала развитию двигательных и 

силовых навыков у детей. Существенно снизилась заболеваемость детей в группе (см. 

таблицу на с.4) 

В этом помогла используемая система закаливающих мероприятий. Детям 

понравилось заниматься закаливающими процедурами и они продолжали их в домашних 

условиях со своими родителями. Одежда детей всегда соответствует температурному 

режиму. 

Воспитание культуры здоровья сформировало в детях привычку к ЗОЖ. Они 

узнали что нужно делать, чтобы быть здоровым, усвоили необходимые знания, умения и 

навыки для сохранения и укрепления здоровья. 

Мониторинг  по освоению основных двигательных навыков показал 

положительные результаты. Улучшились показатели по таким физическим упражнениям как 

ползание, лазанье, прыжки, катание и бросание мяча, метание, упражнению в равновесии. 
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 Мемлекеттің экономикалық, саяси және мәдени өркендеуі білім беру арқылы 

қамтамасыз етіледі. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанда білім беру мен тәрбиелеудің 

өзіндік моделін іздестіру өзекті мәселе болып отыр. Егеменді Республикамыз  талай 

ғасырларға созылған мәдени бүркемелікті жойып, өзінің ұлттық мәдениетінің нышандарын 

тәуелсіздік саясатының дәйектілікпен жүзеге  асырылуы негізінде, егемендігіне ие, дүние 

жүзіне танымал мемлекет болды [1].  

 Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде, жаңаша ой–пікір мен педагогикалық 

көзқарастардың қалыптасу белесінде, әсіресе, гуманитарлық ғылымдардың ауқымдылығы 

кеңейіп, оларды зерттеу жан–жақты толыға түсуде. Бірақта ұлтымыздың жүріп өткен 

жолына үңілмей, тарихымен таныспай жаңа ғылыми ойларды қалыптастыру мүмкін емес. 

Сондықтан халқымыздың тарихын терең қарап, оны жаңа көзқарас тұрғысынан талдаудың 

қажеттілігі туындап отыр. Ел болып қалыптасу тарихымызда, елдігімізбен егемендігімізді 

сақтау жолына өмірлерін сарп еткен ұлы тұлғалардың есімі, ғылыми еңбектері ерекше орын 

алады [2]. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық болмысын, 

сана–сезімін сақтап қалуда одан әрі дамытуда ұлттық интеллигенция реакциялық саясатқа 

мүмкіндігінше қарсы тұрып, қолдарынан келген істі алға бастыруға барынша тырысты. Бұл 

мәселелердің дұрыс тұжырымдалуы, ең алдымен, мектепте, оның ішінде қазақ бастауыш 

мектебінің ірге тасын қалауда, білімнің ана тілінде берілуіне үлес қосқан қазақ зиялылары 

М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Х. Досмұхамбетов, М.Жолдыбаев, 

Т.Шонановтардың атымен басталады. 

 Әлем әдебиетінің алтын қорына сарқылмас үлес қосқан, алып Абайдың поэзия 

саласындағы қатарласы қазақтың Пушкині Мағжан Жұмабаев тек қана ұлы ақын ғана емес, 

сонымен қатар, қазақтың ұлы педагогтарының бірі. Оған дәлел оның педагогика 

саласындағы дәрістері мен еңбектері, 1922 жылы Петропавлдағы мұғалімдер техникумында 

дәріс оқып, 1937 жылы орыс мектебінде орыс тілі мен әдебиетінен сабақ бергені және 

«Педагогика» деген еңбегі. Мағжан «Педагогика» оқулығында халықтық педагогика мен 

психологияға талдау жүргізді. 

«Педагогика» еңбегін Мағжан Жұмабаев «Шамам келгенше қазақ жанына 

қабыстыруға тырыстым»,- деп жазады 1922 жылдың 15-қыркүйегінде Қызылжарда [8].  

Мағжан тек қана қазақ педагогикасымен ғана шектелмей сол кездегі алдыңғы қатарлы 

әлем, Ресей, ертедегі Рим, Грек ғалымдарының және педагогтарының еңбектерімен етене 

таныс болғаны белгілі. Әсіресе, Мағжан мұғалімге аса қамқор болуға, оны сыйлауға, үлкен 

құрмет көрсетуге шақырады. «Алтын алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдікі»- 

дейді ұстаз-ақын. Мағжан шығармашылығы қазақ және де әлем мәдениеттің, дүниежүзілік 

тарихының, қоғамының және мемлекеттің бөлігі. Қазақстан авторлары Валерий Антонов, 

Татьяна Орловская, Руфи Тамарина, Сергей Манацаканян, Берік Жылқыбаев, Қайрат 

Бақбергенов, Асхат Сағындықов оның өлеңдерін аударды [9]. 

Атақты ұстаз «Алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын — мұғалімдікі» деп, 

ұстаз қызметіне жоғары баға береді. Мағжан Жұмабаевтың педагогика саласы бойынша 



574 

 

жазылған еңбектері бүгінгі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. Оның еңбектері қазіргі ұстаздар 

мен ағарту саласында қызмет істеп жүрген барлық қызметкерлерге өз пайдасын тигізуде. 

Мағжан Жұмабаевтың шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттау — мұғалімдердің басты 

ісі. Ақын шығармашылығына оқушыларды тарту арқылы олардың өз туған өлкесіне деген 

махаббат, сүйіспеншілігін арттыру, қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін 

құрметтеуге тәрбиелейді және жас ұрпақты тәрбиелеу жолында оның шығармашылығы әлі 

талай еңбек етері сөзсіз. 

Біз осы еңбегімізде М.Жұмабаевтың шығармаларындағы педагогикалық идеяларына 

кеңестік саясаттың ықпалынан тыс, объективті тұрғыда тарихи педагогикалық талдау 

негізінде сипаттама беру үшін оларды Әл-Фарабидің, Ж.Баласағұнның, А.Байтұрсыновтың, 

Ж.Аймауытовтың еңбектеріндегі педагогикалық ойларымен сабақтастыра салыстыра 

отырып, талдадық.  

 Соның нәтижесінде біз келесі тұжырымдарды алға тарттық. Олар:  

Біріншіден, жас ұрпақты тәрбиелеуде ұлы ғұламалардың пікірлері жан-жақтан 

тоғысып жатқандығы олардың адалдықпен адамдыққа тәрбиелеу отансүйгіштікке, жалпы 

адамдық, адамгершілік қасиеттерге тәрбиелейтін шығармалардың үндестігі, М.Жұмабаевтың 

келешек ұрпақты тәрбиелеудегі құнды педагогикалық идеяларының туындауына өткен 

замандағы ойшыл, ғұлама философтардың әсері ерекше болғаны, оның ішінде әсіресе Әл–

Фараби, Жүсіп Баласағұнның тәрбиелік идеялары басты рөл атқарғандығы айқындалды. 

Екіншіден, Мағжан өзінің саналы өміріндегі Абайды өте қадірлеп, өзіне үлгі тұтқан, 

сондай-ақ Абайдың реалистік дәстүрін жалғастырып, артына өшпес мол мұра қалдырған 

Шәкәрім Құдайбердиевтің өнегелі өсиеттерін де санасына түйіп еңбегіне арқау еткендігі 

көрінеді. 

Үшіншіден, Мағжанның айтқанындай өзінің шағын халқына жанын салып қызмет 

еткен, өз заманының Каменский, Ребле, Муннендері, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытовтар еді. 

Осы данышпан адамдардың педагогикалық идеялары бір заманда өзара үйлесім тауып 

отырды. А.Байтұрсыновтың педагогикалық  идеяларын талдасақ олардың негізгі ойларымен 

арман мақсаттарының бірге екенін көруге болады. Екеуі де өз халқының ғұрпына ыңғайлы 

ұлттық сипатқа сай мектеп ашуға қайта-қайта алфавитті өзгертпей шатастырмай оқытуға сол 

өмірге сай жас ұрпақты оқыта алатын мұғалімдер қауымын топтастыруға барынша ат 

салысты. Екі ғұламаның пікірі, халқының келешегіне деген  көзқарастарының ұқсастығын 

М.Жұмабаевтың жазылашақ оқу құралдары һәм мектебіміз атты ғылыми мақаласының 

мазмұнынан көруге болады.  

 Төртіншіден, Ж.Аймауытов тәрбиеге баса мән бере отырып тәрбиенің екі түрлі 

болатыны: дене тәрбиесі және жан (рух) тәрбиесін атап көрсетеді. Бұл жерде 

Ж.Аймауытовтың пікірімен Мағжанның төрт тәрбие туралы ойы астасып жатыр . 

 Бесіншіден, алған мақсатымыз  бостандығымыз бен егемендігіміз ұлы 

тұлғаларымыздың еңбектеріне ойларына іс-әрекеттеріне объективті түрде баға беруге 

мүмкіндік туғызып отыр, оның белгісі – бүгінгі күнде Мағжан педагогикасын ғалымдардың 

ашық айтуы сонымен қатар күнделікті өмірде оның тәлім – тәрбиесін жетілдірілуі Мағжан 

атында мектептер ашылуы айғақ бола алады [16].  

Демек, жоғарыда айтылған ғалымдардың пікірінің тоғысатын жері – адам жан 

дүниесін тәрбиелеудегі мақсаттарының ортақтығы М.Жұмабаев ұлы ойшыл ғалымдардан 

үлгі ала отырып, өзінің педагогикалық идеяларын, тәрбие түрлерін жалпы адам жанын дұрыс 

тәрбиелеуге бағыттайды.и Әрине, оның ішінде әрбір ұлттың өзінің менталитетіне сәйкес 

тәрбиелеу, оның озығын ғана саралау басшылыққа алынады. Осы пікірлерге қосыла отырып, 

келешек ұрпақты өткені мен алдағысын саралай білетін, ұлттық ар намысын сақтай алатын, 

ұлы адамдардың пікірімен санасып, қадірлей алатындай етіп тәрбиелеу. Мағжанның айтуы 

бойынша, алға қойылған басты мақсат болып табылады [17]. 

Мағжанның жеке тұлғалық қасиеттерінің және педагогикалық идеяларының 

құндылығы оның қайталанбас, өзіне ғана тән ерекшелігінде. Ол «Педагогика» атты ғылыми 

еңбегінде төрт тәрбие түріне тоқтайды. Олар дене, ақыл, сұлулық және құлық тәрбиелері. 
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Ғасырлар бойы оқытылып келе жатқан оқу жүйесіне кейінгі жылдары еніп отырған 

жаңа ойлар мен теориялар, әдістер мен ұсыныстар, құралдар мен ақпараттық технологиялар 

оқу мен тәрбиенің мазмұнын жаңартады. Мұның өзі оқушыларды мезі қылмай, нағыз керекті 

дегендерін жеткізіп оқытумен қоса, ең бастысы тәрбие беруді көздейді. Өмір жалғасады, ескі 

жаңарады, бірақ екенінің ішіндегі інжулерін тере отырып, туған тарихымыздың, ата 

тегіміздің тәлім-тәрбиесін жалғастыру, жаңарту ұрпақтарға аманат. Мағжан 

шығармаларындағы тәрбиенің сабақтастығын, жан-жақтылығын ұрпақтарға жеткізіп, 

керегіне жарата білу – бүгінгі таңда алға қойылып отырған мақсаттардың бірі болып 

табылады [23]. 

 XX ғасырдың 1-ші жартысындағы қазақ халқының басындағы әлеуметтік өзгерістер 

Мағжанның ағартушылық, әдебиет майданындағы педагогикалық идеялардың туындауына 

негіз болады. Мағжан Жұмабаевтың келешек ұрпақты тәрбиелеуге, өз қандастарының 

болашағы үшін туған құнды педагогикалық идеялары өткен өткен замандағы ойшыл, ғұлама 

философтардың әсерінен екені даусыз. Оның ішінде Ж.Баласағұнның тәрбиелік мәні зор 

шығармаларындағы идеяларын жақсы біліп, үлгі тұтты. 

 М.Жұмабаев ұлы ойшыл ғалымдардың үлгі ала отырып, өзінің педагогикалық 

идеяларын, тәрбие түрлерін, жалпы адам жанын дұрыс тәрбиелуге бағыттайды. Әрине, оның 

ішінде әрбір ұлттың өзінің менталитетіне сәйкес тәрбиелеу, оның озығын ғана саралау 

басшылыққа алынады. Осы ұлы ойшылдардың пікірлеріне қосына отырып, келешек ұрпақты 

өткені мен алдығысын саралай білетін ұлттық ар-намысын сақтай, қадірлей алатындай етіп 

тәрбиелеу алға қойылған басты міндет болып табылады. 
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Акимова М.Р. 

Гуманитарлық колледж, Астана қаласы 

 

 

Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, іздемпаз жастарға 

байланысты. Осыған орай бүгінгі мектеп алдында тұрған басты міндет – өзіндік айтар ой – 

пікірі бар, жоғары саналы, белсенді, бәсекеге қабілетті азамат тәрбиелеп шығару. 

Қоғамдағы түбегейлі озгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды қалыптастыру, 

дамыту мақсаттарын қойып отыр. Оқушылардың ойлау қызметін дамыту, ой пікірінің 
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дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, 

оны өз тәжірбиелерінде жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін 

қалыптастыру және дамыту – маңызды және күрделі мәселелер болып табылады. 

Қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге шығармашылық тұрғыдан қарай алатын, қойылған 

мәселені сапалы шеше білетін тұлғаларды талап етуі қоғамның даму жылдамдығына және 

тез өзгеріс жағдайында адамдарды өмірге дайындай білу керектігіне бастайды. 

Білім берудегі негізгі мақсат тек білімді, кәсіби мамандандырылған адам дайындау 

ғана емес, рухани дүниесі бай және адамгершілігі зор, қоғамдық өмірдің барлық аясында 

ұлттық құндылықтарды бағалауға және дамытуға қаблетті тұлғаны қалыптастыру, білім 

мазмұнын таңдауда қатаң ескерілетін мәселе екенін баса айтқан жөн.   

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында да білім беру жүйесінің 

негізгі міндеті – баланың даралығын дамыту, тәрбиелеу және оқыту үшін жағдайлар 

жасау арқылы интелектісін байыту, бала тұлғасының рухани және дене мүмкіндіктерін 

ашу екендігін ерекшелеген еді.[6] Осы орайда мектеп қабырғасынан басталатын жеке 

тұлға қалыптастыру бәсекеге қабілетті болудың қайнар көзі. Бүгінгі күнгі білім беру 

жүйесі алдында оқушыны ойлауға, қай жаста болсын алдынан шығатын түрлі мәселелерді 

шешуге  қажетті әрекет тәсілдерін үйрету міндеті тұр.  

Сонымен, рухани дамыған, бәсекеге қабілетті тұлғаны төмендегі көрсетілген 

құндылықтарды оқушылардың бойына сіңіру арқылы қалыптастырамыз.  

 Танымдық бағыт: таным мәдениеті, нителлект, білім, ақыл – ой мәдениеті, 

шығармашылық, сындарлы ойлау, сананы жетілдіру, ой – өрісінің кеңдігі т.б. 

Баланың жеке тұлғасын дамыту ісінде тәрбие институттары ішінде  мектепке ең 

күрделі  міндеттер артылады.  Алайда,  ол мектепте жеке  тұлғаның дамуын оқу 

қызметіндегі бірінші кезектегі міндет деп танығанда ғана іске асады.  

Соңғы психологиялық-педагогикалық зерттеулер осы күрделі міндетті  шешу 

мектепте, ең алдымен, оның бастауыш буынында, оқу мазмұны мен әдістерін түбегейлі 

өзгертумен байланысты екендігіне көз жеткізеді.  (Ш.Амонашвили,   В.Давыдов, Л.3анков,   

В.Репкин,   Д.Эльконин  және т.б.) 

Бастауыш мектептегі оқытудың жаңа эксперименттік жүйелері шеңберінді мектеп 

оқушысы жеке тұлғасының мотивациялық  қажеттілік саласында елеулі өзгерістерді 

айқындайтын фактілер жинақтала бастады. Сөйтіп оқу және тәрбие арасындағы 

байланысты айқындайтын педагогикалық тәжірибе пайда болды. Бұл оқушының жеке 

тұлғасы дамуының заңдылықтарын зерттеу міндетін толық мөлшерінде қоюға мүмкіндік 

туғызды. Ол оқу материалы мазмұнын талдау және жинақтау ұстанымы негізінде 

бастауыш мектепте оқу қызметін, қалыптастыру шеңберінде жүзеге асты (Д.Эльконин, 

В.Давыдов тұжырымдамасы).[7] 

Бұл эксперимент, біріншіден, зерттеудің тұтастығын талап етті. Сол себептен 

оқушы тұлғасының дамуын, сынып ұжымын және оларды біріктіретін оқу қызметін  

зерттеу міндеті бірге қамтылды. Екіншіден зерттеу эксперименттік-генетикалық болды. 

Баланың жеке тұлғасы мектепте болған кезең бойы оқу қызметіне кіріскен сәттен 

аяқталғанға дейін зерттелді. Бұл дамудың психологиялық механизмдерін, бір жастан 

келесіге ауысу кезіндегі өзгерістерді айқындап баяндауға мүмкіндік берді. 

Жеке тұлғаның оқудың екі амалындағы даму нұсқаларын салыстырып талдау 

көзделді: біріншісі, білім берудің бұқаралық жүйесінде қалыптасқан және қарапайым 

дағдылар мен ептіліктерді қалыптастыруға бағытталады екіншісі, оқу пәндерінің мазмұны 

теориялық ұғымдар жүйесіне негізделеді.  

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бастауыш мектепте бала тұлғасының 

мотивациялық құрылымында түбегейлі өзгерістер болатыны анықталды. Олар балалардың 

танымдық мүдделерінің жедел қалыптасуы негізінде оқу қызметі мотивтерінің қайта 

құрылуынан басталады. Олар бастауыш мектеп жасының аяғына таман жинақталып 

қалыптасады да, баланың әр түрлі оқу  материалына көзқарасы, арқылы айқындалып 

қызығуын қанағаттандыратын көздерді өз бетімен іздеуге жетелейді. Яғни, оқу-танымдық 
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мотивтер оқуда ғана емес, оқушы тіршілігінің бүкіл жүйесінде жетекші орын алады. 

Өйткені, осы мүдделер ортақ ұжымдық қызмет барысында пайда болады, оларды бала 

толық қоғамдық формасы - топтық құндылық бағдары ретінде ұғынады.[8] 

Дамыта оқыту теориясы шеңберінде де әр түрлі мәселелер бойынша қатар 

зерттеулер жүргізілді. Олар - бастауыш сыныптарда дамыта оқытуды теориялық және 

әдістемелік қамтамасыз ету (В.Репкин), оқу барысында жеке тұлғаның дамуы 

(А.Дусавицкий), оқу барысындағы қатынас түрлері (Г.Цукерман), оқу қызметінің 

қалыптасу деңгейіне баға беру (Г.Репкина, Е.Заика) және т.б.[7] 

Алынған нәтижелерге теориялық талдау А. Дусавицкийдің "Жеке тұлғаны оқу 

барысында дамыту" еңбегінде жасалған. [11]  Талдау бастауыш мектепте оқуды 

ұйымдастыру әдісі және бала тұлғасын дамыту арасындағы байланыстың психологиялық 

механизмдерін айқындауға мүмкіндік берді. Қазіргі жағдайда бастауыш мектеп кезеңі - 

қоршаған ортаға деген субъективтік эгоцентристік көзқарастың объективтік (танымдық, 

өнегелік) қөзқарасқа ауысуына ең қолайлы мезгіл екендігі көрсетілді. Балалар қарым-

қатынасында алуан түрлі тұлғааралық байланыстар құрудың өзгермелі үрдісі бала тұлғасы 

сана-сезімінің дамуына ықпал егеді: алдымен, оқудағы жетістіктерін дәл бағалауға 

қатысты, екіншіден жеке тұлғаның моралдік қасиеттеріне байланысты. Қарым-қатынас 

барысында белгілі жұмысты атқаруға орай қасиеттер емес, баланың тұлғасы, оның 

адамгершілігі үлкен маңызға ие болады. 

Бастауыш сынып оқушылары эстетикалық және физиологиялық жағынан, 

адамгершілік-имандылық тұрғысынан тәрбиелеп қалыптастырудың маңызын аша 

көрсетіп, олардың мінез-құлқын осы заман талабына сәйкес жетілдіруге деген сенімін 

арттырады. Оны іске асырудың маңызды құралы ретінде оқу ісінде, жекелеме және 

ұжымдық түсіндірмелі әңгіме түрінде, кештер мен конференцияларда, саяси хабарлар мен 

пікір таластарда кеңінен қолданады. Бұл істердің бәрінде сендіру әдістерінің нәтижелі 

болуы оның мазмұнына және эмоционалдық сезімге  құрылуына байланысты болмақ. 

Баланың бойында әдет-дағдыны немесе іс-әрекетті мінез-құлық дағдысы етіп 

қалыптастыруда жаттықтырудың педагогикалық негізі жөнінде                             

К.Д.Ушинскии де көптеген  пікірлер  айтқан болатын. Ол жаттықтырудың іс-әрекет, 

қимыл үстінде адам психологиясынан алатын орнын айқындай келе жаттықтыруды  іске  

асырудың төмендегідей  тәсілдерін ұсынады:  

 а)  балалардың алдына белгілі бір іс-әрекет жасауға ынталылық туғызатындай   

міндет қою; 

 ә) сол   іс-әрекетті шешуге   қажетті білімді алдын ала меңгерту; 

 б) оқушыға іс-әрекет кезіндс іске асырылатын әрекетті алдын- ала қайталап  

жасатып үйрету; 

 в) кейін   ол    іс- әрекетті  әлденеше  қайталатып  жаттықтыру, қалыпты- дағдыға 

айналдыру; 

 г) оқушылардан жаттығуды жетілдіре  түсуді талап ету;  

 е) іс-әрекет үстіндсгі адамның мінез-құлқының үнемі бағытталуда болатынын    

ескерту.  

Оқушылардың мінез- құлқын бақылау, оған талап қою әдісіне тоқталайық.  Бала 

ойынға алданып, теледидардан қызық кино, концерт көріп, спорт жарыстарына қатысып, 

үй тапсырмасын орындамауы мүмкін. Сондықтан баланың мектептен тыс уақыттағы 

мінез-құлқын бақылаудың немесе оны еңбектің бір түрінен екінші түріне   ауыстырудың 

тәлімдік маңызы зор. Талап қою дегеніміз  баланың іс-әрекетін белгілі бір бағытқа 

бейімдеу. Талап қою - баланың жауапкершілік сезімін ояту. Бұл әдісті іске асырудың 

құралы - мұғалімнің сұрауы, орынды нұсқау беруі. Оның ерекшелігі баланың тез іс-әрекет 

етуіне, оның мінез-құлқын өзі реттеп тәртіпке келтіруге  үйретеді. Ол көбінесе мұғалім 

мен оқушының ара қатынасы дұрыс, бірін-бірі түсінген, дұрыс талап қоюды, мінез-құлқын 

белгілі нормалар мен ережелерді орындауға ынталандыруды көздейтін әдіс. Сондай-ақ ол 

белгілі тапсырмалар мен талаптарды орындауға бағытталады. Ал оны орындатудың 
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құралы: күнделікті баланың мінез-кұлқын, іс-әрекетін, жұмысын бақылау, 

тапсырмалардың орындалу барысы туралы әңгімелесу, баланың тәрбиеші алдында есеп 

беруі немесе сыныптас жолдастары алдында есеп беруі арқылы іске асырылады. Бақылау 

баланың іс-әрекетін бақылай отырып, бағыт-бағдар беруге бейімделе жүргізіледі. 

Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамытудың педагогикалық-

психологиялық мәнін ашуда   Ш. Амонашвили, В. Давыдов, Л. Заноков, В. Репкин, Д. 

Эльконин, Қ. Жарықбаев, М. Мұқанов және т.б. тұжырымдамаларын басшылыққа ала 

отырып, жас кезеңде көрініс беретін тұлғалық қасиеттердің педагогикалық және 

психологиялық жақтары (аспектілері) деп топтастырған. 
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АДАМГЕРШІЛІК САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ-ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА РУХАНИ-

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ 

 

Сериков Т.К. 

Астана қаласы, Гуманитарлық колледж 

 

  Тәрбиенің маңыздылығы сондай, біздің болашақ  ұрпағымыз тәрбиеден ғана  

рухани байлық алып, тәрбие арқылы  ғана  Адам болып қалыптасады. Оған көптеген 

мысалдар келтіруге болады. Қазір ортамызда «Қиын балалар», жасөспірімдер, ата –анасы  

көңіл бөлмейтіндер, түрлі тағдырға  душар болған жастарымыз көп. Біздің мақсатымыз –

оқушыларымызды мүмкіндігінше жан-жақты тәрбиелеу. М.М.Пришвиннің сөзін 

келтірсек, «Оқушы –жастарымыз  дұрыс тәрбиеге наннан да артық  душар».     

Ұлы ақын, қоғам қайраткері, мәдениетті ағартушылық реформалаушы Абай 

Құнанбаевтың педагогикалық жүйесінде бірінші орын адамгершілік ізет пен басқа 

мәдениетті тануға берілген. Оның пікірінше, көзқарастардың кеңдігі, адамгершілік 

қасиеттердің бар болуы адамды басқа ұлттардың тілін, мәдениетін меңгеруге міндеттейді. 

Басқа елдің тілі мен мәдениетін меңгерген адам сол ұлт өкілдерімен тең құқыққа иеленеді. 

Басқа мәдениетті қабылдай алатын адам дүниеге деген кең көзқарасқа қарай қадам жасап, 

өзіне сыни қарауға үйренеді, шектеулі пікірлерден арылады. 

Абайдан кейінгі ойшылдар да оның дәстүрін жалғастырып, ой өрісін кеңейте түсті. 

Бұл тұрғыда Шәкәрім Құдайбердіұлы айрықша ізденімпаздық танытты. Шәкәрім 

Құдайбердіұлы айналасындағы кемшіліктерді, адамдардың мінез-құлқындағы, әлеуметтік 

өмірдегі кереғарлықты сынағанда, халқын надандықтан, келеңсіздік атаулыдан арылтуға, 

экономикалық және рухани дамудың таза жолына салуға ұмтылды. Болашақ дамудың 

бірден-бір жолы ғылым мен өнер үйрену, еңбек ету, бірлікті сақтау және озық елдерден 

үлгі алу деген тоқтамға келді. Бұл көзқарас оны Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, 

Шоқан Уәлихановтың идеяларымен сабақтастырады. 

 Қазіргі уақытта Қазақстандық ғалымдар осы мәселеге қатысты келелі ой-пікірлер 

айтып, ғылыми ізденістер жасап келеді. Атап айтсақ, гуманистік тәрбие мәселесі 

С.А.Ұзақбаеваның, ұлттық тәрбие мәселесі Қ.Б.Жарықбаевтың, Қ.Б.Бөлеевтің, 

К.Ж.Қожахметованың, адамгершілік тәрбие мәселесі Р.К.Төлеубекованың еңбектерінде 

жан-жақты талданған. 
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Педагогика тарихында  мектеп оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеу қоғамның 

әр түрлі кезеңдерінде де зерттеу нысаны болды. А.Я.Коменский балалар мен жастар 

мінезінде өзін-өзі билеу, кішіпейілдік, сыпайлық, ізгілік сапаларды тәрбиелеуді талап етті. 

Ол мектеп тәртібі жөнінде жан-жақты жаңа пікірлер айтты. Оның еңбегінің маңыздылығы 

сонда, ол – орта ғасырлық мектептің жазалау тәртібіне қарсы болды, сонымен бірге, 

мұғалім оқушыларының тиісті мектеп тәртібін талап ете білуі керек деген тұжырым 

айтты.  

 И.Г.Гербарттың дәлелдеуінше адамгершілік тәрбиесінің мақсаты – мінез-құлықты 

қалыптастыру. Бұл тәрбие, баланың әр саналы қызығушылақтар мен адамгершілік 

елестетулеріне негізделіп оқу арқылы жүргізіледі. 

И.Г.Пестолоции еңбек адамгершілікке үйретеді, балалардың бірімен-бірін өзара 

және олардың ересектермен дұрыс қарым-қатынаста болуын қалыптастырады деп санады 

. 

 Көрнекі педагог К.Д.Ушинскийдің айтуынша, еңбек біріншіден адам өмірінің 

негізі, өмірдің құралы. Екіншіден, еңбек – адамгершілік, ақыл-ой тәрбиелерінің, адамның 

дене жағынан жетілуінің көзі. Педагогика  ғылымын дамытуда үлкен үлес қосқан ірі 

ғалым педагогтар Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, М.Н.Покровский адамгершілік тәрбие 

беруде елеулі еңбек етті. 

 В.В.Макаевтың пікірінше адамгершілік тәрбиенің негізін мыналар құрайды деп 

көрсетті: 

- адамгершілік ұғымды, түсінікті, идеалды қалыптастыру; 

- адамгершілік сезімді дамыту; 

- адамгершілік сенімді қалыптастыру; 

- мінез-құлықты, дағдыны дамыту, қалыптастыру; 

- өзін-өзі тәрбиелеу; 

- жағымсыз әсерлерге, әрекеттерге қарсы тұра білу. 

 Психологтар мен педагогтар: К.Б.Бозжанов, Г.Жүнісова, С.Рахметова, 

Э.А.Орынбасарова, Л.Рундева, Л.С.Выготский, Л.Н.Леонтьев, Н.И.Болдырев, 

Л.И.Божевич, А.А.Любинская төменгі сынып оқушылары сыртқы әсерге өте алғыр, неге 

үйретсе соның барлығына шынайы сезіммен қарайтындығын дәлелдеп береді. Дәл осы 

кезде балаларды жүйелі және дәйекті түрде адамгершілікке тәрбиелеуге зор мүмкіндіктер 

туады деп есептейді. 

 Баланы тәрбиелеуге ата-ана жеткілікті мән бермесе, бұл істің нәтижесіз болары 

күмәнсіз. Абай былай дейді: "Балаға көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады. Біріншісі-ата-

анадан, екіншісі-ұстазынан, үшіншісі -құрбы-құрдасынан. Солардың ішінен бала 

қайсысын жақсы көрсе, соныкінен көбірек жұғады". Сондықтан жұмыс қаншалықты 

қауырт болса да, қаншалықты шаршап-шалдығып жүрсе де, ата-ана бала тәрбиесін 

ұмытпауы тиіс. Балалардың болашақ қадамы отбасында басталатыны бәрімізге аян. Бала 

жақсы әдетті болса да, жаман әдетті болса да ең алдымен отбасынан алады. Ата-аналар 

балаларын мәдениетті, кішіпейіл адал азамат етіп өсіргілері келсе, ең алдымен олардың 

өздері кіршіксіз таза адам болуы керек. Көпшілік жағдайда баланың бойында теріс 

қылықтардың пайда болу себебін отбасындағы үлкендер өздерінің бойынан іздемейтіні 

өкінішті. 

 А.С.Макаренко ата-аналарға арнаған бір сөзінде былай деген: "Сіздің мінез-

құлқыңыз - жеткіншек тәрбиесіндегі бірден-бір шешуші құрал. Егер сіз дөрекі және 

мақтаншақ немесе маскүнем болсаңыз, онда сізге тәрбие туралы ойлаудың қажеті жоқ. Сіз 

қалай киінесіз, басқалармен қалай әңгімелесесіз, қалай қуанып, қалай қайғырасыз, 

достарыңызбен және қас адамдарыңызбен қалай қатынас жасайсыз, сіз қалай күлесіз, 

газетті қалай оқисыз, радионы қалай тыңдайсыз, міне, мұның барлығының да бала үшін 

маңызы ерекше". Ол ез еңбектерінде ата-аналар беделі туралы үлкен сөз көтеріп бала 

тәрбиесінде бұл беделдің алатын орнын көрсеткен. 
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Мектептің ата-аналар комитеті мұғалімдерге, ата-аналарға көмектеседі, балалардың 

демалысын, қиын отбасыларды қамқорлыққа алуды, балалардың тұрғьн жеріндегі 

жұмыстарды ұйымдастыруға қатысады. Ата-аналар жиналыстарын, олардың 

конференцияларын пікір таластарды, балалар мерекелерін өткізудің дайындық 

жұмыстарына қатысады. Мектептің, отбасының, бүкіл халықтың және мемлекеттің негізгі 

мақсаты қазіргі заманның талаптарына сәйкес балаларды және жастарды тәрбиелеу, 

оларды мамандық таңдауға, арнайы орта және жоғары оқу орындарына түсуге, халық 

шаруашылығының салаларында еңбек етуге даярлау. 

 Мектеп пен отбасының ынтымақтастығының бірнеше формалары бар. Мектеп пен 

отбасы байланысының басты формасы  - ата-аналар жиналысы, онда көптеген мәселелер 

мысалы күнделікті өмір, еңбек, демалыс, оқушылардың бос уақыты, кәсіптік бағдар, оқу 

және тәрбие жұмысы, т.б. талқыланады және оларды одан әрі жетілдірудің нақты жолдары 

қарастырылады. Байланыс формаларының екінші түрі - педагогтардың оқушылар 

үйлеріне баруы. Мақсат: оқушылардың үй жағдайымен, күнделікті өмірімен, тұрмысымен 

танысу, оқу және тәрбиеге байланысты әр түрлі тақырыптарда ата-аналармен әңгіме 

өткізу, пікір алмасу. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының үшінші формасы - 

педагогикалық-психологиялық білімдерді насихаттау, яғни ата-аналарға педагогикалық-

психологиялық  білім   беру.    

Қазақ халқының ұлттық мәдениетінің қайта өркендеу жағдайында жастарды 

ұлттық дәстүрлерде тәрбиелеудің заңды обьективті қажеттігі туды. Халықтық педагогика 

арқылы оқушылардың - адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың педагогикалық мәні 

де оған қоғамдық салт-сана, әлеуметтік экономикалық, мәдени өмірден саяси көзқарас пен 

тарихи кезеңнің айқьн айғағы болып табылады. Сондықтан қазақ елінің жаңа тұрпаты 

халықтық тәрбие жүйесінде ең алдымен өз халқының ғасырлар бойы қалыптасқан бай 

тәжірибесіне арқа сүйері және оны қастерлеп дамыта түсуі заңды құбылыс. Өйткені 

мұндай негіздерді білмей, өз халқының, ұлттық ерекшеліктерін сезінбей, басқа халықтың 

өзіне тән ерекшеліктерімен салыстырмай, бағаламай өз байлығын байыта түсу мүмкін 

емес.    Дүниенің ең асылы, бағалысы Адам болып саналады. Олай болса сол асылдың 

бойындағы ең басты шешуші қасиеттері неден тұрады деген сауал туындайды. Осы жас 

ұрпақтың адамшылық сипаттарының негіздері қандай болмақ деген сүрақ Абайды қатты 

ойландырған, толғандырған. Ұлы ақын мұны «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым»- деп 

берілетін тезисінің негізінде таратып, түсіндіріп отырғанынан көреміз. Осы мүдде 

тұрғысынан Абай адам болам деп талпынған әрбір таланты жастың бойында 

адамшылықтың қандай нәрі, ізгіліктің сипаттары басым болу керектігін алғаш рет 

«Ғылым таппай мақтанба» деген атақты өлеңінде саралап, көп нәрсенің төркініне назар 

аударады. Абай өтірік, өсек, мақтаншақ, бекер мал шашпақ ғылымға жат нәрсе, әр 

нәрсенің байыбына барып істеу адамгершіліктің белгісі деп үйретеді. Абай өзі педагог 

болмаса да жастарды оқытуға, бала тәрбиесіне көп көңіл бөліп, ерекше назар аударған. 

Абай қайрат пен ақыл, қажымай, талмай ізденушілік, ерінбей еңбек ету адамды 

ойлаған мақсатыма жеткізеді деп жастарға кеңес береді. Оңай олжаға тап болуды 

көздеушілік ар-ұяттан безіп, еңбексіз күнелтуді мақсат ету, адамды азғындатады  дейді. 

 «Отыз сегізінші» сөзінде жазған «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» 

деген нақыл сөздерінің тәрбиелік маңызы аса зор. Абай әр уақытта жақсы мен жаманды, 

адалдық пен арамдықты салыстыра, жақсыны үлгі етіп ұсынады. Адамшылықтың алды-

махаббат, әділет, сезім. Абайда бұл үшеуі бірлікте, біртұтас диалектикалық байланыста 

қарастырылады. Шынында, әділет-ізгіліктің анасы, әділет болмаса, ұят та жоқ, ал ұят жоқ 

жерде адамшылық қасиет те, махаббат та жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ, - 

дейді ақын. Абай сүйіспеншілікті адамгершіліктің бір сипаты деп қарайды. Бұл жолда 

жаңсақ басу адамгершілікке ақау түсіру ғана емес, оны жойып та жіберетіні жайында ой 

түйеді. 

Адамгершілік сананы қалыптастыру білім беру үдерісіндегі, мұғалім мен оқушы 

арасындағы өзара қарым-қатынастағы шығармашылық әрекеттесу құрылымының 
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маңызды бөлігі болып табылады. Оқыту және тәрбиелеу үдерісіндегі шығармашылық 

тұрғыдан қолдану және оқыту кеңістігін толеранттық мінез-құлық үлгілерімен толтыру 

білім берудің нәтижелілігінің кепілі болып табылады. 

 Адамгершілік сананы қалыптастырудың жолдары: орталықтар.  Ұйымдастырылу 

түрлері: Сабақтан тыс қызметтер, бірлестіктер, жазғы демалыс. Оқу білім беруді 

дамытатын түрлі жаттығулар. Факультативтер,  курстар, конференциялар, интеллектуалды 

ойындар, олимпиадалар, емтихандар.  Балалардың ғылыми қоғамдары.

 Интеллектуалдар мектебі, лагерь, өзара көмек мектебі, ғылыми экспедициялар, 

эстетикалық музыкалық, хор, вокал, би, көркемсурет студиялары, халықтық кәсіп 

студиялары.   

 Арнайы курстар (құқық, саясат-тану, мәдениет-тану, экономика, психология), 

конференциялар, кездесулер, іскер ойындар, дөңгелек үстелдер және т.б.  

 Тәрбиелеу әдістерін топтастырудың түрлі жолдары бар. Н.И.Болдырев, 

Н.К.Гончаров және т.б. олардың сипаты бойынша (тәрбиелеу бағыты, қолданылуы, 

ерекшелігі және т.б.) сендіру, жаттығу қолдау және жазалау деп бөледі. 

 Ғылыми еңбектерге жасалған теориялық талдау мынадай қорытынды түйін 

жасауға мүмкіндік берді: 

1. Адамгершілік тәрбиесі философтардың, педагогтердің, психологтардың, 

жалпы қоғамның назары бұрын да, қазіргі кезде де бөлінген. Әйтсе де, адамгершілік 

сананы қалыптастыру мәселесі терең теориялық және практикалық тұрғыда 

қарастырылуды қажет етеді.  

2. Адамгершілік сананы қалыптастыру үдерісінде, біздің ойымызша, кіші 

мектеп жасы негізгі роль атқарады, өйткені осы уақытта құндылық бағдарлар мен 

салыстырмалы түрдегі іс-әрекеттік механизмдер қалыптасады.  

3. Адамгершілік сананы қалыптастыру үдерісі даярланған үлгі ауқымында 

адамгершіліктік, жүйелік, тұлғалық-бағытталу, іс-әрекеттік, ортаға байланысты  және 

мәдени бағыттар,  тұлғаны ұжымда қалыптастыру, психологиялық үйлесімділік орнату; 

жекелеу (оқушы тұтас оқыту-тәрбиелеу процесінің субъектісі); оқушылардың тіршілік 

әрекетінің барлық, яғни оқу және әлеуметтік-мәдени салаларында ұлттық-мәдени 

факторларды жүйелі түрде және жан-жақты есепке алу. 
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ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҰЛҒА ДАМУЫНА ӘСЕРІ 

 

Куандыкова Г.О. 

Астана қаласы, гуманитарлық колледж 

 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың "Менің арманым да, мұратым да Қазақстан халқын 

бақытқа жеткізу" деген еңбегінде қазақтардың қайталанбас этикалық, психологиялық 

әлемінің әлі де жете зерттелмей, зерделенбей жатқан тылсым дүние екендігін атап 

көрсетуі педагог-ғалымдар қауымына өткен тарихымызға көз жібере отырып, ұлттық 

құндылықтарымызды жаңаша зерделеп, озық тұстарын бүгінгі күн қажетіне пайдалануды 

жүктейді. Осы орайда Қазақстан Республикасының соңғы жылдарда болып отырған 

түбегейлі өзгерістері еліміздің білім беру саласындағы көптеген міндеттерін  тарихи, 

мәдени тұрғыдан қайта қарауды қажет етеді. Әсіресе, тәрбие салаларында жүргізіліп 

жатқан реформалар мен ғаламдық талаптардың  біртіндеп ене бастауы да жас ұрпақты 

өзгермелі қоғамға әлеуметтендірудегі   уақыт талабымен бiрге келген игiлiктi мақсат.  Бұл 

мақсат-міндеттер тұтастықта іске асуы үшін оның негізі ең алдымен отбасы тәрбиесі 

арқылы бастау алуы тиіс. Себебі, отбасы  тұлғаны әлеуметтендірудің жетекші және 

айқындаушы көзі  болып табылады [1].  

 Қоғамның өркениеттенуі отбасы сипатын түбегейлі өзгертті. Онда қоғамдық 

тәрбие жүйесі отбасына қарағанда бала тәрбиесінде белсенді рөл атқара бастады, соның 

нәтижесінде ата-аналар тұлғаны әлеуметтендірудің бірден бір факторы болудан қалды, ал 

отбасында бала ең басты құндылық ретінде танылып,  тұлғалық қалыптасуының  маңызы  

артты. Соған қарамастан қоғамның әртүрлі даму кезеңдерінде отбасы тәрбиесі мәселесі 

күн тәртібінен түскен емес. Ол қоғамдық категория ретінде онымен бірге дамып, өзгеріп 

отырды. Сондықтан, адам тәрбиесі отбасы мәселесімен  бірлікте қатар қарастырылып 

келді. Осылайша, отбасы тәрбиесінің тәжірибесі алғашқы педагогикалық теориялардың 

бастау көзі болды. 

 Көптеген тарихи-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау арқылы  отбасы 

тәрбиесінің басты міндеті  тұлғаны қоғам талабына сай әлеуметтендіру деп 

анықталғандығын, ал оның қалыптасуы сол отбасының педагогикалық мүмкіндіктеріне, 

оның құрылымы мен ондағы психологиялық ахуалға, отбасы мүшелерінің өзара қарым-

қатынасына яғни отбасы сипатына тікелей байланыстылығын дәлелдейді. Сондықтан, 

жеке тұлғаның қалыптасуында отбасы негізгі фактор деп қарастырылады. 

 Әйтсе де, отбасы ортасындағы тәрбиенің тиімділігі оның басшысының 

ақылдылығына байланысты деп тұжырымдалады. Осы тұста ғұлама әл-Фараби өзінің 

«Бақытқа жету жолында» деген еңбегінде   отбасы басшысының ақыл-парасатының 

жоғары болуы ондағы өмірді дұрыс ұйымдастыруға және отбасы мүшелерін бақытты 

тұрмыс кешуге бастайтын басшылығында өте маңызды орынды иеленетiнiн сипаттайды. 

Сөйтіп, оны пайымдағыштық қасиетпен байланыстырады. Ол: «Үйдің іштерін басқару 

тәсілдері жөніндегі тамаша пайымдау - бұл отбасындағы пайымдағыштық. Іс зор немесе 

маңызды болса, оған анағұрлым күшті және жетік пайымдағыштық керек болады, ал егер 

іс кішкене немесе маңызсыз болса, оған болмашы пайымдағыштық та жеткілікті. 

Пайымдағыштықты қатардағы қарапайым адамдар ақыл деп атайды. Егер адамға осындай 

күш тән болса, жұрт оны ақылды деп атайды», - деп отбасын басқарудың тиімді жолдары 

отағасының қаншалықты ақылды адам болатындығына байланыстылығын көрсетеді. 

Ғұламаның мұндай пайымдауларына бүгінгі күн тұрғысынан қарай отырып, отбасы 

тәрбиесін басқарудағы “пайымдағыштық” ұғымы бүгінгі күнгі “құзырлылық” ұғымының 

мәнін ашады деп таптық. Орта ғасырдың өзінде “пайымдағыштық” бүгінгі “ақыл”, 

“құзырлылық” ұғымдарымен байланыста қарастырылса, ал оның мазмұны “білім”, 

“талғам”, “икемділікпен” және т.б. қасиеттерді қамтиды. Бүгінгі отбасы тәрбиесі 
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жағдайында отағасының бойынан табылуға тиісті қасиеттер ретінде бұл қасиеттер бүгінде 

де өз өзектілігін жоймаған [26]. 

 Отбасының негізгі қызметі өмірге ұрпақ әкелу болса, өмірге келудегі басты мақсат 

бақытқа жету деп білген әл-Фараби. Мұндай көзқарастар бүгінгі ғылыми-педагогика 

теориясындағы отбасы функцияларының бірі ұрпақ жалғастырушылықты көрсетсе, өмірге 

келген ұрпақтың бақытты болашағын қамтамасыз ету де отбасы міндеті екендігін 

ескертеді. Әрбір адамның өмірде өз орнын тауып бақытына жетуге қабілетін 

қалыптастыратын мекені отбасы деп  көрсетеді. Оның отбасы тәрбиесi жөнiндегi 

көзқарастары мен трактаттарындағы өсиеттерi өз замандастары мен келер ұрпақ 

зерттеулерiне арқау болып, негiзгi бағытты нұсқады.  

 Оның озық  ойлары ақын Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанында  

жалғасып, өз үндестігін тапқан. Ақын мемлекеттің мықтылығы  қалың әскерге де, қарулы 

күштердің көптігіне де емес, отбасы татулығы мен беріктігіне байланысты деп санайды. 

Отбасы мемлекеттің құрамдас бөлігі деп есептей отырып, әрбір отбасының  өмірі ондағы 

ерлі-зайыптылардың өзара сыйластығы мен татулығына негізделеді және сол арқылы 

балаларына үлгі-өнеге болады дейді [27]. 

 Бұл ойларды қорыта келе, орта ғасырдағы отбасы тәрбиесінің түпкі мақсаты  

қоғамның талабына сай қарастырылып, ондағы тұлғаны қалыптастыру мемлекеттік 

тұрғыдан  қойылып келгендігін байқаймыз. Осы тұста  әл - Фараби араб халифатында 

ертеден қалыптасқан дәстүр бойынша мемлекет басқаруға лайық  білім - парасаты, мінез - 

құлқы барынша кемелденген мінсіз адамның қалыптасуын отбасы тәрбиесінің ең бірінші 

міндеті деп қарастырған. Бұл -  сол қоғамның өркениеттілікке жетуі үшін қажетті 

тұлғаның моделі ретінде сипатталды. Әл-Фараби мұнда туа біткен немесе жас кезінен 

бойына дарытылып егілетін  он екі қасиеттің атын атайды. Олар: адамның мүшелері 

мүлде мінсіз болуға тиіс, бұл мүшелердің күші өздері атқаруға тиісті қызметті аяқтап 

шығу үшін мейлінше жақсы бейімделген болуы керек; жаратылысынан өзіне айтылғанның 

бәрін түсінетін, айтылған сөзді сөйлеушінің ойындағысындай ұғып алатын болуы керек; 

өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, 

бұлардан ешнәрсені ұмытпайтын болуы керек; әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін 

байқаған заматта сол белгінің ишаратын іліп әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі 

болуы шарт; өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін айдан - анық айтып бере алатын 

тілмар болуы шарт; өнер - білімге құштар болу, ақыл үйренуден шаршап - шалдықпай, 

осыған жұмсалатын еңбектен қиналып азаптанбай, бұған оңай жететін болу керек; 

тағамға, ішімдік ішуге келгенде қанағатшыл болуы керек, жаратылысынан 

сауыққұмарлықтан аулақ болып, бұдан алатын ләззатқа жирене қарауы шарт; шындық пен 

шыншыл адамдарды сүйіп, өтірік сөйлеушілерді жек көру керек; оның жаны 

жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары болып, жаратылысынан игі істерге 

ынтызар болуға тиіс; жалған дүниенің басқа да төл нәрселеріне жирене қарап, 

жаратылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек 

көретiн болуы керек, жұрттың бәріне өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы 

қажет; әділ болу керек, бірақ қыңыр болмау керек, әділеттілік алдында жақсы мінез 

көрсететін; әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлдем рақымсыз болуы шарт, өзі қажет 

деп тапқан істі жүзеге асырғанша шешімпаздық көрсетіп, бұл ретте қорқыныш пен 

жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болу керек .Осы қасиеттердің бәрін бала 

бойында қалыптастыра отырып "мінсіз адамды"  тәрбиелеп шығарамыз деп тұжырым 

жасайды ғұлама ғалым.  

 Дегенмен, әл - Фараби бұл қасиеттердің барлығы бірдей бір кісінің бойына бітіп, 

дари қоюы сирек болатын құбылыс екенін ескере отырып: "... жоғарыда аталған 

шарттардың алтауы немесе бесеуі оның бойына біткен болса, онда қиялдау қабілеті 

жағынан теңдесі болмағандықтан ол осы қаланың айтулы басшысы болмақ"- деп, ғұлама  

тәрбиенің тұлғалық идеясын басшылыққа ала отырып отбасын және ондағы тәрбиені 

басқару қашан да мемлекеттік мүддеге сай қойылуы қажеттігін дәлелдейді.  
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Түйіндей келе,  ғұлама еңбектеріндегі отбасы тәрбиесін ұйымдастырудың 

тұжырымдамалық идеясы ізгі қоғамда орналасқан ізгі отбасы  жағдайында баланың әрбір 

әрекетінің ізгілікке бағытталған құлқын қалыптастыруды көздейтін, тұлға тәрбиесінің 

ізгіліктілігі идеясымен айқындалады. 

1-кесте  – Түркі ғұламалары мұраларындағы   отбасы тәрбиесінің негізгі қызметтері 

мен  бүгінгі күнгі отбасы қызметінің өзара байланыстылығын көрсететін кесте 

Түркі ғұламалары мұраларындағы 

отбасының негізгі қызметтері 

Бүгінгі  отбасының негізгі 

қызметтері 

Әйел алып, бала сүйгiн жадырап, 

Ұлсыз ғұмыр - қаңыраған шаңырақ, 

                                             (Ж.Баласағұн) 

   Ұрпақ жалғастырушылық 

"Ақшаны үнемдеуде және жұмсауда 

көрсететін шамаға қарай жомарттық туады. 

Шектен тыс үнемшілдік не ақшаны кем жұмсау 

сараңдыққа соғады, ол мұның өзі адам басындағы 

жаман қасиет. Шектен тыс артық жұмсау және 

жеткілікті дәрежеде үнемшіл болмау 

ысырапшылыққа соқтырады. Осындай адам 

басындағы қасиеттерден келіп, тиісті әрекеттер 

туады"   

                                                  (әл-Фараби) 

  Экономикалық- шаруашылық                                                                           

Ұл мен қыздың өнегесi ата-ана, Бәрi бiзден - 

дұрыс па, әлде қата ма   

                                             (Ж.Баласағұн)                                                                                            

 Тәрбие берушілік 

Ата - ана мен балалар арасындағы қарым-

қатынас өзара түсіністікке негізделуі үшін 

ересектер тарапынан болатын қарым-қатынас 

стилі тым қатал да, тым жұмсақ та  болмауға тиіс.                 

                  (әл-Фараби) 

Қарым – қатынастық 

«Бақ ұлыңды бекерге бос жүрмесін, 

Бейбастық боп кетер бекер жүргесін» 

                                               (Ж.Баласағұн) 

Бос уақытты ұйымдастыру және 

демалу 

Ұлы ғұламалар еңбектерінің қай қайсысын алып қарасақ та отбасы тәрбиесіндегі 

соңғы нәтиже оның бойында ізгілік қасиеттердің қалыптасуымен байланысты  

айқындалады. Әл-Фарабидің  «Бақытқа жету жолында» деген еңбегінде «Тәрбие дегеніміз, 

халықтардың  бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту» деп 

айтуы осыны айғақтайды. Бұдан біз, ғұламалар көзқарастарындағы отбасы тәрбиесін 

ұйымдастыру  үнемі тәрбиенің  ізгіліктілігі қағидасына  сүйеніп  отырғандығын 

айқындаймыз.  

Халқымыздың ізгілікті дін талаптарымен байланыстыра қарастырып келгендігі 

белгілі. Осы тұста Қожа Ахмет Яссауи адамның жақсы не жаман іс-әрекеттерін оның  

қарама-қарсы мінез-құлықтарымен өзара салыстыра қарастырады. Солардың қатарында: 

сараңдық пен жомарттық, көнбістік пен тәкаппарлық, қайырымдылық пен 

қайырымсыздық, жуастық пен қаталдық, қасірет пен қуаныш сияқты этикалық ұғымдар 

қатар кездеседі.  Әрбір адамның бойына ізгілік қасиеттерді қалыптастыру арқылы ізгі 

қоғамды құру идеясы тұрғысынан қарағанда Қ.А.Яссауи көзқарасы мен пайымдаулары әл-

Фараби пікірімен сабақтасып, үйлесімдік табады. Тек оларды қалыптастырудың 

құралдары ғана өзіндік айырмашылық беріп тұр. 

Бұдан  шығатын тұжырым, IX-XII ғасырдағы түркі ғұламалары мұраларындағы 

отбасы тәрбиесінің тұжырымдамалық идеялары негізінде үнемі басшылыққа алынып 

отырылатын отбасы тәрбиенің ізгіліктілігі, тұлғалылығы, жас және дара ерекшеліктерді 

ескеру, үлкенге құрмет көрсету, тәрбиенің халықтығы және т.б. қағидаларды ескеріп 
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отырғандығын айқындадық. Мұндай пайымдаулары бүгінгі  отбасы тәрбиесіндегі 

демократиялық стилдің талаптарын мақұлдайды.  

Ата-аналар мен балалар арасында қалыпты қарым-қатынас стилін ұстау „тең орта“ 

шама әдісін қолдануды керек етеді. Ол туралы ғұлама "Тең орта" шаманы табу алғаш 

қарағанда өте қиын болғандықтан, адам өзінің мінез - құлқын нормаға  яғни бір қалыпқа 

келтіруге мүмкіндігінше жақындатуға бағытталған амалдарды пайдаланады дейді. 

Мысалы, мінез-құлықтың орташа шамасына жету үшін қолданылатын амалдар өзімізде 

дағдыға айналған мінез- құлықты қарастыру болып табылады,  егер  мінез - құлқымызға 

тән нәрсе артық кету болса, жетімсіз болудан түсетін әрекеттерге баулимыз, егер мінез- 

құлқымызға жетімсіздік тән болса, онда өзімізді артық кетуге сәйкес әрекеттерге 

баулимыз. Сонан соң, біз өзімізге қандай мінез-құлық қалыптасып шыққанын ойластырып 

қарастырамыз, - дейді. Қазiргi кезде жастар арасында жүргізілген сауалнамалар мен 

жазылған шағын шығармалар олардың отбасылық өмір туралы және ондағы тәрбиені 

ұйымдастырудағы теориялық және тәжірибелік дайындықтарының жеткіліксіздігін 

көрсетеді. Бала өмірге отбасынан адам болуға лайықты және өмір сүруге қабілетті азамат 

ретінде атануы тиіс. Ата - ана үшін балаларын өмірге толық қанды, өмірлік мақсат - 

мұраты айқын, белгілі бір мамандықты толық меңгерген тұлға ретінде қадам бастырудан 

артық бақыт жоқ. 
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ-ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 

 

Наурызбай Н.Е. 

Астана қаласы, Гуманитарлық колледж 

 

 

Ұлттық идеяға айналатындай салауатты өмір салты бүгінгі күні жан-жақты 

қарастыруда. Педагогика ғылымында  бұл мәселе төңірегінде назар аударатын көптеген 

зерттеулер жүргізілуде. Оларды ғылыми тұрғыда жүйелей келе, мынадай бағыттарын атап 

айтуға болады:  

  - салауатты өмір салтын философия мен  әлеуметтану ғылымы тұрғысынан  

(Л.Н.Арутунян, Ю.Б.Бромлей, И.Т.Левкина, Р.В.Рыбкина, Т.Ж.Нақыпбеков және т.б.);   

- оқушылардың бойында құндылық бағдар негіздерін қалыптастыру  

(Г.К.Нұрғалиева,  С.С.Тілеуова және т.б.);  

- оқу-тәрбие үрдісінде жастардың салауатты өмір салтын адамгершілік 

құндылықтар арқылы қалыптастыру (А.Каплиева, Б.Қ.Мұхаммеджанов, Г.Ж.Нұрышева,

 Ж.Торыбаева  және т.б.); 

- салауатты өмір салтын тарихи дамуы және халықтық педагогика  тұрғысынан 

зерттелуі (Ж.Ембергенова, Э.Құрманалиева және т.б.); 

- валеология  ғылымын теориялық және әдістемелік тұрғыда зерттеу  мәселелері  

(А.С.Иманғалиев,  А.Ақанов,  Ж.Ж.Нұржанова  және т.б.);   

- оқушылардың бойындағы салауатты өмір салтының психо-физиологиялық 

аспектілері (Ш.Ә.Тулебаева, Т.Қ.Игисинов, И.В.Мордвинцева және т.б.). 

Қоғамдық жаңару кезеңінде, еліміздегі әлеуметтік-саяси, экономикалық 

қатынастардың сипатының өзгеруі өз кезеңінде қоғамдық білім, тәрбие институттарының 

да жұмыс бағыты мен мазмұнына жаңа талаптар қойып отыр. Сондықтан жоғарыда 

аталған зерттеулерді негізге ала отырып, қоғамдағы мектеп, отбасы бала тәрбиесіне, 

әсіресе салауатты өмір салтын қалыпта Біздің зерттеуімізге негіз болған ұғым – салауатты 

өмір салты. Әлеуметтанушы Т.Ж.Нақыпбеков «Өмір салты субьектінің әлеуметтік 

ортамен өзара әрекеттесу тәсілі. Өмір салты арқылы қоғамның экономикалык жағдайын, 

қоғамдық қатынасын, материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру 

деңгейлері көрінеді»-деп атап көрсетеді. Ал, ғалым И.Т.Левкина «Салауатты өмір сүру 

әркімнің өз мамандығы деңгейінде дұрыс игере біліп, өнімді еңбек етіп, тұрмыс жағдайын 

түзете отырып, қоршаған ортаға қарым-қатынас жасай білуінде екенін негіздей отырып 

сипаттайды. Ол: «адамның салауатты өмір сүруі – адам  мәдениетінің бөлігі, өмір сүру 

құндылығына байланысты» - деп атап көрсетеді.  

А.Н. Леонтьев «салауатты өмір сүру» - өмірдегі өз орнын білу, өмір сүруге 

ұмтылыс жасау, алдына қойған максатқа жету жолдарынан тұратынын атап көрсетті. Ол 

өзінің зерттеуін негіздей отырып «салауатты өмір сүру» категорияларын  бөліп 

көрсетеді: салауатты өмір сүру қалпы, салауатты өмір сүру  мәні, салауатты өмір сүру 

деңгейі, салауатты өмір сүру стилі, салауатты өмір сүру дағдысы. Ғалым: «салауатты өмір 

сүру үшін өмір сүрудің мәнін, деңгейін, қалпын, стилін жеке ұғынып, күнделікті іс-әрекеті 

мен әрекетінде қолданылса, дағдыға айналары сөзсіз» - деп қарастырады. Мектеп 

оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру бұл: 

- Біріншіден, жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен 

жан – жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 

пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 

- Екіншіден, салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы 

мен орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – 

шараларды жүргізу. 

 Мектептегі оқушы денсаулығын сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты: 

тұлғаның психологиялық, дене –қимыл әрекеттерінің мүмкіндіктері мен жас 
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ерекшеліктерін ескеріп, гигиеналық ұғымдарды, салауатты өмір салтының уәждамаларын, 

жеке бас тазалығын жете түсіндіру; 

Олардың мінез – құлқында белгілі гигиеналық тұрақтылықты қалыптастыру, өзіне - 

өзі қызмет ету, денсаулығын сақтау, нығайту, мәдени – гигиеналық мінез – құлық 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

 Салауатты өмір салтының бүгінгі маңызды мәселелерінің бірі – жасөспірімдер 

арасындағы ішімдікке салыну десек, қазіргі зерттеулерге қарағанда, оған салынудың 

әлеуметтік – патологиялық дамуы мына себептерге байланысты екені белгілі болып отыр: 

әлеуметтік–экономикалық, отбасындағы психологиялық орта, жұмыссыздық, 

мақсатсыздық немесе шектен тыс бос уақыт, т.б.  

 Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа 

сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану арқылы 

оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу 

дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, 

оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 

тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті 

сабақта пайдалану қажет. 
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Мұса А.А. 

Астана қаласы, Гуманитарлық колледж 

 

 

Қазақстан Республикасының даму келешегі адам өмірінің жоғары сапасына қол 

жеткізумен және әлемдік қоғамдастықта оның мәртебесін арттыруымен байланысты. 

Жоғары технологиялар дәуірінде дәл білім беру жүйесі болашақтың көкжиегін анықтап, 

тұрақты дамуды және мемлекеттің зияткерлік қуатын қамтамасыз етуде.  

Қaзipгi тaңдa қaлыптacқaн eңбeк нapығы жoғapы бiлiмдi, шығapмaшылық дeңгeйi 

жoғapы, әpeкeттiң caн aлуaн түpлi caлacындa өз бiлiмi мeн бiлiктepiн қoлдaнa aлуғa 

қaбiлeттi, қoғaмдa бoлып жaтқaн нapықтық – экoнoмикaлық, caяcи - идeoлoгиялық жәнe 

pухaни - әлeумeттiк өзгepicтep oғaн бeлceнe apaлacып, oның тaлaптapын өз бeтiншe шeшe 

aлaтын, opтaғa бeйiмдeлгiш, шығapмaшылық көзқapacы бap, жaн - жaқты үйлeciмдi 

дaмығaн тұлғaны қaлыптacтыpу тaлaп eтeдi. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-рухани 

тәрбие беру, ізгілікті білім беру ортасын құру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай 

адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. 

Жеке тұлғаның жалпы даму проблемалары туралы: Студент тұлғасын 

қалыптастыру сапасын арттыру мәселесі педагогтар мен психологтар: Н.В. Кузмина, А.А. 

Леонтьев, С.В. Кондратьева, озық тәжірибелі зерттеу, педагогикалық тұлғалық 
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потенциалын ашу /Ю.К. Бабанский/ сонымен қатар, студенттердің өзін-өзі тануы 

шығармашылық белсенділігін  көтерумен тығыз байланысты. 

Сонымен қатар, зерттеу тақырыбына қатысты адамгершілік-рухани құндылықтар 

мәні, тәрбиелік маңызы туралы қоғам қайраткерлері, ғұламалар, ғалымдар ұлы педагогтар: 

әл-Фараби, Ж.Баласұғын, Қ.А.Йассауи, Ш.Уәлиханов, Ы,Алтынсарин, А.Құнанбаев, 

Ш.Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Жұмабаевтар өз 

еңбектерінде құнды ой пікірлерін қалдырып кеткен. 

Жоғарыда аталған еңбектердің барлығының да теориялық және практикалық 

маңызы зор. Алайда зерттеуші ғалымдардың өзін-өзі тану және рухани – адамгершілік 

құндылықтар мәселесіне қосқан үлкен үлесіне қарамастан, тұлғаның өзін-өзі тануы 

арқылы адамгершілік-рухани құндылық бағдарын қалыптастыру зерттелмеген күйде 

қалып отыр. Бүгінгі таңда С.А.Назарбаева жобасын қалап отырған бұл жұмысты әрі қарай 

жалғастырып, еліміздің болашағы студент жастардың бойында адамгершілік, имандылық, 

ізгілік, парасаттылық, мәдениеттілік, т.б. қадір – қасиеттер мен жалпыадамзаттық 

құндылықтарды қалыптастыру бүгінгі күнде жоғарғы мектептің өзекті мәселелерінің бірі 

болып саналады.  

Педагогика ғылымының негізін салушылар Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, т.б өз қажеттігін тануды жеке тұлғаның кемеліне 

келуінің, кәсіби жетілуінің басты көрсеткіші ретінде есептеп, бұл ұғымның аспектілерін 

әр кезеңде әр тұрғыдан қарастырған. Мысалы Ян Амос Каменский жеке тұлғаның өз 

бойындағы рухани күшін дамытуға мұғалім көмектесе алатынын көрсете келе, ол: «Тек 

ақылды адамдар тәрбиелеу емес, жеке тұлғаны түгелдей дамыту - оқудың ең басты 

міндеті»,-дей келіп, оның жүйесінің негізі жеке тұлғаға бағытталған – негізгі құндылықтар 

– ақыл-ой, адамгершілік және діни тәрбиені жүзеге асыруды көздеген. 

Рухани-адамгершілік құндылықтар адамзат пайда болған кезден бастап адам 

санасына еніп дамып отырды десек те болады. Себебі рухани-адамгершілік құндылық 

адамның өзіне, қоршаған әлеуметтік ортаға бір-біріне деген қарым-қатынасы, өмір сүру 

салты, даму деңгейін бейнелейтін құрлымыдық элемент. Рухани құндылықтың сапасы  

жан дүниесінің дамуы, сана сезімінің деңгейі білімділігі, өнерлілігі, ақылдылығы, 

мәдениеттілігі т.б. көптеген сапалары арқылы өлшенетін болса, адамгершілік құндылық 

адамның адами қасиеті, бір-біріне деген қайырымдылық көрсетуі, мейірімділік  сезімі, іс-

әрекеттегі адалдығы, әділдігі, өмір сүру салтындағы туыстық, достық қарым-қатынасымен 

бірігу идеясымен ерекшеленеді.   Ал құндылықтық қатынас әрқашан да субъектінің 

бойында белгілі бір эмоцияларды – қуану, сүйсіну, таңдану, табыну т.б. қамтып 

дүниетаным ықпалымен қалыптасып келген.   Оның ішінде ең жоғарғысы – қасиеттерге 

табуну, бала кезден ана сүтімен бірге өзінің ана тілі арқылы, мораль негіздері ретінде, өз 

тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен салт- дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығып, 

кезеңге сай дамып отырды. 

Елдегі оң өзгерістер білім беру ұйымдарындағы тәрбие қызметінің жүйесінен 

көрініс тапты. Қазақстандық патриотизмнің, азаматтықтың, руханилықтың саяси және 

адамгершілік мәнін түсіну, адамгершілік бағдарлы, әлеуметтік белсенді, үйлесімді 

дамыған тұлға қалыптастыру процесі жүріп жатыр. Ұлттың жалпы қазақстандық ділін, 

мәдени, ұлттық-тарихи дәстүрлерін ескере отыра, зияткерлік, рухани және 

шығармашылық әлеуетін жаңғырту үшін жағдайлар жасалуда. 

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. Жаңа 

формация мұғалімі жетістіктері, іскерлігі мен құзыреттілігі арқылы көрінеді. 
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 Oйымызды қopытындылaй кeлe, бiлiм бepу ұйымдapындa бapлық пәндepдi oқи 

oтыpып, oлapдың мaзмұнын pухaни тәpбиeмeн caбaқтacтыpa oқытудың мaңызы зop. Бұл 

пәндi oқу apқылы aдaм өзiнiң мiнeз-құлқы мeн қopшaғaн opтaғa қapым-қaтынacын жaқcы 

жaққa қapaй өзгepтe aлaды. Coл apқылы өзгeнi дe өз apнacынa тapтa aлaды. Әлeмдe бoлып 

жaтқaн бapлық жaқcылыққa жapшы бoлa aлaды. Aл oл жaқcылықты жacaғaн aдaм қaлғaн 

мың aдaмғa үлгi бoлaды. 

Бiлiм бepу ұйымдapындa рухани-адамгершілік тәрбие apқылы aқиқaтқa жeтудe 

pияcыз cүйicпeншiлiкпeн қызмeт eтугe, дұpыc ic-әpeкeт жacaуғa бaca нaзap aудapaтын 

бoлca жac ұpпaққa тaғылымды тәpбиe, үлгiлi өнeгe бepугe бoлaтыны, өзiн-өзi тәpбиeлeй 

oтыpып жүpeгiндe iшкi тыныштық opнaту apқылы eшкiмгe, eшқaшaндa қиянaт жacaмaуғa 

үйpeту бoлaшaқ ұрпақты қaлыптаcтыpудa бacты ұcтaным бoлып қaлуы шapт дeп тұжыpым 

жacaуға болады. 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Г.А.Ерғалиева, Ә.М.Мұханбетжанова  Өзін-өзі тану ілімінің педагогикалық 

тарихи даму аспектілері, Орал, 2005ж 

2. Назарбаева С.А. «Самрпознание»-возраздение истоков духовности и 

нравственных ценностей. Обшественно политический литературно-художественный 

журнал. 2004. №1. с. 4.  
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Толеубаева А.Д.,Мурсалиева М.Б. 

КМҚК №150 «Таңшолпан» балабақшасы 

 

 

ХХІ ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының ең басты тетігі – білім. Қазақстанның 

білім беру саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып жатқан жаңашыл 

бастамалармен үндесіп отыр. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, 

білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап 

бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, 

іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 

біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам 

қарқынмен өзгеріп жатқан дүниеде лайықты өмір сүру. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті- оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау»- деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір оқушының алдына қойып 

отырған басты міндеттерінің бірі –оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру 

және жаңа технологияны меңгеру. Ал білім беру жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің 

бірі инновациялық оқыту технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру  және 

жұмыс істеу болып табылады. [1, 3 – 5 б.] 

Болашақ мұғалімнің инновациялық іс – әрекетке даярлығы – студенттің 

инновациялық технологияны меңгеруі және болашақта өз  іс – тәжірибесінде пайдалана 

алуына қажетті жаңа білім, білік, дағдыны игеруі.  
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Инновациялық оқыту – қазіргі кезеңде ең  әлеуметтік, мәдени ортадағы 

инновациялық өзгерістерді жете қарастыратын процесс және оқу, білім беру әрекетінің 

нәтижесі. Болашақ мұғалімдердің инновациялық іс – әрекетке даярлығын қалыптастыру 

үшін оларға инновациялық білім беріп, инновациялық оқыту жүргізілуі тиіс.  

Инновациялық білім беру – болашақ мұғалімдерге инновациялық білімді жүйелі 

меңгерту арқылы олардың инновациялық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру 

процесі. 

Болашақ мұғалімдерге инновациялық білім берудің міндеті – оларды ізденімпаз 

жаңашыл ұстаз етіп даярлау, күнделікті білімі мен біліктілігін көтеру, өз ісіне 

шығармашылықпен қарау, меңгерген инновациялық технологияны болашақта өз мектебі 

мен сыныбының ерекшеліктерін ескере отырып, түрлендіре алу, шағын өзгерістер енгізе 

білу, өз ісіне сыни көзқараспен қарау, жеткен жетістіктері мен жіберген кемшіліктеріне 

педагогикалық сараптама жасай алу, өзінің авторлық технологиясын өмірге әкелу, оны 

әдіснамалық тұрғыдан негіздеу, ұдайы жетілдіріп отыру.  

Сондықтан болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орны қабырғасында жүргенде – ақ 

инновациялық технологиялар негізімен қаруландыру, инновациялық білім беру бүгінгі 

күнгі өзекті мәселесі болып отыр.  

Қазіргі инновациялық технологиялардың жиі қолданылатыны – ақпараттық 

технологиялар. Оларды пайдалану барысында көбінесе компьютерді қолданып, сабақты 

түрлендіріп, студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын дамытады. Осындай сабақтар 

өткізгенде, оқыту процесін дараландырады және студенттердің ойын дербестігі мен 

белсенділігін арттырады. [1, 3 - 5 б.] 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажетт» - деп, Н. Ә. Назарбаев айтқан 

болатын. Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында, ХХІ ғасырда ақпараттық қоғам 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегі міндеттерді шешу 

керектігін атап өтті: компьютерлік техниканы, интернет, коммуникациялық желі, 

электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электронды 

оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. [2, 37 б. ] 

Жаңа технологияны меңгеру оқушының интеллектуальдық, рухани азаматтық және басқа 

да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Жаңа ақпараттық 

технология құралдарын қолдану адамзаттың әртүрлі сферасында, соның ішінде білім беру 

саласында көптеген өзекті маңыздылыққа қол жеткізіп отырғаны белгілі. .  

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. Ақпаратты- коммуникациялық технологиялар деп локальдық, аймақтық бүкіл 

әлемдік желілірде ақпарат алмасуды жүзеге асыратын қазіргі заманғы байланыс 

құралдарының барлық түрін, бағдарламалық жүйелер мен кешендерді, мультимедияны 

телекаммуникацияны, вертуальды, ақпараттар жиынтығын айтамыз. Ақпараттық 

технологияның негізгі мақсаты – қолданушы керекті мәліметті өздігінен іздеп табуға 

талпындыру, яғни іздемпаздыққа үйрету. Сондықтан, бүгінгі компьютерлендірілген 

ғасырда есептеу техникасының өте жылдам дамып, оны ғылымның кез-келген салаларына 

қолданып, одан нақтылы нәтижелер алуымызға байланысты ғылым мен білімді одан әрі 

терең меңгеруде ақпарттық технологияларды қолданғанымыз аса маңызды. 

Жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық 

салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Тұтас дүние 

қалыптастыру мен қоғамдастықтар, жеке адаммен бүкіл дүние жүзілік қоғамдастықтың 

өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуге ақпараттық – коммуникативтік 

технологиялар маңызды рөл атқарады. Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен 
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«ХХІғасыр- ақпараттандыру ғасыры» деп аталды. Қазақстан Республикасыда ғылыми –

техникалық прогресінің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне 

енді. [3, 15 б.] 
Қоғамды ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының 

негізгі шарттарының бірі. 
Оқу үдерісінде ақпараттық және қатынастық технология құралдарын кешенді 

пайдалану мүмкіндігін тәжірибе жүзінде жүзеге асыру бұрыннан таныс бағдарлама 

құралдары мен дүниежүзілік алғы шепке сәйкес келетін жаңа құралдар болып табылатын 

көп функционалды білім берудің электрондық басылымдарын жасау және қолдану 

арқылы да жетуге де болады. [1, 3 – 5 б.] 

 

 
Компьютер (ағылш. computer — «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш 

машина) — есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм 

бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина. 

Компьютер дәуірінің бастапқы кезеңдерінде компьютердің негізгі қызметі — есептеу деп 

саналатын. Қазіргі кезде олардың негізгі қызметі — басқару болып табылады. [4, 10 – 12 

б.] 
Негізгі принциптері: Өзінің алдына қойылған тапсырманы орындау үшін 

компьютер механикалық бөліктердің орын ауыстырылуын, электрондардың, 

фотондардың, кванттық бөлшектердің ағынын немесе басқа да жақсы зерттелген 

физикалық құбылыс әсерлерін қолданады. Көбімізге компьютерлердің ең көп таралған 

түрі — дербес компьютер жақсы таныс. 
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Интернет (оқылуы [ ]; ағылш. Internet — International Network) —

компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі. Интернетке қосылу мүмкіндігі болған 

жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар 

және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға болады. 
Интерактивті тақта –бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және де 

дәріс берушіге немесе баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттық 

кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. Бағдарламалық – техникалық 

кешеннің құрамына кіретін интерактивті тақтаны қызықты және динамикалық түрде 

мультимедиялық құралдар көмегімен студенттің қызығушылықтарын тудыратындай оқуға 

мүмкіндік беретін визулды қор депте атауға болады. Сабақты түсіндіру барысында тақта 

алдында тұрып, бір мезетте мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD, CD-ROM және 

Интернет ресурстарын қолдана алады. CD-ROM,Web – түйін мазмұнын қарастыру, ақпарт 

сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу және т.б 

әрекеттерді жеңіл орындай алады. Компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік 

желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, электронды оқулықтарды оқу 

үрдісіне тиімді пайлдалану арқылы білім сапасын көтеру. 
Электрондық оқулық - бұл ақпаратты жүйенi ұсынушы кiтап, әдiстемелiк және 

бағдарламалық құрал-жабдықтарды нақты тәртiппен оқыту болып табылады. Оның 

құрылымы мен мазмұны оның қолдану мақсатына байланысты. 
Оқу процесiн негiзгi факторлармен қарқындандыру электрондық оқулықтың 

көмегiмен жасалады: 
 Жоғары мақсаттық бағыттау; 
 Мотивацияны күшейту; 
 Оқу мазмұнының ақпаратты көлемiн жоғарылату; 
 Оқу-танымдық қызметiн үйренудiң активтiлiгi; 
 Оқуқызметiнiңқарқындылығынжоғарылату; 

Электрондық оқулықпен жұмыс iстеу тиiмдi, тек қойылатын талаптар орындалса: 
 Жылдам байланыс; 
 Керектi анықтамалық-ақпаратты iздеу жылдам жүргiзiлсе; 
 Көрiнiстiк мысалдар мен моделдер; 
 Бақылау. 

Мультимедия – бұлаппараттық комплекс пен құрал-жабдықтарбағдарламасы, яғни, 

пайдаланушылардыңдиалогтiкрежимдеграфикпенжұмысiстеуiнемүмкiндiкбередi. 
Мультимедия 4 типтi әр түрлi мәлiметтердi бiр арнаға байланыстырады: 
 Мәтiн 
 Бейнелер 
 Қозғалатын бейнелер 
 Дыбыс, әуен. 

Мұғалімдердің сабақтары компьютерлік технологияларды қолдану арқылы 

жеңілдейді, өйткені сабақты өткізу ақпараттандыру арқылы жүргізіледі. 
Заманауи білім берудегі инновациялық технологияларды пайдаланудың мұғалімнің 

педагогикалық іс-әрекетіндегі тиімділігі: 

1. Білімін қысқа уақытта бағалайды; 

2. Білім сапасын арттыра алады; 
3. Білімді кез келген уақытта қорытындылайды. 
Ал ақпараттық технологияларды қолдану оқушыларға: 
 Оқу материалдарын жиі қайталау шығармашылық шеберлігінің артуына жағдай 

туғызады; 
 Оқуға деген қызығушылығын арттырады; 
 Өз білімдеріне сенушілік қалыптасып, эмоцианалдық сезімдеріне әсер етеді; 
 Өздігінен ізденіп, игерген материалдарды ұзақ есте сақтауларынан білімдерін 

тереңдетеді; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D2%2593%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%2588%25D1%258B%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D2%2593%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%2588%25D1%258B%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580
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 Іздену, зерттеу жұмыстарымен айналысуға үйретеді; 
 Өнерге деген эстетикалық белсенділікке баға беруге талпындырады. [4, 10 – 12 б.] 

Уақыт алға жылжыған сайын адамзаттың қажеттілігі тек материалдық тұрғыдан 

ғана емес, рухани жағынан да үнемі өсіп, өркендеуді талап етері сөзсіз. Отандық ғылым 

беру саласы аталған талап тілекті жүзеге асыратын негізгі күш. Сана неғұрлым дамудың 

жоғары сатыларына көтерілген сайын қажеттілігін қанағаттандыратын тетіктердің де 

неғұрлым жоғары сапалы болуын қажет етеді. Дүние жүзін жайлаған ең күрделі 

жаһандану процессі тұсында бізде рухани ұлттық құндылықтарымызды жандандырып, 

жаңарта түсуіміз керек. Егер жаңа заман адамын қалыптастырамын дейтін болсақ, ең әуелі 

бірден-бір адамтану ғылымының негізі болып табылатын әдебиеттану ғылымының да 

көкжиегін кеңейту кезек күттірмейтін мәселе. Әлеуметтік өзгерістердің казіргі қоғамда 

жаңа қозғалыстың өркендеу процессі , білім мен тәрбие саласында жаңа ізденістерді 

қажет етуде. Осындай қажеттіліктердің бел ортасында тұрған мәселенің бірі - білім 

берудің жаңа да тиімді әдістемесінің ғылыми теориялық негізін дамыту.  

Елбасымыз «Интеллектуалды ұлт-2020» ұлттық жобасы үш құрамдас бөлiктен 

тұруға тиiс деп оны талдап бердi. Оның бiрiншiсi - бiлiм беру жүйесiн инновациялық даму 

жолына түсудi қарастырады. Дәстүрлi бiлiм беру әдiсi шәкiрттердi ақпарат және бiлiммен 

мейiлiнше мол ауқымды қамтамасыз етудi басты орынға қою керек. Қазiргi кезде әрбiр 

сағат сайын жаңарып жатқан ақпарат пен бiлiмнiң тасқынынан өзiмiзге керектiсiн iрiктеп 

алу- оны ыңғайына қарай қолданысқа және мамандыққа еңгiзу мәселесi күн тәртiбiнен 

түспеуi керек. Сондай-ақ жаңаша ойлауды да ұмытпауды еске сала келiп, бұл үшiн жаңа 

әдiстемелер, оқыту формалары қажеттiгiн айтты. [ 5, 22 б.] 

Компьютерлік оқыту технологиясы –педагогтың мүмкіндігін күшейтетін 

құрал.Қазіргі кезде белгілі бір білім көмегімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушы білім 

алуға, оқуға, үйренуге көп мән беруі тиіс. Оқушы білім алумен қатар шешендік 

шеберлігімен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ 

болып жетіледі. Ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың келешек ұрпақтың 

жан-жақты, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

психологиялық жағдай жасау үшінде тигізер пайдасы аса мол. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Ж.Садуова «Инновациялқ технологияларды білім беруде қолдану».// Білім. 

Алматы, № 5, 2006ж.  -37 б. 

3. Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – А.:Өркен, 

2007. – 15 б. 

4. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын көтеруде 

пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 2008. – 10 – 12 б. 

5. Н.Амирғалина. «Білім берудің инновациялық технологияларының бірі- тірек 

конспектілері». // Білім. Алматы, № 4, 2009ж. -  22 б. 
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РАЗВИТИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО  ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Курманова С.Ж., Ошакбаева Н.С., 

СОШ № 76 имени А.Бокейхана г.Караганда 

 

 

 Современному обществу необходим человек, функционально грамотный, 

умеющий работать на результат, способный к определенным, социально значимым 

достижениям.  

 Современное общество постоянно меняет взгляд на содержание образования. 

Сегодня образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 

Стратегий «Казахстан-2050». Одной из задач является современное образование и 

профессиональная переподготовка, использование новых технологий, идей и подходов, 

развитие инновационной педагогики.  

Инновационная школа - такая школа, которая позволяет работающим в ней людям 

постоянно быть в движении, развиваться. В связи с изменением социально-экономической 

ситуации в стране и мире современному обществу нужен человек функционально 

грамотный, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их в 

разнообразной деятельности[1, стр 5]. 

 Что же такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность 

рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладывается в начальных классах, где идёт 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности-чтению и письму, 

говорению и слушанию[2, стр 10]. 

Базовым навыкам функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде 

всего) становится обязательным условием успешности. Осознанное чтение создает базу не 

только для успешности на уроках русского языка и литературы, но и является гарантией 

успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей. Все 

методы, используемые педагогам, должны быть направлены на развитие познавательной, 

мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, обогащение 

знаний каждого учащегося, развитие его функциональной грамотности. 

Уметь логически рассуждать, делать свои выводы на основе полученной 

информации, которая представляется в различных сферах (в банках, в анкетах, в бытовых 

условиях). В современной жизни требуется, чтобы человек, окончивший школу, мог не 

только применять готовые знания, но и, самостоятельно мыслить и ориентироваться в 

современной информации, т.е. быть функционально грамотной личностью.  

В современном мире главными качествами личности являются инициативность, 

чтобы он мог самостоятельно мыслить творчески, не думать по шаблону, а именно 

находить нестандартные решения, мог быть готов обучаться в течение всей жизни для 

получения профессии. 

Чем  же отличается функциональное чтение от простого чтения? Функциональное 

чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи или 

выполнения определенного задания. При функциональном чтении применяются приемы 

просмотрового чтения (сканирование) и аналитического чтения. 

Просмотровое чтение –это же выборочное чтение. Цель просмотрового чтения – 

получить самое общее представление о содержании текста, о теме и круге 

рассматриваемых в нем вопросов. На основе этой информации читающий решает, нужен 
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ли ему этот текст. Для ее получения бывает достаточно прочитать заголовки, отдельные 

абзацы или предложения.  

Аналитическое чтение в начальной школе опирается на сюжет произведения. 

Читая, учащиеся комментируют текст, интерпретируют события, рассуждают, 

высказывают свои соображения, доказывают, аргументируют свои ответы, подтверждая 

их словами из текста ( прием вычитывания ), сравнивают, сопоставляют наблюдаемые 

литературные явления, составляют таблицы, схемы, тесты и пр[3, стр 15]. 

 Чем же овладеть ученики, чтобы стать функционально грамотным, выходя из стен 

начальной школы? В первую очередь – они должны уметь учиться. У них должны быть 

сформированы знания, умения и навыки. Новые стандарты образования говорят нам об 

этом. Для этого чтобы их реализовать учителю необходимо использовать в своей 

деятельности новые приёмы и современные педагогические технологии. 

С целью развития функциональной грамотности на уроках чтения используем 

различные приёмы и методы.  

При работе над техникой чтения, с 1 класса вводим занимательные задания: 

анаграммы, перевёртыши, разгадывание ребусов и др. А также используем логические 

упражнения, время на прочтение слов ограничено. За умственную работу: обобщить, 

сгруппировать, сопоставить и т.д. 

Задание « Назови одним словом» Ласточка, сова, ворона, голубь - .......(птицы) 

Задание «Найди лишнее слово» . Ребёнок не только найти лишнее слово, но и 

суметь обосновать свой выбор. Слон, медведь, кошка, бабочка, лев, лиса. 

Задание « Верно или неверно». Дети читают предложение и определяют, может ли 

это быть. Если высказывание верно, то почему? Если неверно, то необходимо 

доказательно это объяснить.Например. Выпал снег. Лена вышла загорать. 

Во 2 классе начинается работа над предупреждением трудностей, связанных с 

пониманием текста и продолжаем работу над творчеством при развитии речи. Например, 

даем задания по группам.  

1группа – «Дополни текст « красивыми словами». Пришла зима. Покрыл землю 

снег. Хлопья снега лежат на деревьях.  

2 группа – « Сочини сказку». Используя слова (жил –был, как-то раз, вдруг, 

однажды), учащиеся должны сочинить сказку. 

Задание «Прочитай с марсианского». Ребятам предлагается расшифровать текст, 

после того, как задание выполнено, учитель задают вопросы: « Как вам удалось понять 

смысл текста? Какие выводы вы сделали для себя?»  

С 1 по 4 классы добиваемся на уроках чтения того, чтобы дети научились выделять 

основную мысль произведений, предлагать варианты заголовков, отмечать наиболее 

удачные понимать позицию автора, высказывать собственное мнение. С этой целью 

используем на уроках элементы критического мышления: приём «Работа с вопросником»  

(должны найти ответы на вопросы из тескта),  приём  «Уголки» (при составлении 

характеристики героев), приём «Толстые и тонкие вопросы» (по ходу работы с таблицей 

справа учащиеся записывают вопросы, требующие односложного ответа. Например: Кто 

автор рассказа «Кот –ворюга»? Слева – вопросы, на которые надо дать развёрнутый ответ. 

Например» «Как вы думаете, может ли Незнайка исправиться  и что для этого сделать?»), 

приём «Логическая цепочка» (расположить события в логической последовательности), 

приём «Чтение с остановками» (ученики выдвигают  свои предложения о дальнейшем 

развитии сюжета, о чувствах и мыслях героев, мотивах их поступков), приём «Кластер». 

Этот приём помогает ученикам систематизировать те знания, которые имеются по 

какой-либо теме. Приём «Рамочная цепочка». После прочтения текста ученик заполняет 

пять этапов нижеприведенной «цепочки». Изначальная ситуация – проблема-события-

развите действия –ситуация в конце. 

На современном этапе мы наблюдаем отстранение детей от чтения. Книги 

заменили компьютеры, планшетыи сотовые телефоны. Много труда вкладывает учитель , 
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обучая детей читать. Но не секрет, что уже многие школьники теряют интерес к чтению и 

урок чтения считают одним из нелюбимых[4, стр 20]. 

Основным приёмом, обеспечивающим устойчивый  интерес и развитие навыка 

чтения, является многкратное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым 

заданием. Вот тогда-то ребёнок открывает в нём что-то новое, чего не заметил при первом 

чтении. 

Учителю необходимо создать благоприятные условия для работы над 

содержанием, разбором и усвоением прочитанного на основе разнообразия форм, методов 

и приёмов работы, стараясь подчинять уроки чтения урокам русского языка, познания 

мира, развития речи.  

Чем разнообразнее формы организации деятельности учащихся на уроках, тем 

интереснее им включаться в образовательный процесс, тем эффективнее происходит 

усвоение школьниками новых  знаний и отработка учебных умений, навыков. Фрагмент 

урока литературного чтения по теме: Казахская народная сказка 

«Лиса и Муравей» 2 класс Дотекстовая работа. 

1.Отгадование загадок:  Загадки о лисе, муравьях 

Хвост пушистый, 

Мех серебристый, 

В лесу живёт, 

Кур в деревне крадёт (Лиса)  

            На поляне возле ёлок  

            Дом построен из иголок. 

            За травой не виден он,  

           А жильцов в нём миллион (Муравьи) 

 2. Дополнительная информация о лисах и муравьях. 

 3. Закрепление понятия «сказка». Создание коллажа. 

Этап первичного знакомства: 

1.Чтение текста учителем. 

2. Работа над словарём. Какое настроение после прослушивания сказки? Словарь 

«настроений» (таблица) 

3. Чтение текста в парах. 

4. Ответы на вопросы. 

Этап детализированной работы с текстом.  

1.Нахождение предложения по его началу. 

2. Чтение отрывка к иллюстрации. 

3.Натроение. Нахождение отрывка, который можно прочитать с указанным 

настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально,с мольбой, с досадой, 

возмущением, насмешкой и т.д.) 

4. Анализ иллюстрации (в нижнем правом углу) позы, мимика, жесты,настроение 

героев. 

5.Чтение по ролям. 

6. Подбор прилагательных ( к главным героям произведения). 

7. «Живая картинка» (один читает текст, другой мимикой реагирует на 

услышанное) 

8. Репортаж с места событий ( комментатор ведёт репортаж с места событий, а 

Лиса и Муравей выполняют действия без слов). 

9. Просмотр отрывков из мультфильма по басне И.А.Крылова «Стрекоза и 

Муравей» (предварительное домашнее задание-посмотреть всю версию 

мультипликационного фильма)  

10. Сравнение персонажей разных литературных произведений, обладающих 

схожими чертами, судьбами, обстоятельствами. 

  Составить карту сравнения в таблице (работа в группах) 
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«Лиса и Муравей» Казахская 

сказка 

«Стрекоза и Муравей» басня 

И.А.Крылова 

герои   

характер   

поступки   

результат   

11.Подбор фразеологизмов подходящих к произведению. 

12. Рассуждения-доказательства: «Ленивому всегда праздник» «Да» -«Нет» 

Этап обобщения 

1.Интервью с главными героями сказки Лисой и Муравьем. 

2.Ваши советы героям сказки. 

      Учитывая, что в учебных программах обновлённого содержания образования 

ключевым ориентиром используется таксономия Б.Блума. Приведём примеры( с кратким 

комментариями) эффективного использования техники постановки вопросов по 

таксономии Б.Блума на уроке русского языка в 4 классе по теме: «Предложение. Виды 

предложений.Составление и употребление в устной и письменной речи предложений, 

разных по цели высказывания, интонации. (Все эти вопросы включены в рамки одного 

урока). 

Вопросы на знания. (Кто? Какой? Что? Назови.Где? Когда? Перечисли.) Это 

самый низкий уровень вопросов, который используется для проверки знаний. Он требует 

воспроизведения информации в том виде, в котором она была получена учеником. Ему 

достаточно знать часть материала для успешного ответа на вопрос. Такие вопросы всего 

предусматривают один правильный ответ и вызывают затруднения, у слабых учащихся. 

Эти вопросы не стимулируют развитие навыков критического мышления, но 

способствуют тренировке памяти. Пример: Какие виды предложений по цели 

высказывания и интонации вы знаете? 

Вопросы на понимание. (Опиши, расскажи своими словами, подчеркни, объясни, 

обсуди, сравни) Их мы задаём для раскрытия связей между идеями, фактами, 

определениями. Эти вопросы являются ключевыми, поскольку они стимулируют 

мыслительную деятельность. Пример: Сравни предложения по цели высказывания и 

интонации. 

Вопросы на применение. (Примени, используй, продемонстрируй, объясни, 

выбери, интерпретирируй).Они требуют использования уже известной ученикам 

информации в новых условиях или ситуациях. Вопросы на применение дают возможность 

школьникам решать проблемы, исследовать их. Эти вопросы достаточно сложны, так как 

подразумевают нестандартные ответы и поиск решений. Пример: Примени изученное 

правило для расстановки знаков препинания в конце предложений. 

Вопросы на анализ. ( Почему, проанализируйте, разложите, сделайтедиаграмму, 

упростите, проведите опрос,сравните). Они предусматривают разложение информации на 

составляющие. Анализ требуют от ученика умения определить причины, последствия, 

мотивы, обобщать и приходить к умозаключениям. Пример: Почему мы употребляем в 

устной и письменной речи предложения, разные по цели высказывания и интонации? 

Вопросы на синтез. ( Спланируйте, составьте, постройте, придумайте, 

пересмотрите, сформилируйте, сделайте). Эти вопросы дают возможность учащимся 

использовать собственные знания и опыт для творческого решения проблемы. Они могут 

иметь множество самых разных ответов. Пример: Постройте схемы предложений, разных  

по интонации и цели высказыван
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ия. 

Вопросы на оценку. ( Оцените, сравните, что самое хорошее, кто прав, почему это 

самое важное). Мы их задаём учащимся для того, чтобы они вынесли собственное 

суждение о правильном ответе и неправильном, о хорошем и плохом поступке или о 

справедливом и несправедливом решении. Для развития у школьников умения в решении 

проблем необходимо мышление именно этого уровня. Пример: 1. Поменяйтесь тетрадями 

с соседом по парте и найдите предложения, разные по цели высказывания и интонации. 

2. Определите, правильно ли ваш сосед понимает правила расстановки знаков 

препинания в предложениях, разных по цели высказываниия и интонации.  

Системное использование учителем в рамках уроков вопросов, расставленных в 

определенном порядке, способствует развитию мышления школьников, составляющего 

основу его функциональной грамотности. Это доказывают  результаты проведённого нами 

исследования. Задавая школьникам вопросы разного уровня сложности, следуя 

определенной логике, заметной и понятной ученику,можно развивать у детей способность  

использовать знания, умения, навыки, приобретенные в школе для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в  

межличностном общении и социальных отношениях.  

Учитель должен увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах. При условии использования в своей 

работе передовых педагогических технологий, мы выполним главную цель формирования 

функционально-грамотной личности, т.е. формирования в организациях образования  

интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина РК. 

Литература: 

1.«Особенности формирования функциональной грамотности учащихся основной 

школы при освоении дисциплин общественно- гуманитарного цикла » Методическое 

пособие.- Астана: Национальная академия образования им. И.Алтынсарина, 2013 . 

2.Кемельбекова Г.А. Особенности формирования функциональной грамотности 

учащихся –Краснодар: Новация, 2016. 

3.МукишеваЛ.С. «Функциоанльная грамотность школьников, актуальные 

проблемы и пути решения. 

4.Жумагулов Б. Функциональная грамотность школьников – ведущая цель 

образования Казахстана./ Журнал «Жасstar» , №3 (33) 2012 г. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ючкова С.В., Титова Е.Н. 

КГУ «Комплекс школа-детский сад  №33» 

 

Сегодня обществу нужны творческие, успешные, конкурентоспособные личности, 

которые могут самостоятельно решать проблемы, добывать информацию, её обрабатывать 

и применять в жизни. Основная цель современной школы - формирование 

функциональной грамотности, которая раскрывает способности человека и его умение 

своевременно   адаптироваться в окружающем мире. 

Задача школы на сегодня – формирование функционально развитой личности,  

готовой, действовать, саморазвиваться, решать конкретно-практические задачи. 

Традиционное обучение   обеспечивает достаточный уровень академических 

знаний казахстанских школьников, но не готовит их к тому, чтобы самостоятельно 

получать, анализировать и эффективно использовать знания. 
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Для развития творческих способностей, поддержания мотивации в обучении, 

достижении желаемых результатов, развития функциональной грамотности применяют на 

уроках различные формы работы и виды деятельности: 

·игровую деятельность; 

·проблемное обучение; 

·работу в парах; 

·групповую работу. 

Познавательную деятельность учащихся на уроке активизирует постановка 

проблемы или создание проблемной ситуации, которая  помогает решить сложные 

вопросы,  требующие анализа, синтеза, актуализации знаний, установления 

закономерностей.  

Принципом проблемного обучения является активизация поисковой учебно-

исследовательской деятельности учащихся, т.е. самостоятельное «открытие», нахождение 

выхода из созданной ситуации, выявление  новых способов применения знаний и 

использование их  на практике.  

Проблемные ситуации могут создаваться на различных этапах урока: при 

объяснении, закреплении, повторении, проверке знаний. Для развития познавательной 

деятельности учащихся в проблемном обучении необходимо создать определённые 

условия, определить  оптимальную последовательность проблемных ситуаций, 

выработать систему. Решая проблему, ребёнок учится, причём, самостоятельный поиск 

решения позволяет лучше и прочнее усвоить необходимые знания, что в дальнейшем  

будет использовано в различных жизненных ситуациях. 

При проблемном обучении школьники  самостоятельно ищут знания, испытывая 

удовлетворение от процесса интеллектуального труда, от преодоления сложностей и 

найденных решений, догадок. Учитель  не даёт готовых знаний, это преподносится  на 

особом предметном уровне – новые знания, умения и навыки. 

На  таких уроках задают проблему или создают проблемную ситуацию. 

Проблемная ситуация в непринужденной обстановке создает  определенный 

эмоциональный настрой  учеников. Создавая  проблемные ситуации, учитель повышает 

познавательный интерес учащихся к проблеме. 

Структура проблемного урока  

1.Организационный момент  

- включение детей в учебную  деятельность.  

2. Актуализация знаний  

- воспроизведение понятий, необходимых для «открытия» нового знания;  

- фиксирование затруднений.  

3. Постановка учебной проблемы  

- определение затруднения, его место.  

- определение необходимости нового знания.  

4. «Открытие» учащимися новых знаний  

- выдвижение идеи, предположения;  

- проверка предложенных вариантов разрешения.  

5. Первичное закрепление  

- создание и фиксирование алгоритма. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой и самооценкой в классе;  

- самостоятельная проверка созданного алгоритма для  разрешения проблемы на 

практике 

7. Повторение и закрепление 

- отработка и практическое применение  созданных алгоритмов  

8. Итог занятия  

- рефлексия деятельности на уроке;  

- самооценка учащимися собственной деятельности  
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  Русский язык – это предмет, который требует много усилий, как от учителя, так и 

от ученика. Основной задачей при обучении русскому языку является формирование  

осознанных прочных навыков  грамотного письма. Весомое место при отработке данных 

навыков занимает проблемное обучение. 

Приведём примеры из практической деятельности. 

Русский язык.   3 класс (Фрагмент урока) 

Тема: Изменение имён прилагательных по родам. 

Постановка учебной задачи.   Проблема 

1.Выяснить: одинаковые или разные окончания имеют имёна прилагательные? 

2. Определить:  от чего зависит правописание окончаний имён прилагательных? 

3.Доказать, что имена прилагательные в единственном числе изменяются. 

4. Выработать алгоритм правописания окончаний имён прилагательных. 

- Скажите, зимой, рядом с человеком, живут птицы? 

- Какие птицы живут рядом с нами зимой? (воробьи, сороки, снегири, синицы …) 

Проблемный вопрос:  - А зачем они к нам прилетают?  (Холодно, голодно)  

 Работа над новым материалом. 

- Назовите краски зимы. (Голубая, синяя, фиолетовая, белая) 

Проблемный вопрос:  - На каких уроках и как можно работать с красками зимы?  

- У вас на партах разрезанные карточки. Вы должны вдвоём собрать свою карточку, 

используя только те детали, которые дадут возможность составить единую цветную 

геометрическую фигуру в центре карточки. 

- Затем, используя написанные слова и название цвета, которое будет именем 

прилагательным (с одинаковой основой),  составить 3 словосочетания (прилагательное + 

существительное), определить род и число имён существительных и прилагательных. 

Выделить окончания прилагательных. 

- Ещё вы должны обсудить, кто из вашей пары будет вслух объяснять выполненное 

задание (выбрать спикера).  

Составить 3 словосочетания. Определить род 

и число имён существительных и прилагательных. 

Выделить окончания прилагательных 

 

 

                 небо 

            

                     река 

 

                 снег 

      - Давайте посмотрим, что у нас получилось, как вы справились с заданием? 

           - Прошу встать ребят - пары -  у кого были круги голубого (синего, 

фиолетового, белого) цвета. Какие словосочетания получились у вас? Каждая пара 

проговаривает по 1 словосочетанию, называет род и число имён существительного и 

прилагательного, называет окончание прилагательного. 

- Обращаемся к проблеме урока. 

- В каком числе вы употребляли имена прилагательные? (Ед.ч.) 

- Одинаковые или разные окончания у имён прилагательных? 

- Изменяются ли имена прилагательные в единственном числе? (да) Как? (по родам 

в единственном числе) 

 Вывод: имена прилагательные изменяются в единственном числе по родам. 

Правописание окончания имени прилагательного зависит от….  (рода имени 

существительного)  

Работа на уроке должна быть организована таким образом, чтобы каждый ученик 

ежедневно чувствовал ответственность за свои знания. 

Задача учителя: довести до сознания детей не только теоретические знания, но  и 

умения применять их на практике.  

голубой 

цвет 
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Работа учащихся на уроке должна быть организована так, чтобы дети ею 

занимались с удовольствием,  а главное научились: 

- видеть орфограмму; 

- объяснить ее; 

- написать грамотно. 

Создание проблемной ситуации на уроках математики.  

- Вспомните, что вы знаете о делении? 

(- как называются числа при делении; как найти неизвестный компонент; деление 

связано с умножением и т.д.) 

- А сейчас на практике проверим, насколько хорошо вы усвоили этот материал. 

- Что общего в выражениях, записанных на доске? 

24:8      24:3     24:4      24:12       24:6      24:7      (-на деление; для записи делимого 

взяты одинаковые цифры:)  

- Что вы можете сказать о данных выражениях?  

- Выполните вычисления  

- Чему равно значение последнего выражения? 

(когда покажут разные значения) 

- Повторите, какое было задание? 

- Почему задание было одно, а значения выражений получились разные? 

- Посмотрите внимательно на выражения, на какие две группы можно их разбить? 

- По какому признаку вы поделили выражения? 

(табличное деление /  внетабличное деление) 

- Попробуйте найти значение выражения, используя известные вам способы 

деления. Как будете делить?  

- Можно ли найти значение этого выражения, используя приём внетабличного 

деления? (Нет.) 

Побуждающий диалог. 

- Получилось найти значение выражения? (Нет) 

- Почему возникло затруднение? 

- Чего мы не знаем? 

Постановка проблемы. 

- Работаем в группах. Составьте задачу о конфетах, решением которой будет 

являться данное выражение. 

24:7 

- Проверим, какие задачи вы составили. 

- А сейчас решим одну из ваших задач практически. /Ребёнок получает 24 конфеты/ 

- Ты будешь учителем. Сколько у тебя конфет? (24) 

- Сколько понадобится детей? (3) 

- Раздели 24 конфеты между 3 детьми поровну. 

- Как ты будешь делить? 

- По сколько конфет получил каждый ребёнок? 

- Посчитайте полученные конфеты. 

- А почему ты эти конфеты никому не дала? (будет не поровну) 

- Сколько конфет у тебя осталось? (3) 

- Что такое 3? (остаток) 

- То, что мы сейчас делали, давайте запишем выражением: 

- Сколько конфет было? (24) 

- Что мы с ними делали? (делили) 

- Скольким детям раздавали конфеты? (3)  

- По сколько конфет получил каждый? (по 7) 

- Сколько конфет осталось? (3) 

- Как вы думаете, как записать, что 3 конфеты осталось? 
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- В математике принято количество оставшихся предметов записывать так: 

24:7=3(ост.3) 

- Попробуйте прочитать это выражение, используя названия компонентов. 

Проблемное обучение побуждает ученика к активной деятельности.  Учитель 

строит урок таким образом, чтобы ребёнок сам делал открытия, давал, возможно, 

неожиданные ответы, анализировал материал, оперировал им так, что мог получить новую 

информацию, которая будет лучше и прочнее усвоена.  Готовую информацию, 

предоставленную учителем  или полученную из учебника, книги, могут усвоить не все 

учащиеся, но когда сам ребёнок ищет и находит решение, при котором  поставлен в 

соответствующую ситуацию – результат будет  эффективнее.  При проблемном обучении 

дети не только имеют прочные знания, но и могут их применять в дальнейшем. 

Для частой смены видов деятельности, создания условий  для поддержания 

мотивации, интереса к изучаемому предмету на уроках в начальной школе  используют 

дидактические игры и упражнения.  Через игру дети познают окружающий мир, 

приобретают новые знания, умения и навыки,  необходимые для  жизни ребенка.  

На уроках русского языка в начальной школе используют игровые моменты. 

«Подбери буквы»:  

 Красивы наши л…са! Л…са пошла по пушистому снегу. Докажите, почему 

слова произносятся одинаково, а пишутся по-разному? 

 Сп…ши, но не  сп…ши.  

         Докажите, почему слова произносятся одинаково, а пишутся по-разному? 

Чтобы вызвать интерес к уроку используют стихотворные упражнения по 

орфографии.  

Если слышишь парный звук,  

 будь внимательным мой друг,  

 парный сразу проверяй,  

 слово смело изменяй:  

 «зуб» - на «зубы»,  

 «лед» - на «льды» -  

 будешь грамотным и ты. 

Большое место занимает игра и на уроках математики. Игры учителем могут 

использоваться на любом этапе урока. 

Устный счёт. «Цепочка». 

Сейчас мы узнаем, какая птица выводит птенцов зимой. 

Снегирь – 2 999. 

Свиристель – 2001. 

Клёст – 0. 

    ·           +             :          -          +             ·            

4 → 100 → 2 300 → 10 → 150 → 1 000 →  0 → 0 

 

Игра «Лови ошибку» 

527+283=800 (810)                               742-562=80 (180) 

25:3 = 7 (ост.4)                      58:9 = 7 (ост.5)                           

- Найдите лишний пример  

5*4=20         4*9=36        50+9=59  

12:2=6         25:5=5 

  50+9=59 (этот пример из таблицы сложения в пределах 20, а остальные из 

таблицы умножения и деления) 

Игры разнообразят виды деятельности на уроке, воспитывают интерес к предмету, 

развивают внимание, память и мышление учащихся, ведут к систематизации жизненного 

опыта, являются разрядкой для нервной системы, развивают инициативу и находчивость, 

приучают к труду, точности, аккуратности и к настойчивости в преодолении препятствий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

 

Шигабутдинова Л. А. 

КГУ СОШ № 34 г.Караганда 

Семенюк Л. А. 

КГУ «Гимназия № 93» г.Караганда 

 

 

Нoвые пoдходы в препoдавании и oбучении в шкoле немыслимы без испoльзования 

инфoрмационно-коммуникативных технологий. Развитие информационно – 

коммуникационных технологий требует своевременных изменений в системе их 

использования при оценивании знаний, что обусловливает изменения способов обучения, 

методик и технологий. ИКТ являются значимым инструментом, помогающим учителям в 

преподавании, позволяя им облегчить объяснение и обеспечить понимание учащимся 

научных понятий 

Педагог К.Д.Ушинский утверждал: «Если вы вхoдите в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, загoворит 

свобoдно…» 

В учебном процессе целесообразно испoльзование ИКТ: 

1. Для oбъявления темы, целей и задач урока, пoстановки прoблемного вопроса. 

Тема урока представлена на слайдах, в которых краткo изложены ключевые мoменты 

разбираемoго вoпроса. 

2. Как сопрoвождение oбъяснения учителя. Для кoнкретных урoков испoльзование 

мультимедийные презентации, схемы, рисунки, видеoфрагменты. 

3. Как инфoрмационно-обучающее посoбие. В oбучении акцент ставится на 

деятельность ребенка по поиску, осознанию и перерабoтке нoвых знаний. 

4. Как интерактивная лаборатория. Наличие мультимедийного oбеспечения 

позволяет компенсировать недoстаточность лаборатoрной базы, благодаря возможности 

мoделирования прoцессов и явлений природы, что особенно актуально для прoведения 

урокoв по пoзнанию миру. 

5. Для контрoля знаний. При создании теста с выбором ответа. 

6. Для снятия напряжения, релаксации используем презентации, способные 

развлечь, снять напряжение. Например, физкультминутки. 

7. Для сопровoждения сoбственного доклада: презентация 

8. Для подведения итогов урока: выводы, рефлексия. 

9. Для прoведения тренинга (словарная работа) Проведение урока с 

использованием ИКТ: 

http://collegy.ucoz.ru/publ/21-1-0-2431
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В начальной шкoле испoльзование информационных технологий возможно на всех 

этапах урока: 

· при объяснении нoвого материала 

· при закреплении и систематизации знаний 

· при контрoле усвоения пройденного материала 

Oсновными типами уроков, используемыми в прoцессе oбучения с 

информационной поддержкой, являются: 

· комбинированный урок 

· урок - контроль и коррекции 

· урок совершенствования знаний и умений 

Уроки с компьютерной поддержкой при обучении детей начальной школы 

предполагают 3 формы обучения: 

· фронтальная форма 

· групповая форма 

· индивидуальная форма обучения 

Cамая раcпространённая форма обучения в начальных классах - фронтальная. В 

этом случае иcпользование проектора и экрана даёт возможность совмещать на уроке 

работу с программой и другие формы деятельности: 

· ярко и наглядно проиллюcтрировать изучаемый материал на большом экране; 

обсудить просмотренный материал с клаccом; 

· cовместно решить предлагаемые задания или найти ответы в учебнике; 

· индивидуально выполнить работу в тетради, альбоме; 

· выполнить некоторые задания в группах или парах. 

При объяснении нового материала , детям можно представить готовую 

презентацию к данной теме урока или озвученную анимацию, предложить раccмотреть 

cхему или таблицу, можно дать проблемное задание, в ходе выполнения которого под 

руководством учителя будет разъяcнен новый материал. 

При закреплении и систематизации знаний, предуcмотрена организация 

индивидуальной и групповой работы на уроках с иcпользованием ИКТ. Для упрочнения 

знаний, развития интереса к школьным предметам учащимся можно предоcтавлять 

творческие задания, которые могут выражаться: 

в составлении кроccворда, ребуса по теме, 

в изготовлении учебного поcобия; 

в подготовке различных творческих cообщений; 

в изготовлении презентаций и др. Использование ИКТ в начальной школе 

позволят: 

· cделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наглядным; 

· cокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся; 

· обучающиеся учатся навыкам контроля и cамоконтроля; 

· активизировать познавательную деятельноcть учащихся; 

· проводить уроки на высоком эcтетическом уровне (музыка, анимация); 

· индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

Преимущеcтва, получаемые учителем, при использовании ИКТ: 

· учебный процесс направлен на развитие логического и критического мышления, 

воображения, самостоятельности. 

· Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована 

мыслительная деятельность каждого. 

· Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный 

фон урока становится более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности 

ребёнка. 

Техника в школе может представлена следующим оборудованием: 

· ТВ - вещание 
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· Цифровое телевидение 

· Интернет WWW 

· Сотовые телефоны 

· Портативные устройства 

· Компьютеры/ ноутбуки 

Должна заметить, что эффективность использования ИКТ уже в 1 классе ощутимая. 

Нас радуют успехи моих учеников, их желание и готовность учиться, познавать, а это 

главное в обучении. Им интересно! А интерес – двигатель познания. 

Но не стоит безмеpно увлекаться компьютеpными ресуpсами. Ведь непродуманное 

применение компьютера влияет на здоpовье детей. Непреpывная длительность занятий с 

ПК не должна пpевышать для учащихся: 1 классов – 10 минут; 2 – 5 классов – 15 минут. 

Надо всегда помнить, что ИКТ – это не цель, а сpедство обучения. 

Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного пpоцесса, где она 

действительно необходима. 

Таким обpазом, использование информационно – коммуникационных технологий в 

начальной школе – это не пpосто новое веяние вpемени, а необходимость и поиск нового 

смысла урока. Как учителя, активно внедряющие в своей ежедневной pаботе 

мультимедийные уроки, можем сказать, что младшие школьники активные, твоpческие и 

целеустремлённые. 

ИКТ позволяют показать, объяснить, научить, проанализиpовать, 

систематизиpовать, да просто – удивляться тому, что раньше мы показывали… на 

пальцах! 

Использованная литеpатура: 

1. Руководство для учителя. Первый ( продвинутый) уровень Центр 

Педагогического мастерства автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», 2016 

2. Н.И. Захарова Внедрение информационных технологий в учебный процесс. -

Журнал «Начальная школа» №1, 2008. 

3. В.В.Иванов, С.А Зайцева Этическая составляющая в информационной культуре 

учителя. - Журнал «Начальная школа» №11, 2005. 

4. Н.Н. Руденко Использование ИКТ в процессе обучения в начальной школе. - 

Журнал «Начальная школа» №7, 2005. 

5. А. Г. Ковалёва Использование информационно-компьютерных технологий при 

обучении в начальной школе. 2006. 

6. Ленивкина Е.А. в статье «Использование ИКТ в учебном процессе», 

2012г"http://nsportal.ru/lenivkina-elena-alekseevna" 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Ткаченко А.А. 

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 

него информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности и образуют глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и 

важной частью этих процессов является информатизация образования. В настоящее  

время информатизация процесса обучения является одним из приоритетных направлений 

совершенствования образования, так как служит основой для дальнейшего успешного 

развития всех отраслей экономики и промышленности, науки и культуры страны. 
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Современное развитие общества и новые требования, предъявляемые к уровню 

профессионализма, способствует внедрению новых подходов в системе технического и 

профессионального образования (ТиПО). В настоящее время в центре внимания 

находится поиск продуктивных тенденций развития профессионального образования, 

пересмотр структуры и содержания, разработка многовариантных образовательных 

технологий. В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана от 30 ноября 2015г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие» говорится: "...нам необходимо максимально развивать систему 

подготовки технических кадров. Техническое и профессиональное образование должно 

стать одним из основных направлений инвестиционной политики".  

Практически все сферы жизни современного человека существенно изменились 

под влиянием компьютерных и информационных технологий. Сфера образования не стала 

исключением, поскольку информатизация образовательного процесса в Республике 

Казахстан - это один из важнейших механизмов, затрагивающий основные направления 

модернизации всей образовательной системы. Необходимость внесения инновационных 

изменений в профессиональную подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня от 

будущих руководителей и работников требуются не только глубокие знания, но и умение 

в быстроменяющейся ситуации приобретать новые знания и использовать их для 

проектирования собственной деятельности и деятельности подчиненных.  

Информатизации системы образования это новая модель подготовки специалистов, 

ориентированная не столько на получение конкретного знания, сколько на способность 

самостоятельно пополнять его, умении ставить и решать профессиональные задачи, 

изменять трудовые функции в зависимости от требований предъявляемых современным 

обществом, владеть информационными и коммуникационными технологиями, обладать 

творческим мышлением [4]. 

Важнейшими задачами информатизации образования являются:  повышение 

качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе 

современных информационных технологий; применение активных методов обучения и 

повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской 

и т.д.); адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого;  разработка новых информационных технологий обучения, 

способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению 

мотивации на освоение средств и методов информатики для эффективного применения в 

профессиональной деятельности;  обеспечение непрерывности и преемственности в 

обучении; разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса; 

внедрение информационных технологий обучения в процесс специальной 

профессиональной подготовки специалистов различного профиля и пр. 

В связи с информатизацией образования в учебных заведениях оборудуются 

специальные кабинеты (кабинеты компьютерных технологий, информационных 

технологий, компьютерные лаборатории, информационные центры и прочие) для 

проведения занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных 

технологий, компьютерного тестирования, индивидуальных работ студентов и 

преподавателей.  

Применение  информационных технологий на занятиях может решить такие 

проблемы как [6]: 

•  образовательную – изучение компьютера как объекта познания; рациональное, 

грамотное, эффективное использование компьютера и прикладных программ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

•  педагогическую – быстро и качественно овладеть изучаемым материалом; 

визуализировать его; обеспечить индивидуальные траектории обучения учащихся; 



607 

 

•  организационную – проведение компьютерного тестирования, учета и 

планирования. 

Анализ и обобщение педагогической литературы позволяет нам сформулировать 

основные формы использования информационных технологий в системе ТиПО: 

•  в учебно-воспитательном процессе: 

•  изучение дисциплин информационного блока; 

       •  компьютерное сопровождение уроков по всем дисциплинам; 

•  компьютерное тестирование; 

•  подготовка творческих, научно-исследовательских работ; 

•  обращение к ресурсам информационного центра учебного заведения; 

•  посещение сайта учебного заведения; 

•  обращение к сети Интернет; 

•  организация и проведение внеклассных мероприятий; 

•  выпуск газеты учебного заведения; 

•  выпуск стенгазет, оформление стендов; 

•  в управлении: 

•  оформление документации; 

•  проведение курсов (семинаров, занятий) по повышению квалификации 

преподавателей; 

•  создание и обращение к ресурсам информационного центра колледжа; 

•  разработка и обновление сайта учебного заведения. 

Изучение вопроса программной поддержки образовательного процесса, позволило 

выявить и охарактеризовать наиболее часто используемые программные продукты в 

средне специальных учебных заведениях. К таковым можно отнести: 

•  компьютерные презентации занятий или их фрагментов; 

•  видеоматериалы, учебные кинофильмы; 

•  электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники; 

•  прикладные программы; 

•  обучающие программы и системы; 

•  программы-тренажеры; 

•  системы виртуальной реальности; 

•  досуговые или игровые программные средства; 

•  тестовые и контролирующие программы. 

Рассмотрим более подробно характеристики информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в системе ТиПО. 

Компьютерные презентации занятий или их фрагментов являются наиболее 

распространенным способом использования преподавателями информационных 

технологий при проведении уроков. Широкое использование мультимедийных 

презентаций в учебном процессе можно объяснить легкостью освоения программы MS 

PowerPoint, необходимой для их разработки, и большим количеством возможностей этой 

программы таких как, размещение текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий, 

видео, которые можно сопроводить звуком и анимационными эффектами. Использование 

мультимедийных презентаций позволяет сделать урок более наглядным, повысить 

уровень восприятия материала, сконцентрировать внимание студентов на важных 

моментах изучаемой темы, тем самым повысить качество усвоения материала. 

Учебные видеоматериалы не так часто применяются в учебном процессе, так как 

их очень мало в связи с тем, что содержание учебных кинофильмов должно полностью 

соответствует программе дисциплины. Демонстрация учебных фильмов позволяет 

заменить преподавателя как источника новой информации; помогает ознакомиться с 

новым материалом на основе непосредственного восприятия того или иного явления; 

довести до обучающихся основные понятия, сформулировать определения, положения, 

разъяснить и проиллюстрировать их, а также сделать выводы. Специальные киноприемы 
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позволяют сконцентрировать внимание на важных моментах объяснения нового 

материала. Опыт преподавателей различных дисциплин, применяющих на своих занятиях 

видеофильмы, показывает, что студенты более эффективно воспринимают 

просмотренный материал, активно участвуют в его обсуждении, развивают наглядно-

образный тип памяти, профессиональную наблюдательность, учатся правильно и красиво 

говорить, отстаивать и доказывать свою точку зрения. 

Электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники являются 

довольно таки распространенными обучающими средствами в настоящее время. 

Происходит это в связи с тем, что электронные издания, в отличие от таких же 

«бумажных», обладают рядом преимуществ, например: наличием мультимедийных 

объектов, гиперссылок и др. На данный момент существует большое количество 

электронных изданий словарей, энциклопедий, справочников, к которым студенты чаще 

всего обращаются при самостоятельной работе. Создавая учебники, преподаватели 

стремятся к тому, чтобы каждый из учебников являлся уникальным: отражал важные 

моменты, классификации, данные, исторические факты, содержал богатый 

иллюстративный материал, видеоматериал. 

Пакеты прикладных программ изучаются студентами абсолютно всех 

специальностей. В настоящее время информационные технологии широко внедряются во 

все сферы деятельности человечества, поэтому специалистам практически любой отрасли 

необходимо владеть профессиональным программным обеспечением, т.е. прикладными 

программами по профилю специальности. Под прикладными программами понимают 

программы, предназначенные для решения задач в определенной области без 

использования средств программирования. Овладение профессиональными пакетами 

прикладных программ является залогом конкурентоспособности и востребованности на 

современном рынке труда, а также соответствует международным требованиям уровня 

подготовки специалиста.  

Обучающие программы и системы используются для передачи знаний и развития 

навыков студентов. Преподаватели самостоятельно или с помощью квалифицированных 

специалистов разрабатывают обучающие программы, которые затем успешно применяют 

на своих занятиях. 

Программы-тренажеры предназначены для усовершенствования каких-либо 

умений или навыков. Чаще всего они также как и обучающие программы 

разрабатываются преподавателями, не смотря на большие трудовые и временные затраты, 

потому что их использование на занятиях дает ряд преимуществ: обычно они содержат 

большое количество различных тренировочных заданий; помогают сократить время на 

приобретение и отработку навыков и др. 

Системы виртуальной реальности - это системы неконтактного взаимодействия, 

реализующие иллюзию непосредственного присутствия пользователя в стереоскопически 

представленном мире [3]. В последнее время преподаватели все чаще стремятся 

использовать в своей деятельности такие системы, так как они позволяют получать 

практические навыки работы с различными программными и аппаратными системами, 

оборудованием, по каким-либо причинам не доступными в реальном времени и 

пространстве.  

Досуговые или игровые программные средства позволяют обеспечить различные 

виды игровой и учебно-игровой деятельности студентов. Анализ данного вида программ 

показывает, что они чаще всего сочетают в себе элементы азарта и тренажа, реже 

позволяют отрабатывать или приобретать какие-либо навыки; формируют операционное, 

алгоритмическое мышление, развивают логику. Студенты обычно очень охотно работают 

с таким видом программ. 

Тестовые и контролирующие программы позволяют быстро установить обратную 

связь с обучающимися, внести коррективы в их знания, стимулировать подготовку к 

каждому занятию, а также экономить время преподавателя; снизить уровень тревожности 
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и эмоционального напряжения при контроле знаний; объективно выставлять оценки. 

Вследствие объективности выставления оценок, студенты адекватно оценивают свои 

возможности и тем самым критически относятся к своим успехам. Использование 

тестовых и контролирующих программ помогает проверить знания при проверке 

домашнего задания, при выполнении практических работ, при проведении уроков и 

олимпиад, при проведении экзаменов, как по дисциплинам, так и итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности. 

В современном процессе обучения преподаватели находят широкое применение не 

только программным продуктам, но и средствам коммуникации (электронной почте, 

локальным и глобальным сетям), а также развивается и укрепляет свое положение 

дистанционное образование. 

Проведенный анализ показал, что большинство программных продуктов для 

поддержки учебного процесса разрабатываются и успешно внедряются как при изучении 

общеобразовательных и общетехнических дисциплин, так и  по специальным 

дисциплинам. 

Преимущества применения информационных технологий на занятиях в учебных 

заведениях подтверждаются теми преподавателями, которые их активно используют на 

своих уроках. Использование инфокоммуникационных технологий позволяет 

совершенствовать учебный процесс, реализовать новые подходы к обучению, 

организовать самостоятельную, творческую деятельность, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения; предоставить новые способы поиска и обработки информации, 

увеличить долю экспериментальной и исследовательской деятельности студентов; 

мотивировать студентов к изучению материала, сохранить интерес к предмету на 

протяжении всего времени его изучения; расширять кругозор и повышать познавательную 

активность, вырабатывать потребность к непрерывному самообразованию; повысить 

качество и эффективность усвоения знаний. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮЙЕЛІ ОЙЛАУ 

ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Асанова Д. Қ. 

Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжі 

 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің 

міндеттерінің бірі –ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым және практика 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға 

бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау», Қазақстанның Білім беру 

тұжырымдамасында мектеп міндеті – әр оқушыға терең білім беріп, оқушының ойлау 

қабілетін арттыру. Болашақ ұрпаққа саналы білім мен сапалы тәрбие беруде, 

оқушылардың материалды саналы түрде түсініп, есінде берік сақтауын қамтамасыз етуде 

әрі ойлау қабілетін дамытуға көрнекіліктің тигізер әсері зор» делінген. 

Қазіргі уақыттың  негізгі талаптарының бірі – білімді әлемнің бүтіндей бейнесін 

қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, тәуелсіз ойлай алатын 

шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 

«Ұлттық бірегейлікті сақтау Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың 

кемелденуін білдіреді» деп, ұлттық құндылықтардың маңыздылығын айқындай түскендей. 

Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 

бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. 

Мектептегі оқыту үрдісінің негізгі  мақсаттары – баланың білімді игеру кезінде 

ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным әрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке 

тұлғаны тәрбиелеу. Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен бірге 

олардың ойлау қабілетін дамыту және белсендіру оқушылардың білімді, дағдыны меңгеру 

үшін, болашақта танымдық және тәжірибелік іс-әрекетке оқушыларды дайындау қажетті 

шарт болып табылады.  

Ойлау дегеніміз – ақиқат дүниені өзара барлық байланыс қатынастарымен 

сәулелендіретін, миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленетін 

процесс. 

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: «Ойлау 

жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу 

керек. Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дұрыс әсер 

ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек». 

Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей  жас ерекшеліктерін 

ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан 

да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған оқу үрдісін жүйелі 

ұйымдастыру, сабақта бала логикасын дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол 

пайдалану арқылы жетуге болады. 

Ғылыми еңбектерде жүйелі ойлауға мынадай анықтамалар береді: жүйелі ойлау — 

зерттеу методологиясының бір бағыты, оның негізінде объектіні тұтас жиынның қарым-

қатынастар жиынтығы мен олардың өзара байланыстардың бөлігі деп қарастыру, немесе 

объектіні жүйе ретінде қарастыру жатады. Оның негізгі принциптеріне: тұтастық, 

иерархиялық құрылымның болуы, құрылымдау,көпшілік, жүйелік жатады.  

Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында сабақ теориялық және 

практикалық, зертханалық түрде ұйымдастырылады. Ұзақтығы 90 минутты қамтыған 

сабақта әр студент пәнді жетік меңгере отырып, тақырыпты өмірмен байланыстыруды, өз 

ойын жүйелі дамыту мен жеткізу қабілеттерін дамытады. Оқытушы алдына қойған 

білімділік, тәрбиелелік және дамытушылық мақсаттармен қатар, студенттің жеке 

тұлғалық қабілеттерін, соның ішінде жүйелі ойлау дағдысын қалыптастыруды көздейді. 
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«Негізгі орта білім беру» мамандығы «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі» біліктілігі 

бойынша маман даярлайтын оқытушы ретінде мен күнделікті сабағымда мақсатымды 

айқындап, соған жетуде көп ізденемін, еңбектенемін. Сондай күрделі пәндердің бірі – 

Психология.  

Психология - психикалық құбылыстардың (жан қуаттарының) пайда болу, даму 

және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Бұл пәннің зерттейтіні — адамды 

оқыту мен тәрбислеу ісіндегі психологиялық зандылықтар. Ол оқушылардың акыл-ойы 

мен ойлау жүйесін, дағдыларын қалыптастырудың, олардың тиісті оқу материалдарын 

меңгеруі мен ұстаз-шәкірт арасындағы өзара қарым-катынастарды зереттеудің түйінді 

мәселелерін қарастырады.  

Ойлау адамның өмір тәжірибесі мен практикалық іс-әрекеттері нәтижесінде пайда 

болып, тікелей сезім процесінің шеңберінен әлдеқайда асып түседі. Ойлау 

амалдарын қалыптастыру және жетілдіру арқылы біз оқушылардың ойлауын 

дамытамыз.Ойлауды дамыту критерилері ретінде оқушылардың ойлауын дамытудың 

қандай да бір деңгейінің жетістігін көрсететін көрсеткішті түсіндіреді. Мұғалімнің оқыту 

процесінің нәтижелі болуы оқытушының сабақ беру шеберлігіне, сабағын қызғылықты 

жүргізіп, зейін қойдыра білуіне, оқушылардың өздігінен білім алуға үйренуіне 

байланысты. Мұғалім сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, оқу – тәрбие жұмыстарын 

жүйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, өзгерістер енгізуге барлық күш – жігерін 

жұмсауы тиіс. Қызықты тапсырмалар мен жаттығулар түрлері қазіргі кездегі әр пәнді 

терең меңгеруге, жаңа тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді, білімді меңгерумен қатар, 

оқушылардың танымдық, ойлау қабілетін күшейтеді, күрделендіреді, соның әсерінен 

ойлау жүйесін дамытады, оқушылардың алған білімдерін тереңдетеді, сабақтың сапасын 

жақсартады, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, сүйіспеншілігі артады. Жаңа 

әлем жасаушыларын білімді, қабілетті, дербес, адамзатқа тән асыл өнер мен имандылықты 

бойына жиған жеке тұлға етіп қалыптастыру – білім беру жүйесінің негізгі мақсаты. 

 Ойлау үрдісі - білімнің мақсатты қолданылуы, дамуы мен өсуі, ал жалпы 

мағынада – ақиқатты бейнелеудің психикалық үрдісі. Ойлауда түсіну (адамдардың бір-

бірін, олардың бірлескен қызметінің құралдары мен тәсілдерін) маңызды рөл атқарады. 

«Жүйелі ойлау» деген ұғымның негізінде жүйені жеке элементтер емес тұтастай зерделеу 

мен 

сипаттаудың әдіс-тәсілдері деп түсіндіреді Осындай жолмен ғана күрделі 

мәселелерді шешуге, іс-әрекет жоспарын құруға және тиімді оқытуды қамтамасыз етуге 

болады. Жүйелі түрде ойлай алу қабілеті бізді проблемаларды жеке-жеке шешу әдетінен 

құтқарады. Ойлау фрагментті болмауы керек – жағдайды тұтастай көру қажет  

Жүйелі  ойлауды қалыптастыру – бұл нәтижесінде тұлғаның өз бетінше шешім 

қабылдай білу, коммуникативтік қатынас жасай алу, өзіне сенімділік, қабылдағыштық, 

таңданушылық сияқты табиғи сапалары дамып, өзектенетін оқыту мен тәрбиелеу процесі. 

Шығармашылық және жүйелі ойлдауды қалыптастыра білу және оларды студенттерге 

үйрету педагогтың кәсіби құзырлылығын анықтайды. Жүйелі ойлай білетін, кәсіби білімді 

игерген студент еңбек нарығында сұранысқа ие болады деп сенімді түрде айтуға болады.  

Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып Дулатұлы: “Жалғыз сүйеніш, 

жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі 

сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа 

бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман” – деп 

ғылым, білім, оқудың маңызын қара халыққа көрсеткен. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Н.Ә.Назарбаев  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы/ 12.04.2017 

2. “Қазақ тілі дидактикалық материалдар”. Алматы. Атамұра.1999 жыл. 

Б.Сайлаубаева. Қазақ тілінен оқу дидактикалық құрал. 

1. Қ.Бітібаева Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы, 1992. 
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2. С.Ч.Тұрсынғалиева, Г.Д.Рыскелдиева Қазақ әдебиеті: Мұғалім кітабы. 

Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2016.  

 

 

САБАҚ ҮДЕРІСІНДЕГІ БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ БОЛАШАҚ 

МАМАНДАР КӨЗІМЕН... 

 

Нургалиева М., Марксбекова І. 

Қызылорда қаласы 

М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледжінің студенттері 

 

 

Біз Мәншүк Мәметова атындағы гуманитарлық колледжінің  «Бастауыш 

педагогикасы» бөлімінің 2- курс студентіміз. Әдістемелік пәндерді өте отырып, алғашқы 

тәжірибе жинақтау үшін  мектептерге бардық.Колледждегі әдістемелік пәндерден 

де,мектептегі оқытушылардың өткен әр сабақ процестерінен Блум таксономиясы туралы 

көптеген ақпараттар алдық.Осы таксономия арқылы оқушылар мен оқытушылардың 

арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға,әрі өтілетін тақырыпты  оңай түсіндіруге 

болатынын байқадық..Себебі бұл таксономия бір-біріне ұқсамайтын бірнеше  деңгейден 

тұрады.Әр деңгей арқылы оқушыларды жаңа ақпаратпен қамтамасыз ете отырып, уақытты 

тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес қазіргі 

таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті – білім берудің ұлттық моделіне 

өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. Мұғалімдер 

алдында оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тұлғаның 

дамуына жағдай туғызу қажеттілігі тұр. Жаңа технология әрбір мұғалімнен жаңа ізденісті, 

шығармашылықпен ойлауды талап етеді. Блум таксономиясы бойынша ұйымдастыру 

оқушылардың дайын ақпаратты қабылдауынан гөрі, ондағы қойылған мәселені зерттеуіне, 

талдауына және салыстыруына, ой толғауына және қорытынды жасап, бағалауына қолдау 

ететінін айта кеткен жөн. Блум таксономиясы адамның ақыл-ой қабілет құрылымының ең 

қарапайым түрінен күрделігіне кезеі-кезең бойынша өту арқылы оқушының танымдық 

белсенділігі мен қабылдауына қолайлы жағдай туғызатын 6 деңгейден тұрады.Олар:Білу, 

Түсіну, Қодану, Талдау,Жинақтау, Бағалау.Осы қатегориялардың әрқайсысына жеке 

тоқталсақ: 

1.«Білу» категориясы бойынша оқушылар мәліметтерді қайталайды немесе тану 

арқылы есінде қалған мәліметтерді қайта жаңғыртады.Бұл категория бойынша нақты 

фактілерді, жұмыстың орындалу ретін,негізгі ұғымдарды,ережелерді, қағидаларды 

біледі.Мысалы , қазақ тілі сабағында грамматиканы  өткенде, Блум таксономиясы 

бойынша:сын есім дегеніміз не? сын есім қандай сұрақтарға жауап береді?сын есім 

құрамына қарай қалай бөлінеді? сын есім тұлғасына қарай қалай бөлінеді? сын есім 

мағынасына қарай қалай бөлінеді?- деген сұрақтарды қоя отырып, балалардың 

грамматикалық сауаттылығын  арттыруға болады. 

2. «Түсіну» процесі таным мен ойлаудың орта деңгейі болып табылады.Түсіну 

категориясы бойынша оқушылар негізгі идеяларды ұйымдастырады, салыстырады, 

түсіндіреді, сипаттайды және бекіту арқылы жаңа фактілер мен идеяларды түсінгендігін 

көрсетеді.Оқушылардың оқу материалын қаншалықты деңгейде түсінгендігін білу үшін 

келесідегідей амалдарды орындауға болады. 

1. «Трансляция» оқу материалыг бір тілден екінші тілге аудару; ( мысалы  сөзбен 

келтірілген мәліметті кесте,схема арқылы көрсету) 

2. «Интерпретация» – оқу материалын «өз сөзімен» түсіндіру, қысқаша баяндау; 

3. «Экстраполяция»- Жорамалдау құбылыстың бір бөлігіне қатысты түйіндерді 

оның екінші бөлігіне тарқату; 
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Бұл амалдарды орындай отырып оқушы жаңа фактілерді,ережелерді, қағидаларды  

түсінеді.Сөзбен келтірілген материалды, схемалар, графиктер, диаграммаларлар арқылы 

жасауды үйренеді.Берілген ақпарат бойынша болашақта туындалуы ықтимал салдарды 

сипаттайды. Мысалы морфологияға байланысты оқушыларға: әсем, ақылды , жап-жасыл, 

көк , мейірімді, бойшаң, биіктеу, таулы, морфологиялық талдау жасақызуға болады. 

3. «Қолдану» таным мен ойлаудың орта деңгейі. Қолдану категориясында  жаңа 

білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалануды үйренеді. Бұл категория 

оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда қолдануды меңзейді. 

Мұнда  оқушылар ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, 

теорияларды, практикалық тұрғыдан қолданады .Оқу нәтижелері түсіну деңгейіне 

қарағанда материалды тереңірек игеруді талап етеді. Талдау таным мен ойлаудың жоғарғы 

деңгейі.Бұл категория бойынша оқушылар дәйектер мен себептерге сәйкес ақпаратты 

тексерді және жіктейді. Қорытынды  нәтижесінде дәлелдерді анықтап, оларды растайды. 

Оқу материалының құрылымы анық көрінуі үшін оны құрамдас бөліктерге бөледі: 

бүтіннің бөліктерін ажыратады; бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара байланыстарды 

анықтайды. Бұл категория оқу материалының мазмұнын сезінумен қатар оның ішкі 

құрылысын қалайша құралатындығын меңзейді.«Қолдану» категориясы бойынша 

оқушылардың теориялық мәліметтерді қалай меңгергенін білу үшін оларға терең, таяз, 

әдемі, семіз, ауыр, жеңіл, қара, ұзын, тәуір, қышқыл, тәтті, аласа, биік деген сөздердегі 

жай шырай мен сын есмді қатыстыра отырып сөйлем құрауға тапсырма беруге болады. 

4. «Талдау» таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі.Бұл категория бойынша 

оқушылар дәйектер мен себептерге сәйкес ақпаратты тексереді және жіктейді. 

Қорытынды жасау арқылы өздерінің ойларын дәлелдейді.Оқу материалының құрылымы 

анық көрінуі үшін оны құрамдас бөліктерге бөледі. Бүтіннің бөліктерін ажыратады; 

бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара байланыстарды анықтайды. Бұл категория оқу 

материалының мазмұнын сезінумен қатар оның ішкі құрылысын қалайша 

құралатындығын меңзейді. «Талдау» категориясы бойынша  оқушыларға бірнеше сөйлем 

беріліп оның ішінен сын есімдерді тауып, сөйлемнің қай мүшесінің қызметін атқарып 

тұрғанын табуға бағытталған тапсырманы ұсынамын. 

5. «Жинақтау» таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі.Жинақтауда жаңа үлгідегі 

әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпараттарды жүйелейді немесе 

балама шешім ұсынады.Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше 

реттейтін хабарлама (баяндама, сөз), жұмыс жоспары, схемаларды атауға болады. Мұндай 

оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа құрылымдарды жасап шығаратын шығармашылық 

әрекеттерді қолдануды талап етеді.Оқушылардың таным белсенділігін арттырады. Бұл 

категория  бойынша оқушыларға сын есім  туралы синквейн құрастыртуға болады 

6. « Бағалау» таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгейі. Оқу материалының 

маңызын анықтай отырып, ол туралы өзіндік пікір келтіріп, ойын білдіреді. Бұл деңгей 

алдыңғы категориялардың оқу нәтижелелеріне қол жеткізуді көздейді. Бұл категорияда 

оқушылардың әрқайсысы өз достарына сипаттама беріп,  «Дос» туралы шағын эссэ 

жазғызуға немесе ой-толғау жүргізуге болады. 

Біз бағдарламалау әлемінде өмір сүреміз. Болашақ маман ретінде ақпараттық 

қоғамда оқушылардың парасаттық мүмкіндігін күшейтіп, білім сапасын арттырып, 

танымдық іс -әрекет белсенділігін көтеріп, қажет ақпараттың көлемін кеңейтіп, 

ақпараттық кеңестікте дұрыс бағыт таба білуге үйретуіміз қажет.Оқушыларға Ақпараттық  

коммуникативті  технологияларды қолдана отырып, сабақ өтудің нәтижесінде алған 

теориялық білімдерін  практикалық түрғыда өмірде қолдана білуді үйрету болашақ маман 

біздің қолымызда. АКТ бойынша сабақ өту арқылы оқушылардың таным белсенділігі мен 

қабылдауын жылдамдатуға болады. «Блум таксономиясын» АКТ пайдалана отырып 

оқытудың маңызы зор.Егер оқушы компьютермен жұмыс істесе, онда пәнге деген 

қызығушылық пайда болады, әрі компьютер құрылғыларын, бағдарламалау тілін жетік 
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меңгереді. «Блум таксономиясын» барлық пәндерде қолдануға болады.Бұл таксономия 

балаларды мол ақпаратпен қамтудың тиімді жолы болып табылады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Таксономия Блума Википедия; 

2. Блум таксономиясы дегеніміз не? https://prezi.com/xc_ur-ysuh1a/presentation/ 

3. Блум таксономиясын сабақта қолдану әдістері. 

http://tarbie.org/load/elek/baiandama/blum_zh_jesin_saba_ta_oldanu_t_zhiribemnen/84-1-0-

1055 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

САМОРАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Баирова А.Б., Саматова Е.В. 

КГУ СОШ№34 учителя начальных классов 

 

 

Основные задачи модернизаци  образования – повышение его доступности, 

качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержание 

образования.  

Государственный стандарт общего образования разработан с учетом основных 

направлений модернизации общего образования, которые включают: деятельностный 

характер образования; направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности; формирование ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни; обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

В настоящий момент обновляющейся школе потребовались такие методы 

обучения, которые бы способствовали: формированию активной, самостоятельной и 

инициативной позиции учащихся в учении; развитию общеучебных умений и навыков: 

исследовательских, рефлексивных, самооценочных; формирование компетенции, т.е. 

применения в практической деятельности; развитию познавательного интереса учащихся; 

реализации принципов связи обучения с жизнью.  

Ведущее место в современной педагогической практике принадлежит методу 

проектов. Сегодня уже никого не приходится убеждать в важности и необходимости этого 

метода. [1] Главная идея метода проектов – направленность у деятельности школьников 

на результат, который получается при решении практической или теоретической, но 

обязательно личностно значимой и социально детерминированной проблемы. Этот 

результат называется проект, что в переводе означает замысел, план. Проектная 

деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. [1] Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о ее конечном продукте и как следствие этого об этапах проектирования и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников 

выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника.  

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп умений, на которые 

проектная деятельность оказывает наибольшее влияние:  

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  

https://prezi.com/xc_ur-ysuh1a/presentation/
http://tarbie.org/load/elek/baiandama/blum_zh_jesin_saba_ta_oldanu_t_zhiribemnen/84-1-0-1055
http://tarbie.org/load/elek/baiandama/blum_zh_jesin_saba_ta_oldanu_t_zhiribemnen/84-1-0-1055
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 социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять ее в нужное русло);  

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостает);  

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические 

возможности);  

 рефлексивные;  

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность-время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного 

дела). 

Все сказанное справедливо и по отношению к учащимся начальных классов. [3] 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, 

личностных качеств и отношений.  

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников.  

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. [1] Длительность выполнения 

проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть, сдвоенными уроками) или 

одной - двумя неделями в режиме урочных и внеурочных занятий. Кроме того, важно 

ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению приемами 

проектирования как общеучебными умениями.  

В  процессе работы над проектом проводим с младшими школьниками экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют интерес 

опросы, интервьюирование учениками отдельных лиц, для которых предназначен детский 

проект.[2] Если выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных 

и внешкольных занятий, то  привлекаем родителей, объясняя, при этом, чтобы родители 

не брали на себя выполнение части работы детей над проектами, иначе губится сама идея 

метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности 

со стороны родителей - важнейший фактор поддержки мотивации и обеспечения 

самостоятельности школьников при выполнении ими проектной деятельности. В субботу 

с этой целью проводятся специальные родительские собрания-лекции, на которых 

родителям разъясняется суть метода проектов и его значимость для развития личности 

детей; рассказывается об основных этапах проектной деятельности и формах возможного 

участия родителей в ней, распространяются «памятки для родителей, чьи дети выполняют 

проект». Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности - презентация (защита) проекта.  

После защиты проекта, изготовленные изделия демонстрируются одноклассникам, 

учителям, родителям, чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся. Важно, 

чтобы дети ощутили потребность в исследовании, его значимости и почувствовали 

атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 
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ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕПТІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТІ 

 

Божбанова А.Б., Махметова К.К. 

№68МИББ кешені 

 

  «Біздің міндет жаңа технологиялар, идеялар мен  

көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен бәсекеге  

қабілетті ұрпақ тәрбиелеу» 

                                                                                                      Н.Ә.Назарбаев 

 

 

Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, 

жағымды өнегелердің, мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала 

алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық нормаларын игереді. Ол 

баланың жеке басының азамат болып өсуінің негізі болып табылады.  

Қазақстан Ата Заңының 27-бап, 2-тармағында «Балаларына қамқорлық жасау және 

оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы» делінсе,[1] «Қазақстан – 2030» 

бағдарламасында «Әкелер мен аналардың, аталар мен әжелердің өз балалары мен 

немерелері алдындағы жауапкершілігін күнделікті есте ұстауға тиіспіз. Біз өз 

балаларымызбен немерелерімізді сонау алыс болашақта, олар біздің жасымызға жеткенде 

қандай күйде көргіміз келеді» делініп, ұрпақ тағдыры мен мемлекет тағдыры қатар 

қойылған.[2]     
Демек, балаға дұрыс бағыт беретін үлкен мықты тәрбие ошағы – отбасы болып 

саналады. Отбасы - бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне 

берекелі отбасының тигізетін әсері мол. Отбасы – сапасы бірқатар өлшемдермен 

анықталатын бала өмірі мен дамуының ортасы. Отбасының әлеуметтік - мәдени өлшемі  

ата-аналарының білімділік деңгейімен және олардың қоғам өміріне қатысуымен 

анықталады.  

Отбасы мәселелері Шығыстың ұлы ойшылдары Әл-Фараби, Ж.Баласағұн, 

Қ.Иассауи, М.Қашғари, классик педагогтар Я.Коменский, К.Ушинский, И.Пестолоций, 

қазақ ағартушылары Абай Құнанбаев, Ы.Алтынсарин еңбектерінде кеңес педагогтары 

В.Сухомлинский, А.Макаренько, Крупская, қазақ зиялылары М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов 

т.б еңбектерінде кеңінен орын алады. Қазақ отбасы тәрбиесінің өзекті мәселелері 

қазақстандық педагог-ғалымдар С.Қалиев, М.Смайылова, В.Лысенкова, Р.Төлеубекова, 

К.Ж.Қожахметова, Р.М.Қоянбаевтардың тарапынан зерттеліп келеді. Ж.Б.Қоянбаев 

«Семья және балалар мен жеткіншектер тәрбиесі» атты еңбегінде отбасының өзіне тән 

ерекше қызметтері деп халықтың өсуін, адамзат ұрпағын әрі қарай жалғастыруын, 

отбасының тәрбиелік функциясын есептейді[3]. 

Баланың жан-жақты тәрбие алуына ең бірінші ықпал ететін ұстаз болса, оның 

сүйеушісі – ата-ана. Сондықтан ата-ана өз баласының білім алуына барынша жағдай 

жасауы тиіс, оқу үлгеріміне күнделікті назар аударып, қадағалап отыруы керек. Өкінішке 

орай кейбір ата-аналар бұған жеткілікті мән бермейді. Бала тәрбиесі – өте күрделі үрдіс 

және үзіліс, демалыс қажет етпейді. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың 

абыройы, жаманы – қайғысы, бақытсыздығы, азабы», - дейді халқымыз. Бала мектепте 6,7 

сағат болса, 18 сағат үйде болады, сол себепті ата-ана баласының оқуын, жүріс-тұрысын, 

жолдастарын сонымен қатар киетін киімін де қадағалап, аптаның соңғы күндері сынып 

жетекшісімен, пән мұғалімдерімен байланыс жасап сабақ үлгерімі, тәртібі жайлы мәлімет 

алып отыруы қажет.  

М.Жұмабаев «Педагогика» атты ғылыми еңбегінде «Жас бала – жас шыбық, жас 

күйінде қай түрде иіп тастасаң, есейгенде сол иілген күйінде қалмақ» деп түйін 

жасайды[4]. Бала әрқашанда ата-анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын 

қажет етіп, ата-ананы өмірдің тірегі деп санайды.  
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Ата-ана өзінің міндеті мен жауапкершілігін жақсы білуі үшін мәдениетті адам 

тәрбиелеуге және өз баласын таза өмір сүруге бейімдеуге; білім алуына көмектесуге, 

жүйелі білім алуына жағдай жасауға, үнемі ата-аналар жиналысына қатысуға мұғаліммен 

кездесуге, баласының мектептегі өмірімен танысуға, баланың өміріне, денсаулығына зиян 

келтіретін темекі т.б улы заттарды қолданбауға, олардың балаға зиян екенін түсіндіруге, 

«Баланы жетіге келгенше тыйма, жетіден он төртке келгенше білім беріп қина, он төрттен 

кейін үлкен азамат деп сыйла» деген қағиданы берік сақтауға міндетті. 

Ата-ана бала тәрбиесі үшін қабылдаған барлық қаулылардың орындалмағанына, 

балаға адамгершілік тәрбие беру үшін, өз отбасында бірлік пен татулықты ұстануға, 

үйдегі тыныштық баланың мектептегі мәселелерін тиімді шешудің бірден бір жолы, 

мектептен кейінгі баланың білім мен тәрбие алуына бақылау жасауына, кәмелеттік жасқа 

жеткенге дейін баланың салауатты өмір салтына сай тәрбие алуына жауапты. 

Ата – ана өз перзентінің алдындағы борышын орындауы, әдетте, тәрбие, оқыту, 

үйлендіру не ұзату сынды жақтардан көрініс тауып жатады. Ұрпақтың өрелі адам болып 

қалыптасуында оның тәрбиесіне немқұрайлы қарауға болмайды. Ата-ана мен бала 

ортасындағы пікірлесу, түсінісу өте маңызды рөл атқарады. Ата-аналар мен балалар 

ортасындағы пікірлесу барысында туындаған қателіктерді мынадай  төрт  үлкен түрге 

бөлуге болады: 

1. Балаға бұйрық беру ырғағында сөз айту; 

2. Оның өз тәуелсіздігіне, дербес ойлау қуатына және оның атқарған жұмыстарына 

мақтау айтып тұруға назар аудармау; 

3. Баланың қателігін қайта-қайта айтып, оны айыптау; 

4. Оларға үнемі түрлі талаптар мен жауапкершіліктерді жүктеу. 

Бұл төрт түрлі қателік ата-ана мен бала ортасына үлкен кедергі қойып, оларды 

түсінуге, пікірін, ойын білуге мүмкіндік қалдырмайды. 

АҚШ ғалымдары жиырмадан астам мемлекетті аралап, отбасылық ауқаты әр алуан 

он мыңнан астам оқу жасындағы балаларға тексеру жүргізіп, балалардың отбасылық 

рухани тұрмысы мен экономикалық жағдайына ерекше назар аударып, байқаған. Зерттеу 

нәтижесі бойынша ата-ана мен жанұяға қойылатын 10 түрлі талапты қорытындылаған: 

балалардың көзінше үлкендердің ұрыспауы; балалардың бәріне бірдей мәміле жасау; 

балаларға өтірік айтпау; ата-аналардың өздеріне кішіпейіл болуы; барынша қамқор болуы; 

достарын қауыша қарсы алуы; балаларға салқын қанды болмауы, қатты ашу шақырмау, 

отбасындағы істі ортақ ақылдасу, сынды мәселелерді дұрыс қабылдап, өзгерту, керек 

болса кешірім сұрау. Бала жаны тым нәзік, аса сезімтал келеді. Әрқашан назар аударуға, 

аялауға мұқтаж. Ата –ананың абайсызда айтқан сөздері бала жанына кірбің ұялатып, 

жүрегіне мұң тұндырады.  

Бүгінгі қоғам алдындағы мақсат - өмірдің барлық саласында белсенді 

шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу. Ол үшін бала тәрбиесімен 

айналысатын отбасы, балабақша, мектеп, қоғам мен жұртшылықтың тәрбие ісі кіріктіріліп 

жүзеге асуы тиіс. Өйткені отбасына мектеп тарапынан білікті көмек қажет. Педагогтар 

мен ата-аналардың өзара әрекетінің арқасында ғана оқушы тұлғасын дамыту мәселелерін 

табысты шешуге болады. 

Отбасы мен мектептің өзара  әрекетінің басты қызметтері: 

 ақпараттық; 

 тәрбиелік-дамытушылық; 

 қалыптастырушылық; 

 қорғаушы-сауықтырушылық; 

 бақылаушылық; 

 тұрмыстық. 

Мектептегі тәрбие жұмысының нәтижелілігінің бір ұшы ата-аналармен, 

қоғамдастықпен мектептің бірлескен әрекетінде екені ешуақытта күмән туғызбайды. 
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Отбасы мектеппен бірлесіп, оқу-тәрбие үдерісінің табысты не табыссыз болуын 

анықтайтын тәрбиелеуші орта факторларынң маңызды кешенін туғызады. Мектеп пен 

отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда сынып жетекшісі негізгі рөл атқарады. 

Сынып жетекшісінің жұмысынан отбасы мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің мәні мен 

маңызын, ұстанатын бағыттарын түсінеді,  әрі оған қатысады.  

Сыныптан тыс тәрбие жұмысы мектептегі тәрбие жұмысының құрамды бөлігі 

болғандықтан, ол тәрбиенің жалпы мақсатпен орындауға бағытталған оқушыға қоғамда 

өмір сүруге қажетті әлеуметтік  тәжірибені меңгерту және қоғамдық тұрғыдан 

қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастыру. 

«Тәрбиенің түпкі мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезеңінде 

экономикалық, әлеуметтік  және рухани дағдарыстарда жеңіп шыға алатын ізгілігі мен 

өмірге икемделген жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру», деп 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаздар қауымының алдына жаңа міндеттер қойды. Отбасы 

тәрбиесінде халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірбиесін, ұлттық ерекшелігін 

есепке алу өте қажет. Отбасына қатысы бар адамдардың әлеуметтік орны біздің халықта 

өте терең жіктелген. Мысалы, ата мен әже, әке мен шеше, аға мен апа, іні мен қарындас, 

немере, шөпшек, жиен, жиеншар, құда мен құдағи, құда бала мен құдаша, қайын мен 

қайын сіңілі, жезде, бажа, т.б. жеті ата мен одан тарайтын шаңырақтар ру, жүз, т.с.с. 

Адамдардың ара-қатынасын белгілейтін ұғымдар сырына терең үңілсек, 

адамгершілікті адамның тұлғалық жан дүниесінен орын алатын рухани байлықты 

байқауға болады. Адамның өмір салтын құрайтын іс-әрекет тұрғысынан қарасақ, біздің 

халықта бұл мәдениет әр адамның әлеуметтік орнына қарай қалыптасқан қарым-

қатынастың іс-әрекеттік байлығы адам тұлғасының орынды сапалық қасиеттерінің қайнар 

көзі болып табылады. Отбасында, мектепте бұл қатынастар тәрбиенің пәрменді құралына 

айналуы қажет. 

Біздің халқымыздың отбасы жағдайында жас ұрпақ тәрбиесіндегі жетекші буын 

ата-әже  іс-әрекетінің  төңірегіне шоғырланған.  Себебі, отбасында әке мен шеше негізгі 

еңбек иелері, отбасы қажеттілігін қамтамасыз етушілер. Ал ата мен әженің өмір 

тәжірибесі өз дәрежесінде даналық ақыл-ойдың, орынды дүниетанымының, талғамның, 

денсаулық бағбанының, орынды тәртіп пен мінез-құлықтың мектебі болып табылады. 

 Өскелең жас ұрпақ — қазақ шаңырағының берік болуын өмірінің арқауы етіп, аға 

ұрпақ дәстүрінен аттамағаны жөн. 

Отбасы – туысқандық байланыста болатын (күйеуі, әйелі, ата-анасы, әкесі, т.б.), 

бірлесіп, әлеуметтік тұрмыстық қарым-қатынаста өмір сүретін адамдар. Онда мынадай 

функциялар жүзеге асырылады. Репродуктивтік, яғни балалардың тууы, шаруашылық-

экономикалық, тәрбиелеушілік, адамгершілік-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету, 

отбасындағы қарым-қатынасты ұйымдастыру, бос уақытты тиімді ұйымдастыру. 

Баланың дұрыс өсуіне қажетті жағдайлар жасау, оның орта білім алуына, 

мамандық, кәсіп таңдауына көмектесу, еңбекке дағдыландыру, қоғам мен өз мүлкіне 

ұқыпты қарауға үйрету ата-ананың басты борышы. 

Баланы бүгінгі өмір талабына сай азамат етіп өсіру үшін оған жас кезінен дұрыс 

тәрбие беру қажет. Ата-ана өз баласының неге қызығатынын, нені жақсы көретінін, неден 

қорқатынын, қандай  іс-әрекеттерге ынта-ықыласы барын, қандай іске бейім екенін біліп 

отыруға тиіс. «Ел болу үшін бесігіңді түзе» деген ел сенімін ақтап, ата даңқын шығарар — 

білімді, парасатты, ұл-қыз, немере тәрбиелеу бәріміздің басты парызымыз.  

В.А. Сухомлинский оқушылардың ата-аналарымен жұмыс істеудің маңызына 

ерекше назар аударып: «Тек ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында 

мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін», – дейді. Олай болса, отбасы 

мектеппен бірге тәрбиелік ортаның тұтастай негізгі ықпал ету факторларын жасайды. 

Сондықтан да педагогикалық әрекетте мектептің жалпы міндеттерінің көптігіне 

қарамастан, ата-аналармен жұмыстың маңызы ерекше орын алуы тиіс. 
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 «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш 

болғанда оны түзете алмайсың» деп Мағжан Жұмабаев айтқан еді[4]. 

Қорытындылай келе, қабілетті, ойы жүйрік, ақылы жетік, өзгерістерге бейім, жеке 

тұлғаны тек қана жаңалыққа құштар, замана талабына сай, ізденгіш ұстаз, ата-ана, мектеп 

болып ынтымақтаса жұмыс жүргізгенде ғана тәрбиенің оң нәтиже берері сөзсіз. 
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4.  М.Жұмабаев «Педагогика». Алматы. «Рауан», 1993. 1 
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Ежегодно читая послание главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, 

мы рассматриваем его через призму применения и воплощения в своей деятельности. В 

послании народу Казахстана на 2018 год человеческий капитал рассматривается как 

основа модернизации общества и государства. Ключевым приоритетом образовательных 

программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и 

усвоению новых знаний. [1]  

Именно в соответствии с требованиями современных реалий ГОСО РК 

дошкольного воспитания и обучения внедряя компетентностный подход, уделяется 

серьезное внимание помимо прочих развитию коммуникативных, творческих и 

социальных компетенций у детей. Последние включают весь комплекс умений и навыков, 

так необходимых для успешной социализации и подготовке к самостоятельной жизни. [2] 

Международный опыт показывает, что развитие общества, государства зависит от 

количества успешных людей, живущих в этом государстве. Модернизация образования в 

качестве одной из основных целей предполагает воспитание личностей, которые 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, креативностью. Воплощая в 

жизнь идеи послания главы государства о развитии способностей к постоянной адаптации 

перед педагогами и психологами ставится задача воспитания высокоадаптивной личности, 

умеющей находить выход из различных жизненных ситуации  без ущерба для 

психического и психологического здоровья. 

 Дошкольное образование – первая ступень образования, т.е. база становления 

ребёнка, как личности. Дошкольное детство – это период, когда ребёнок входит в свой 

первый коллектив, усваивая нормы и правила жизни в обществе. Именно в этот период у 

детей формируется опыт взаимодействия с другими сверстниками, взрослыми. Дети 

сталкиваются с первыми успехами и неудачами, учатся справляться с ними, приобретая 

навыки жизни в социуме. Ребёнок не может стать частью социума, если не овладел теми 

знаниями, умениями, способностями, отношениями, которые существуют в человеческом 

обществе. Всё это он может освоить только в общении с другими людьми - носителями 

общественного опыта. 

 Интеллектуальное развитие ребёнка всегда оставалось в центре внимания 

образования, однако  согласно современным исследованиям, успешность человека зависит 

от коэффициента умственного развития (IQ) на 20%, а от коэффициента эмоционального 

развития – почти на 80%. Человек, не умеющий регулировать свои эмоции, неспособный 
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понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакции 

окружающих, не может в жизни быть успешным человеком. [3] Только высоко адаптивная 

личность будет уметь выстраивать отношения в различных условиях – это смысл развития 

эмоционального интеллекта.  

В 1990 году американские психологи Питер Саловэй и Джон Майер выпустили 

статью под названием «Эмоциональный интеллект», которая, по признанию большей 

части научного сообщества, стала первой публикацией на эту тему. EQ - международное 

сокращение, обозначающее эмоциональный интеллект. Под данным термином понимают 

способность ребенка осознавать свои эмоции, связывать их с желаниями и поступками. 

При низких показателях EQ наблюдается противоречивое поведение, недостаточный 

контакт со сверстниками, неспособность выразить свои потребности, агрессивность и 

страх. [2] 

По данным исследований сензитивный период для развития эмоциональной сферы 

- дошкольный. Именно в этот период формируются основные эмоциональные 

новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных 

и  познавательных компонентов развития личности. Главное эмоциональное 

новообразование этого периода становление процесса произвольной эмоциональной 

регуляции [4]. 

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно из важнейших 

направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции «являются центральным 

звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребёнка. Это отмечал ещё Л. С. 

Выготский: «Именно эмоциональные реакции, должны составлять основу 

воспитательного процесса».[5]  

Вопросы развития и коррекции эмоционально-волевой сферы всегда занимали 

важное место в работе педагога-психолога дошкольного учреждения, но в настоящее 

время необходимо  акцентировать внимание педагогов и родителей на целенаправленное 

развитие эмоционального интеллекта воспитанников. У  детей мало или нет вообще 

навыка принятия самостоятельных решений, поэтому основой задачей взрослых является 

создание условий для  приобретения детьми опыта умения справляться с трудностями,  

действовать в различных жизненных ситуациях. Использование проблемных ситуаций в 

работе с дошкольниками положительно влияет на развитие у детей творческого 

мышления, познавательных умений и способностей. Человек, как считает С.Л. 

Рубинштейн, подлинно владеет лишь тем, что добывает собственным трудом. Таким 

образом, создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы и, что очень важно, приучаем не бояться допускать ошибки, не читаем 

нравоучений. Переживаемый  успех, радость от умения самостоятельно найти ответ, 

получение желаемого результата, будет способствовать обогащению социального опыта 

ребёнка, а его эмоциональное отреагирование – развитию эмоционального интеллекта. 

В современной науке все психические процессы, уровень их развития измеримы 

соответствующим диагностическим инструментарием, однако количество методик для 

диагностики уровня развития эмоционального интеллекта дошкольников невелико. Одной 

из немногочисленных методик является  «Диагностика уровня развития эмоционального 

интеллекта старшего дошкольника», автором которой является  Нгуен М.А.  - 

преподаватель психологии Национального института по подготовке воспитателей детских 

садов (Вьетнам), аспирант кафедры общей и педагогической психологии Воронежского 

государственного педагогического университета. В инструментарий включены:  анкета 

для воспитателей и родителей и набор диагностических методик для детей. Вопросы 

анкеты направлены на оценку эмоциональной отзывчивости детей, их способности 

переживать значимые для них события и сопереживать окружающим людям. Проективная 

методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» направлена на  

выявление эмоциональной  ориентации ребёнка – на мир вещей или на мир людей. 

Проективная методика «Три желания» имеет цель выявить эмоциональную ориентацию 
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ребёнка на себя или на других людей.  Методика «Что – почему – как»  позволяет выявить 

степень готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, 

сопереживать, заботиться о нём. [6] 

Для оценки эффективности работы дошкольного учреждения по развитию 

эмоционального интеллекта у воспитанников была проведена диагностика воспитанников 

старшей группы, использованы вышеуказанные методики. В результате диагностики  

выявлено, что несмотря на проводимую работу у большинства воспитанников старшей 

группы  коэффициент развития эмоционального интеллекта на среднем и низком уровне. 

Дети имеют большую направленность на мир вещей, низкий уровень готовности 

учитывать эмоциональное состояние другого человека. Проанализировав полученные 

данные мы пришли к выводу о необходимости формирования у детей способности  

распознавать собственные чувства и чувства других людей, чтобы уметь управлять 

своими эмоциями и и развивать умения выстраивать конструктивные межличностные 

отношения.  

Сензитивный период для развития эмоциональной сферы - дошкольный. Именно в 

этот период формируются основные эмоциональные новообразования, выступающие 

неким результатом взаимодействия эмоциональных и  познавательных компонентов 

развития личности. Главное эмоциональное новообразование этого периода становление 

процесса произвольной эмоциональной регуляции [4].  

Для решения задач по развитию эмоционального интеллекта для воспитанников 

разработан  цикл занятий ,  направленный на знакомство детей с базовыми эмоциями, 

обучение их выражению, формирование у детей навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими, оценку эмоций и принятие позиции другого; произвольному выражению 

эмоций, открытому проявлению эмоций социально приемлемыми способами, 

конструктивным способам управления собственным поведением и эмоциональным 

состоянием; овладение навыками самоконтроля и саморегуляции; вовлечение в ситуации 

самостоятельного принятия решения. Необходимым условием стало включение в занятия 

проблемных ситуаций, влияние которых на развитие эмоционального интеллекта описана 

выше. 

 Процесс эмоционального развития личности  - это  процесс образования основных 

компонентов эмоционального интеллекта, таких как: знание разнообразия  эмоций, их 

значения, понимание своих эмоций и других людей, управление своими эмоциональными 

проявлениями требующий целенаправленного психолого-педагогического воздействия.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  К ШКОЛЕ 

 

Абулхаирова А. К.,Залевская И.П. 

КГКП Я/с №63 «Мөлдір» 

 

 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 

мышлению, восприятию, вниманию, памяти, речи. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые 

для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 

вступления в школьную жизнь. 

Дошкольному возрасту характерны большие возможности в познании. Раскрыть их 

помогает организационно – образовательная деятельность. Совместная работа педагога-

психолога и логопеда отражает определение интегрирования, которое заключается в 

соединении разных областей знаний на равной основе. Занятия, проводимые одним 

специалистом, сопровождаются, дополняют и корректируются вторым.  

Данный вопрос возник в ходе практической работы с детьми.  

На индивидуальных и групповых занятиях логопед и педагог-психолог занимаются 

всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой, отслеживают 

процесс развития. Достижение этих целей возможно только при тесном взаимодействии 

данных специалистов в развитии (коррекции) речи и неречевых психических процессов и 

функций.  

Логопеду принадлежит координирующая и ведущая роль коррекционных 

воздействий, оказывая необходимую логопедическую помощь. Коррекция речевых 

недостатков осуществляется на протяжении регулярного, систематического 

курса  занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и срока 

коррекционной работы.  

Основная задача психолога направлена на развитие эмоционально-волевой 

сферы,  высших психических функций, снятие эмоционального напряжения у детей. В 

системе проводятся тренинговые занятия на снятие психомышечных зажимов, песочная 

терапия, сказкотерапия. 

У детей с речевыми нарушениями значительно хуже, чем у сверстников с 

нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, ЭВС. Дети-логопаты малоактивны, инициативы в общении они обычно не 

проявляют. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, так 

как они более агрессивные и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения.       К концу дошкольного возраста ребенок готовится к поступлению в школу, 

что требует определенной готовности его к школьному обучению. 

Готовность к школе состоит из таких компонентов: 

 Волевая гтовность 

 Коммуникативная готовность 

 Мотивационная готовность 

 Физическая готовность 

 Речевая готовность 

Важно воспитать в ребенке и волевые качества: самостоятельность, 

настойчивость, ответственность. Согласитесь, без них невозможно успешное обучение в 

школе. Эти качества воспитываются не только на занятиях, но и в других видах 

деятельности. Эффективным средством воспитания волевых качеств является трудовое 

воспитание. Ведь именно в труде у ребенка можно воспитать умение доводить начатое 

дело до конца, воспитывать в ребенке ответственность, самостоятельность, 

настойчивость.      
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 Не менее важен и показатель умения ребенка  общаться в коллективе 

сверстников и  со взрослыми. Как ребенок общается со сверстниками? Имеет ли 

постоянных друзей? Часто ли ссорится и конфликтует? Участвует ли в совместных играх? 

Умеет ли договариваться с другими детьми? Как ребенок взаимодействует с педагогом? 

Проявляет ли  инициативу в общении или ждет, пока к нему обратятся? Оттого насколько 

хорошо сможет ребенок общаться со сверстниками, зависит его успешное обучение в 

школе. Ребенок с желанием, с хорошим  настроением будет идти в школу. 

 Здоровье ребенка- это необходимая предпосылка успешной адаптации к школе. 

Как минимум за год до начала учебы укрепляйте здоровье ребенка.     Необходимо 

проверить слух ребенка. Если обнаружится снижение, лечить его следует до поступления 

в школу. Обратите внимание на состояние носоглотки. Аденоиды - разрастание 

лимфоидной ткани в носоглотке - затрудняют носовое дыхание. Наличие аденоидных 

разрастаний может нарушать произношение ребенка, ухудшать качество слуха, голоса. 

Обследуйте зрение ребенка, если оно снижено, позаботьтесь об очках до 

поступления в школу, ведь ребенок должен привыкнуть к очкам заранее.       Помните: 

здоровому ребенку легче удается учеба, он чувствует себя в школе комфортнее.  

Одной из линий подготовки детей к обучению в школе является формирование 

мотивов, побуждающих к учению. Имеется в виду воспитание действительной и 

глубокой мотивации, которая должна стать побудительной причиной их стремления к 

приобретению знаний. Это и отношение к обучению как к необходимому и важному делу, 

и интерес к учебным занятиям. Наиболее адекватными для учебной деятельности 

являются учебно-познавательные мотивы, которые формируются в ходе осуществления 

самой учебной деятельности и специально организованных мероприятий. 

Несформированность внутренней позиции школьника является одной из причин 

школьной дезадаптации на этапе младшего школьного возраста. 

Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из: 

-положительных представлений о школе; 

-желания учиться в школе, чтобы узнать уметь много нового; 

-сформированной позиции школьника. 

Речевая готовность к школе  

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. Чем богаче и правильнее речь ребенка, шире его 

возможности в познании действительности, тем активнее происходит его психическое 

развитие. 

Подготовка детей к обучению грамоте в дошкольном образовательном учреждении 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

 Воспитание звуковой культуры речи - развитие речевого слуха, четкой дикции, 

правильного звукопроизношения, освоение средств звуковой выразительности речи (тона, 

тембра, ударения, силы голоса, интонации и др.), воспитание орфоэпической 

правильности речи. 

 Развитие словаря - обогащение и активизация словарного запаса детей, 

обучение их уместно использовать слова в различных ситуациях общения, отбирать 

наиболее точные слова и выражения, развитие выразительной образной речи детей. 

 Формирование грамматического строя речи - практическое освоение и 

использование в собственной речи разных типов словосочетаний и предложений, 

способов образования новых слов, формирование морфологической стороны речи. 

 Развитие связной речи (диалогической и монологической) - развитие умения 

строить самостоятельные высказывания разных типов - описание, повествование, 

рассуждение; вести диалог; точно формулировать вопросы и отвечать на них; слушать и 

понимать речь собеседников; вести себя с учетом ситуации речевого общения. 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. Детей учат 

производить звуковой и слоговой анализ слова, состава предложения, знакомят с 
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понятиями «звук», «слово», «слог», «предложение», «гласный/согласный звук», 

«ударение», «твердый/мягкий согласный звук», «ударный/безударный гласный звук. У 

детей также формируются представления о структуре высказывания (начало, середина, 

конец) и ее особенностях в разных типах текстов. 

 Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к 

усвоению ребенком родного языка как средства общения. 

 Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

 Задача логопеда - устранить речевые дефекты и развить устную и письменную 

речь ребенка до такогоуровня, на котором он бы смог успешно обучаться в школе. 

 Программа обучения в начальных классах насыщена, ее усвоение детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, затруднено.  

 Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает 

свободному общению ребенка с коллективом. Ведь в семье малыша понимают c 

полуслова, и он не испытывает особых затруднений, если его речь несовершенна. Однако 

постепенно круг связей ребенка с окружающим миром расширяется. 

 Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди 

неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному языку и 

чтению) отмечается большой процент детей с фонетическими дефектами. Это одна из 

причин возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения). 

 Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только 

дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. 

Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной 

программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных 

работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся 

неуспевающих практически нет. 

 Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при 

обучении грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих детей 

полны разнообразных специфических, орфографических и синтаксических ошибок. 

 Фонематические и лексико-грамматические нарушения речи не всегда 

сопровождаются нарушением звукопроизношения и поэтому родители их не замечают. 

Подобных осложнений можно избежать, если с ребёнком проводить специальные 

коррекционные занятия, направленные на исправление дефектов речевого развития. Ни 

для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов приносит 

более эффективный результат в коррекционной работе. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе? 

Основная задача родителей - вовремя обратить внимание на различные нарушения 

устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним, предотвратить 

трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем 

раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат. 

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

 проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимуюкоррекцию недостатков в развитии речи; 

 не ругать ребенка за неправильную речь; 

 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

 Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть 

четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать 

накоплению словарного запаса детей. 
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Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным 

речевым нарушением. 

Это связано с двумя причинами: 

1) родители не слышат недостатков речи своих детей; 

2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки 

исправятся сами собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из детского 

сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему немало огорчений. 

Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают замечания, а в тетрадях 

появляются ошибки. Ребенок начинает стесняться, отказываться участвовать в 

праздниках. Он неуверенно чувствует себя, отвечая на уроках, переживает из-за 

неудовлетворительных оценок по русскому языку. 

В такой ситуации критические замечания и требования говорить правильно не 

дают нужного результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При этом 

очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной работе обязательна и 

чрезвычайно ценна. 

Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

повседневного непосредственного общения. 

Благодаря совместной работе логопеда, педагога - психолога, родителей удаётся 

своевременно и качественно помочь детям преодолеть речевые нарушения, более успешно 

овладеть программным материалом по русскому языку и чтению, сформировать 

положительную мотивацию к учебной деятельности, сформировать у детей с речевой 

патологией уверенность в своих возможностях. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе 

теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей 

каждого ребенка. Тесное взаимодействие педагога-психолога и учителя-логопеда 

обеспечивают полноценное развитие ребенка, в чем мы убеждаемся, сопоставляя 

результаты стартовой и итоговой диагностики. 
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Воробьева Т.И.,Куксенко Т.Г. 

КГКП «Санаторный ясли – сад  №2 «Батыр» г. Караганда 

 

 

Дошкольный возраст ребенка  - это период социального развития и поведения, 

важный этап его социального воспитания. В детстве не только закладываются основы 

здоровья, но и формируется личность: ее ценности, предпочтения, ориентиры. То, как 

проходит детство ребенка, непосредственно отражается на успешности его будущей 

жизни.  Социальное развитие ребенка – это  усвоение традиций общества, культуры, 

среды, в которой растет ребенок, формирование его ценностей, навыков общения. 

 Для формирования гармоничного социального развития ребенка надо уделять ему 

и его любопытству много времени и внимания. Это общение, объяснения, чтение, игры, 

информация о  человеческой среде, правилах и нормах общения, поведения. Именно в 

дошкольном возрасте происходит формирование системы взаимоотношений между 

детьми и взрослыми. Общаясь, ребенок начинает жить по правилам, стараясь учитывать 

свои интересы и интересы собеседников, перенимает конкретные поведенческие нормы. 

Любой человек, встречающийся  на пути ребенка, привносит в его жизнь что-то новое, 

таким образом, непосредственно или косвенно формируя его. Взрослый демонстрирует 

знания, навыки   и умения в отношении того, как вступать в контакт с людьми и 

предметами. Ребенок, в свою очередь, наследует увиденное, копирует его. Используя 

такой опыт, дети учатся общаться в своем мире друг с другом.  

Основными средствами  социального развития дошкольников являются: 

-игра; 

-общение с детьми; 

-беседа; 

-обсуждение поступков ребенка; 

-упражнения для развития кругозора; 

-чтение. 

 Усложняются виды детской деятельности, формируется совместная деятельность 

детей. Социальное воспитание дошкольника – это постижение мира человеческих 

отношений, открытие ребенком законов взаимодействия между людьми, то есть норм 

поведения, стремление дошкольника стать взрослым и взросление заключается в 

подчинении своих действий принятым  в обществе нормам и правилам поведения 

взрослых людей. 

  Поскольку ведущим видом  деятельности дошкольника является игра, то 

сюжетно-ролевая игра становится главной в формировании социального поведения 

ребенка. Благодаря такой игре дошкольники моделируют поведение и взаимоотношения 

взрослых людей. Выполняя определенные роли  дети в игре учатся действовать, подчиняя 

свое поведение нравственным нормам. Обучая детей таким играм  мы  предлагаем им 

определенные модели поведения и взаимодействия, которые они могут проигрывать. Дети 

начинают задумываться о том,  как происходят отношения между людьми, осознают 

смысл их труда. В своих играх дошкольники имитируют чаще всего поведение взрослых. 

Они создают игры-ситуации,  в которых «примеряют» на себя  разные роли -  пап и мам, 

докторов, водителей, парикмахеров, строителей и т.д. Такие игры полезны тем, что играя, 

дошкольник учится находить решения разным жизненным ситуациям, в том числе, и 

решать конфликты.  Играя в « Больницу» дети берут на себя роль больного и врача.  

Причем роль врача более значима, поскольку она несет функцию выздоровления и 

помощи. В этой игре дети наследуют поведение врача, его действия с фонедоскопом, 

осмотром горла, шприцами,  выписыванием рецепта. Игра в «Больницу»  закрепляет 
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отношения взаимного уважения доктора и пациента, выполнение его рекомендаций и 

назначений. Обычно дети наследуют модель поведения врачей, которых они посещали в 

поликлинике, либо своих участковых педиатров.  

Для успешной социализации мы создаем специальную социально-формирующую 

среду. Организуем игровую, трудовую и познавательную деятельность, тесное 

взаимодействие с семьей, внедряем принципы социального партнерства, реализуем 

нравственно-патриотическую направленность. Наличие этих аспектов предопределяет 

положительное влияние на социализацию ребенка. 

С целью формирования социально-приемлимых норм поведения и усвоения 

моральных норм общества мы используем следущие тактики взаимодействия: 

-чаще обсуждаем последствия действий ребенка или взрослого на чувства другого 

человека; 

-- подчеркиваем сходство между разными людьми; 

- предлагаем детям игры и ситуации, в которых необходимо сотрудничество и 

взаимопомощь: 

- вовлекаем  детей в обсуждение межличностных конфликтов, возникающих на 

моральной почве; 

-не повторяем без конца одни и те же требования, запреты; 

-ясно формулируем правила поведения, объясняя, почему следует поступать так,  а 

не иначе. 

Знания о  человеке позволяют осознанно включаться в процесс самовоспитания. 

Конечно, дошкольник еще не способен целенаправленно воспитывать себя, но внимание к 

себе, понимание своей человеческой сущности, постепенное осознание себя, своих 

возможностей будет способствовать тому, что ребенок приучится быть внимательным к 

своему психическому и физическому здоровью и через себя научится видеть других 

людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. Ребенок, став школьником, 

сможет более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной 

действительности, научится анализировать их.  При разработке принципов формирования 

конкретных знаний мы учитываем, что знания о социальной действительности должны 

нести доступную детям информацию, вызывать эмоции и чувства, побуждать к 

деятельности, положительным поступкам . Необходимо не только сообщать детям знания, 

но и вызывать оценочное отношение к социальным явлениям, фактам, событиям; 

способствовать развитию социальных эмоций и чувств. Поэтому отбираем эмоционально 

близкие ребенку факты и явления. 

 Процесс познания социальной действительности  должен находить отражение в 

разнообразной детской деятельности, стимулировать детскую активность. Игра, 

художественная деятельность детей наполняются содержанием знаний об окружающем, о 

взаимоотношениях людей, их отношении друг к другу, к событиям и фактам. 

Информативная часть усваивается детьми легче, если педагог будет отдавать 

предпочтение поисково-экспериментальным, продуктивным и проблемным методам.  В 

повседневной жизни следует обратить внимание на игры,  наблюдения, упражнения, 

викторины, опыты, эксперименты, трудовую деятельность, индивидуальные беседы, 

праздники и развлечения. 

 Необходимо последовательно вводить ребенка в социальный мир. Скорость и 

глубина познания очень индивидуальны и лишь частично связаны с возрастом. Многое 

зависит от характера накопленного ребенком социального опыта, от пола ребенка, от 

особенностей развития его эмоциональной и познавательной сфер. Нужно учитывать 

«зону ближайшего развития ребенка, уровень его познавательных интересов и интерес к 

отдельным сторонам социальной действительности. 

Мы предлагаем следующие разделы для приобщения детей к социальной 

действительности: 
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«Что я знаю о себе» - (Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. 

Мои умения. Моя семья. Как мы живем в детском саду) 

«Кто такие взрослые люди» (Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые 

люди. Зачем и как люди отдыхают) 

«Человек-творец» ( Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. 

Материалы, созданные человеком. Живая, неживая природа и человек) 

«Земля – наш общий дом» (Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Твоя 

страна, твой народ). 

Наша цель  не усложнять программу знаний, а дать детям первоначальные 

представления, вызвать интерес к познанию себя и мира вокруг через простые и понятные 

рассказы без научных терминов, но научно достоверных.   Мы должны пробудить в 

ребенке интерес к теме разговора, желание задавать вопросы, отражать узнанное в 

деятельности. Нужно поддерживать в ребенке уверенность в том, что он обязательно сам 

додумается, поймет и решит трудную задачу, сделает предположения, поищет ответ через 

наблюдения, опыты. 

Работа, направленная на приобщение детей к социальной действительности, 

многогранна и объемна. По сути дела, она охватывает всю жизнедеятельность ребенка в 

детском саду и дома, так как жизнь среди людей, овладение ее нормами, правилами и 

законами, присвоение их – все это и есть приобщение к социальной действительности. 

Работа будет эффективна, если ее проводить систематически, планомерно . Проводя 

проверку усвоения детьми содержания знаний обращаем внимание не столько на 

запоминание, сколько на понимание. Осознание, умение анализировать, делать 

умозаключения, способность переживать, сочувствовать, применять свои знания в жизни 

в общении со сверстниками и взрослыми 

Если постараться учесть все стороны гармоничного воспитания ребенка, создать 

благоприятные условия для всестороннего развития, сохранять  доброжелательные 

отношения и способствовать раскрытию его творческого потенциала, то процесс 

социального развития дошкольника будет успешным. Такой ребенок будет уверенно себя 

чувствовать, а значит, будет успешным. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Чернышева Л.Н. Рассказова С.Р 

КГКП ясли-сад Айгерім 

 

Что за чудо эти сказки! 

Каждая из них – поэма! 

А. С. Пушкин 

 

 

Обогащение практической психологии новыми средствами эффективной работы с 

детьми, в частности, средствами, предоставляемыми таким направлением, как 

сказкотерапия, является отрадным явлением последних двух десятилетий. Развивающий и 
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психотерапевтический потенциал сказок при всей его очевидности использовался 

практической психологией образования недостаточно. А ведь сказкотерапия оказывается 

эффективной в работе не только с дошкольниками или младшими школьниками, но и с 

подростками и старшеклассниками. Более того, существуют психотерапевтические сказки 

для взрослых. Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного 

внутреннему миру любого человека, позволяют ребенку распознать и обозначить 

собственные переживания и собственные психические процессы, понять их смысл и 

важность каждого из них. Метафора сказки не только облегчает этот процесс, расширяя 

границы детского сознания, но и затрагивает определенные слои подсознательного. 

Буквальный смысл сказки воспринимается сознанием, в то же время подсознание 

занимается более тонким и кропотливым делом: разгадыванием и обработкой 

метафорических сообщений, расшифровкой скрытого смысла, второго плана, 

неочевидного содержания. Если на сознательном уровне ребенок воспринимает сказочные 

метафоры как иной, вымышленный, мир и проживает ее события не вполне всерьез, 

играючи, то его подсознание "верит" в сказочные ситуации как в реальные. Психологами 

не раз отмечалось, что метафорический смысл сказки часто усваивается только на 

подсознательном уровне и задает нужную программу изменений в поведении, 

переструктурирования ценностей, взглядов и позиций. Это и позволяет считать сказки и 

метафоры важным психотерапевтическим приемом, помогающим ребенку упорядочить 

свой внутренний мир. Специалисты-практики, использующие в психотерапевтической 

работе метафоры, обращают внимание, что желаемые перемены не всегда наступают, если 

человек старается вспомнить метафору на сознательном уровне. Опыт показывает, что 

человек редко вспоминает о метафоре, она действует вне и помимо его сознания. 

В наступившем третьем тысячелетии, в эпоху постмодернизма и технократии резко 

возросла неопределенность человеческой жизни, иррационализм, отрицание норм и 

традиций. Как это ни странно, но главной ценностью этого времени становится отсутствие 

каких-либо ценностей. Однако человек при этом чувствует себя потерянным, он 

постоянно ищет опору во времени, пытается ощутить себя частью истории. Задумываясь о 

будущем, он все чаще обращается к своему прошлому. В связи с этим все более 

возрастает актуальность исследования традиционных форм повседневной народной 

культуры.  

Сегодня воспитание подрастающего поколения основывается в основном на 

программах образовательных учреждений, а не на нравственных устоях семьи и традиций 

народа. Опыт и знания, приобретаемые сотнями и тысячами людей в труде и 

общественной жизни, закреплялись в словесных правилах, которые передавались устно от 

человека к человеку. Издревле привилегия рассказывать сказки, воспитывая детей, 

принадлежала женщинам. Вечером, укладывая малыша спать, она нашептывала 

волшебные истории, в которых заключалась нехитрая житейская мудрость. Поэтому 

сказка выступала как инструмент социализации. Слушая сказку, ребенок постигал 

окружающий мир, взаимоотношения людей, учился преодолевать барьеры, находить 

выход из трудных ситуаций, верить в силу добра и справедливости. На фактах и 

примерах, языком художественных образов сказка учит жизни, ярко, определенно, без 

всяких оговорок, показывая хорошее и плохое. Это свойство делает народную сказку 

ценным орудием воспитания, особенно воспитания детей дошкольного возраста, которые 

требуют предельной конкретности и ясности.  

Поучение есть и в других жанрах детской литературы, но преподнести мораль так, 

чтобы она влияла на ребенка, а не звучала навязчиво, нарочито, - дело нелегкое, и многие 

авторы с ней не справляются. 

Моральные качества, которые нужно стремиться воспитать в детях: правдивость, 

смелость, честность, умение преодолевать трудности, - присущи героям сказок. В русской 

народной сказке, в основе ее морали заложено здоровое начало, и с этой позиции 

поведение ее героев приобретает правильную целеустремленность. Истина, 
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заключающаяся во многих народных сказках, волнует и трогает современного слушателя, 

потому что сказка преподносит обличенную в художественную форму жизненную правду. 

В этом ее большая убедительность. Сказка влияет на развитие эмоциональных качеств 

ребенка, а те, в свою очередь, на формирование правильных нравственных качеств 

ребенка. Данные современной психологии говорят о том, что впечатления детства долго 

сохраняются, и часто на всю жизнь определяют поведение и настроенность человека. На 

практике это подтверждается примерами из жизни великих мастеров искусства.  

Нынче народная сказка - основной источник передачи жизненного опыта от 

взрослого к ребенку, категорий доброты и взаимопомощи, остается невостребованным.  

Культурно-преемственная связь между поколениями утрачивается и вследствие 

этого дети, предоставленные самим себе, растут на зарубежных видеопрограммах. 

Культурно-историческая память постепенно уходит в забвение, поэтому внимание 

общества должно быть сосредоточено на приобщении подрастающего поколения к 

русскому фольклору на основе традиций и новаций. 

В любимых сказках ребенка запрограммирована жизнь. Конкретная сказка может 

стать жизненным сценарием человека, под ее влиянием формируется план и линии 

поведения, которые осуществятся, проводя героя по всем перипетиям жизни, только уже 

не выдуманным, а реальным. “Скажи мне какая твоя любимая сказка, и я скажу кто ты”, - 

так можно перефразировать известную пословицу. Не случайно в последнее время 

зарождается новое направление в психологической практике – сказкотерапия 

(привлечение ребенка к народной сказке и отход от зарубежных детских развлекательных 

программ), позволяющее работать с детьми и взрослыми через сказку. Сказка обращает 

людей к истокам, через которые они переосмысливают свои поступки и находят 

единственно верное решение.  

Занятия, основанные на сказкотерапии,  это терапия средой, особой сказочной 

обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто 

нереализованное, может реализоваться мечта. Это процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни, процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. 

Причем же здесь слово "терапия"? Терапия представлена как один из методов 

лечения - посредством сказки происходит эмоциональное очищение ребенка. Пережив 

чувства героя, он идентифицирует их у себя, таким образом, очищая то, что у него 

накопилось. Те же страхи, те же переживания, те же горести – все это через сказку 

ребенок может осознать, пережить в волшебной игровой форме без ущерба 

эмоционального внутреннего мира. Это значит, что эмоциональный фонд ребенка будет 

очищен, вылечен. 

Сегодня существует множество образовательных программ в детских дошкольных 

учреждениях, основанных на обращении к русским народным сказкам. Они широко 

применяются как средство приобщения детей к народной культуре, тем самым на 

практике доказывая благотворное влияние данного вида фольклора на эмоциональное и 

нравственное развитие ребенка. Однако все это находит применение лишь в дошкольных 

учреждениях, хотя процесс социализации ребенка не ограничивается детским садом. Ведь 

сказка – это не только решение неизведанных проблем для детей и огромный потенциал 

для их нравственного роста, но также и бытовая энциклопедия для взрослых, где они 

могут найти ответы на очень сложные вопросы, которые порой ставит нам жизнь. Ведь не 

зря классик сказал: « Сказка – ложь, да в ней намек ….»  

Сказка учит жить. А иначе зачем бы наши предки тратили драгоценное время на 

них? Зачем бы посвящали вечерние часы сказкам да отнимали детское внимание? И разве 

только дети были слушателями бабушки-сказительницы в семье? С не меньшим 

удовольствием и волнением погружались в мир волшебства и чудес взрослые члены 

семьи! Да и где еще можно почувствовать себя вдали от житейской суеты и трудностей, 

как не в хорошей сказке? Теперь мы подробно разбираем все свойства сказки, ее 
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педагогические, психологические медитативные возможности. Но суть всех этих 

рассуждений одна; без сказки нет у ребенка ни мечты, ни волшебной страны, где 

сбываются все желания. Видеоиграми сыт не будешь, особенно если созданы они в чужой 

стране, где люди живут иными проблемами.  

Сказка может в увлекательной форме и доступными для понимания словами 

показать окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, в самое короткое время 

показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает возможность за 15-20 минут 

примерить на себя и пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести. Это 

уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для 

собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Пользуясь зашифрованным в сказке 

опытом прошлых поколений, ребенок и взрослый могут проникнуть в мир 

бессознательного и на ином, внутреннем, уровне разглядеть собственный мир чувств и 

переживаний.  

Не случайно сегодня сказки используются и педагогами, и психологами, и 

логопедами. Что, как не сказка, позволяет ребенку, да и взрослому пофантазировать? Кто 

есть я? Каким бы я хотел себя видеть? Как я сам вижу себя через волшебное зеркало, 

позволяющее разглядеть все вокруг не только глазами, но и сердцем? Что бы я сделал, 

обладай волшебством?  

Сказка позволяет «проиграть» такие вымышленные ситуации, каких нет и не может 

быть в окружающем мире. Сказка способна перед каждым из нас открыть дверцу, за 

которой свои и чужие радости и горести становятся осязаемыми, понятными, доступными 

для ума и сердца. Чужая душа перестает быть «потемками», а своя душа вдруг 

приобретает непривычные качества и свойства. Отчего у ребенка, а то и у взрослого текут 

слезы, если ему самому никто не угрожает, никто его не обижает?  

В науке существует концепция сказкотерапии, разработанная зарубежными и 

российскими учеными. На сказках апробируются психотерапевтические приемы, 

позволяющие смягчить поведенческий негативизм у ребенка. Через сказку ребенок может 

понять законы мира, в котором он родился и живет.  

Педагогическая работа - это 1-й этап, включающий чтение сказки и беседу с детьми 

по ее содержанию. 

 Психокоррекционная работа - это 2-й этап, включающий распределение ролей для 

проигрывания эпизодов сказки, психогимнасчтику, собственно психокоррекционную 

работу и рисование или изготовление поделок по мотивам сказок. Психокоррекция 

проводится через проигрывание эпизодов сказки и ответы детей на предлагаемые 

вопросы. Рисование и изготовление поделок являются в основном домашним заданием, но 

могут проводиться на занятиях.  

Приведенные методические рекомендации позволяют воспитателям  ненавязчиво и 

с интересом для детей проводить нравственные беседы, используя сюжеты сказок, 

получают возможность заниматься коррекционной работой с конфликтными, тревожными 

детьми, с детьми с завышенной или, наоборот, заниженной самооценкой, 

эгоцентричными, а также неуверенными в себе.  

На основе методических рекомендаций можно содержательно и логично выстроить 

работу с родителями детей. Подключение родителей или других членов семьи позволяет 

приобщить всю семью к совместной работе по психокоррекции и реабилитации ребенка.  

Педагогическая коррекция на основе работы со сказками позволяет ребенку на 

вербальном и эмоциональном уровне осознать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

примерить на себя роли обидчика и обиженного, сильного и слабого, заботливого и 

равнодушного, примерить на себя роль родителя и оценить свой поступок со стороны, а 

также позволяет ребенку иными глазами взглянуть на окружающий мир и близких людей. 

Черствость и невнимание ребенка к чувствам и переживаниям родителей, сверстников, 

воспитателей часто связаны не с особой черствостью в характере самого ребенка, а с 
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отсутствием опыта сопереживания, с неумением вслушиваться в слова тех, кто его 

окружает. В методических рекомендациях даны этюды по психогимнастике, основанные 

на упражнении детей в изображении чувств с помощью мимики, движений, собственной 

речи.  

Тексты сказок и последующая беседа с детьми по их содержанию могут быть 

успешно использованы и родителями, неравнодушными к своим детям. Вопросы по 

содержанию сказок составлены таким образом, чтобы укрепить связи на эмоциональном и 

вербальном уровне родителей с детьми, дать возможность поговорить о важных и 

значимых проблемах в непринужденной форме, соотнося свои чувства и мысли с 

чувствами и мыслями персонажей прочитанных сказок.  

В дошкольном возрасте у человека формируется структура личности, 

закладывается основа самооценки. На эти параметры огромное влияние оказывает речь 

детей. 

Актуальность использования сказкотерапии в том, что сказки - естественная 

составляющая повседневной жизни детей. 

Задачи сказкотерапии: 

Развивать речь детей с помощью:  пересказывания сказок; рассказывания сказок от 

третьего лица; группового рассказывания сказок; рассказывания сказок по кругу; 

сочинения сказок. 

Выявить и поддержать творческие способности. Снизить уровень тревожности и 

агрессивности. Развить способности к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации. Развить умение преодолевать трудности и страхи. Формировать навыки 

конструктивного выражения эмоций. Укрепить союз «Ребенок-Родитель-Педагог». 

Что такое сказкотерапия? 

Первое, что приходит в голову – лечение сказками. Имея в виду совместное с 

ребенком открытие тех знаний, которые живут в душе и являются 

психотерапевтическими. Сказка, наиболее доступна для восприятия ребенка. Это делает 

ее привлекательной для работы, направленной на коррекцию, обучение и развитие. Кроме 

того работа со сказкой развивает личность педагога, создает невидимый мост между 

ребенком и взрослым, сближает родителей и детей. В сказках можно найти полный 

перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Часто это позволяет 

найти и нужное решение в жизни. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Ребенок, находясь в сказке .взаимодействует со многими 

сказочными героями и, как в жизни ,ищет пути решения проблем ,которые встают перед 

ним. Конечно , сказкотерапия -это еще и терапия средой , особой сказочной обстановкой, 

в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто неарелизованное. 

Задачи, решаемые с помощью сказкотерапии, важны для творческой активности, 

продуктивного обучения детей, накопления их познавательного .эмоционального , 

жизненного опыта, для повышения самооценки детей ,снижения уровня тревожности ,что 

способствует и стимулирует речевую активность детей , развивает их индивидуальные 

способности. Наблюдая за детьми в процессе игры, на занятиях,  на экскурсиях, в 

свободной деятельности, можно заметить, что там, где не надо мобилизовать свое 

внимание, память т.е.на непроизвольном уровне, дети раскрепощаются, легко 

перевоплощаются в любимых и близких по духу героев сказок, любят фантазировать, 

живо и образно стремятся выразить свою мысль. Перевоплощаясь, дети легко и 

непринужденно решают сказочные задачи, проявляя индивидуальное творчество. 

Сейчас на наших детей из многочисленных средств массовой информации 

окружающей жизни хлынул поток негативной и разрушительной информации. НЕ только 

взрослые, но и дети уже устали от телевидения с его жестокостью и насилием. Люди 

утратили способность к сопереживанию и милосердию. И только дети остаются с чистой, 

могут удивляться миру, стремятся познать и изменить его.  
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Сказкотерапия – интегративная деятельность, в которой действия воображаемой 

ситуации связаны с реальным общением, направленным на активность, 

самостоятельность, творчество, регулирование ребенком собственных эмоциональных 

состояний. 

Развитие личности и речи дошкольников осуществляется по следующим 

направлениям. 

1. Активность: от потребности в эмоциональной разрядке — через самовыражение 

в активном действии — к активизации образной лексики и положительных 

эмоциональных проявлений. 

2. Самостоятельность: от ориентировки в средствах языковой 

выразительности, проблемных ситуациях сказки, в ритме и динамике музыкальных 

образов — через обоснование собственной точки зрения в речи-доказательстве — к 

поиску лучших способов самовыражения в речи и движении. 

3. Творчество: от подражания взрослому в эмоциональном действии и 

выразительном слове — через совместное составление словесных описаний по 

восприятию пантомимических этюдов, темпо- ритма, музыкальной композиции — к 

словесному фантазированию по музыкальной композиции. 

4. Эмоциональность: от эмоционального заражения образами сказки — через 

адекватное эмоциональное отреагирование собственного негативного опыта в действии, 

ритме и слове — к децецтрации (пониманию эмоций других) и к замещению 

«неэффективного» стиля поведения на продуктивный. 

5. Произвольность: от полноценного переживания эмоциональных состояний 

сказочных героев в проблемных ситуациях и понимания значений образных выражений 

— через оценку собственных и чужих устных сообщений и эмоциональных поступков — 

к динамическому равновесию исполняемых движений и речевых сообщений в игре-

драматизации. 

6. Связная речь: от продолжения фраз взрослого — через словесные рассуждения 

относительно динамики музыкальных композиций, исполнения пантомимических этюдов, 

ритмизации сказочных образов — к творческим импровизациям по сюжету. 

Как же читать сказку детям? 

Правила, которые сделают чтение вслух увлекательным. 

1. Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 2. 

Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Приучайте детей аккуратно рассматривать ее 

желательно на столе, брать чистыми руками, осторожно перелистывать страницы. 

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. 

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

ритмической речи. Все это чарует ребенка, он наслаждается напевностью повествования, 

ритмом стиха. 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо — в 

зависимости от содержания текста, стараясь голосом передать характер персонажей, а 

также смешную или грустную ситуацию, но не «перебарщивайте». 

6. Читайте вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал. 8. Не 

уговаривайте послушать, а «соблазняйте» ребенка, позвольте ему самому выбирать 

книги. 

7. Привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз 

раскрывая что-то новое, не отрывайте от чтения или рассматривания.  

8. Обыгрывайте впечатления, полученные детьми при слушании сказки: дайте им 

возможность действовать и выразить свои эмоции и чувства, свое отношение к 

прослушанному. 

Таким образом, сказкотерапия способствует развитию творческого мышления, 

совершенствованию всех сторон речи ребенка, развитию фантазии, воображения, 

образному мышлению. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІ. 

 

Сембаева Ш.А. 

«Одарёшка» балабақшасының тәрбиешісі 

 

 

Егеменді еліміздің болашағы жас жеткіншектердің білім дәрежесінің тереңдігімен 

өлшенеді. Қазіргі заманғы білім беру әлеуметтік құрылымының маңызды элементтерінің 

біріне айналды. Адамның жеке басын қалыптастыру негізі балабақшадан қаланатыны 

белгілі. Балабақшадан бастап балаларға білімнің қыры мен сырын жетік таныту, 

қабілеттерін шыңдау адамгершілік қасиеттерін дарытып, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атаққа лайық болатындай етіп тәриелеу – біздің міндетіміз болмақ. 

Сондықтан да балабақшадан бастап балалардың жан-жақты дамуына басты назар 

аударылуы керек.  

Эстетикалық тәрбие дегеніміз - баланың қоғамдық өмірде, еңбекте, табиғатта 

көркем өнерде бар әсемдікті сезіне білуге уйрету, тәрбиелеу деген сөз. 

Балабақшадағы эстетикалық тәрбие жөніндегі жұмыс тәрбие процесінің барлық 

жақтарымен тығыз байланысты, ұйымдастыру формалары тым сан алуан және оның 

нәтижелері іс-әрекеттің әр алуан түрінде көрініс табады. Бұл жұмыс мыналарды 

қарастырады:  

- тұрмыста, еңбек, ойын процесінде қоғамдық және табиғи құбылыстармен 

таныстыру арқылы қоршаған болмысқа деген эстетикалық көзқарасты тәрбиелеу; 

- өнер құралдарымен эстетикалық тәрбие беру (көркем тәрбие, шығармашылық 

қабілеттерді дамыту). 

 «Балабақшадағы тәрбие бағдарламасында» қоршаған болмысқа қызығуларға, 

балалардың қабілетіне деген эстетикалық қарым-қатынастарды дамытудың негізгі 

міндеттері қарастырылып берілген. Баланың жас мөлшеріне сәйкес мүмкіндіктерін есепке 

ала отырып игеруге тиісті білім, ұғым, дағды мен іскерліктер көлемі көрсетілген. 

Айналадағыларға деген эстетикалық көзқарасты тәрбиелеу баланың жеке басының 

көптеген қасиеттері қалыптасуына көмектеседі. Эстетикалық тәрбие балаға қоршаған 

ортаның көркемдігін, адамның рухани сулулығын терең түсіндіре білу, сөйтіп оларды 

ойлау, қиялдау, сөйлеу қабылдау кабілетінің дамуына ықпал ету міндеттерін жүзеге 

асырады. Сонымен қатар жас ұрпақ әсемдікті, сулулықты түсініп одан ләззат алуға көркем 

өнер туралы біліммен мағлұматтармен қарулануға эстетикалық тәрбие арқылы мүмкіндік 

алады.  

Эстетикалық тәрбие балалардың әсемдік жөніндегі түсінігін кеңейтіп сұлулықты 

сүйе білу, оны шығармашылықпен өмірге ендіре білу қабілетін, эстетикалық талғамын, 

қиялын дамытады. Эстетикалық тәрбие көркем өнер құралы ғана емес қоғамдық өмірдің, 

оқудың еңбектің, табиғаттың әсемдігін тану кезінде адамдармен қарым-қатынас үстінде 

тәрбиеленеді. 

Көркем шығарманы, табиғат әсемдігін, адамның жақсы тәртібін, тамаша мінез-

құлқын мәдениеттілігін көріп сүйсіну, қабылдау адамның адамгершілік парасатына, 

эстетикалық сезімдеріне үлкен әсер етеді.  

Әсемдікті сезіну баланың өмірін байтып, бір-біріне достық қарым-қатынас 

мәдениетін, талпынысын, белсенділігін тудырады.  

 Эстетикалық тәрбиенің бала дамуының алғашқы сатысы, бала дүниеге келгенінен 

бастау жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеудің негізі болып табылады.  
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Жас ұрпақтың эстетикалық талғамын дамыту мынау – «жақсы, әдемі, ал мынау – 

жаман, көріксіз» деп ауызша айтумен жүзеге асырылмайды, бала өнер шығармаларын 

түсініп, нәр алумен қатар табиғаттың өнердің, еңбектің, тұрмыстың, ән сазын,қолөнер 

шығармаларын танып білу, өзі жасау арқылы талғамы дамиды. Бұнда оқыту ісі ерекше 

роль атқарады. Сабақта балалар көркем әдебиет, музыка, кескіндеу туындыларымен 

танысады, әсемдік әлеміне саяхат жасайды, содан рахаттанады, түсіну, көру, сезіну 

талғамы қалыптасады. Бұның өзі болашақтағы рухани дүниесінің баюына негіз болады.  

Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту барысындағы мәселелердің 

бірі-балалардың эстетикалық талғамын дамыту, сол арқылы олардың бойында 

адамгершілік, мейірбандық, имандылық қасиеттерін қалыптастыру. Әр баланың көркемдік 

ойлау қабілетін дамыта отырып, шығармашылық, қиял сезімін дамыту. Ал, осы мәселелер 

балабақша қабырғасында әлі де болса өз мәнінде шешілмей келеді. Соның салдарынан 

балалардың сабаққа ынтасының төмендеуі, енжарлық етек алуда. 

Балабақша тәрбиешілері  эстетикалық тәрбиені кітап оқу, ән тыңдау, бейнелеу 

өнері мен театр, кино т.б. өнер түрлері арқылы көркем өнерге тарту, тағы басқа да 

жолдармен жүргізуге болатынын біліп қана қоймай, оны қалай жүзеге асыру тәсілдерін 

жан-жақты меңгеріп, жетілдіруі тиіс. Тәрбиеші эстетикалық тәрбиені балаларға өнер 

түрлерін меңгерту арқылы жүзеге асырады. 

Бала өзін қоршаған ортадан әсемдікті сезінуі, оны бағалай білуге талпынуы  бүкіл 

жан дүниесіне, сезіміне әсер етеді. Дегенмен, баланың көркем өнерге деген қабілетінің 

дамуы, оның шығармашылықпен ұштасуы,  бала кезінен тәрбиенің сол түрлерімен 

айналыстыруға және жеке дара ерекшеліктерін ескеріп, тәрбиені белгілі мақсатқа 

бағыттап жүргізуге байланысты.  

Баланың  эстетикалық  мәдениеті  және  белсенділігі  тұтас  педагогикалық  

процесте  дамиды.  Сондықтан  оның  барлық  еңбегі, демалысы  эстетикалық  бағытта  

тиімді  ұйымдастырылса,  ол  өз  өміріне  әдемілік  элементтерін  енгізе  алады. 

Эстетикалық тәрбие жайлы көптеген ғалымдар өз ойларын, пікірлерін қалдырып 

кеткен болатын, солардың бірі: В.Н.Шацкаяның «Балалардың жанұядағы эстетикалық 

тәрбиесі» атты кітабы балаларға берілетін эстетикалық тәрбие мәселелерін қарастырады. 

Кітапта баланың эстетикалық мүмкіндігі мен қабілетін тәрбиелеуде мына мәселелерге 

назар аударылған:  

 - көркем өнерге, табиғатта, қоғамдық өмірде, адамдардың тұрмыстық 

қатынастарында әсемдікті дұрыс тануды тәрбиелеу;  

 - құбылыстарды, түрлі сезім, сенімдерді: талғамдар балалардың эстетикалық 

тұрғыдан қабылдауын, оның бірте-бірте қалыптасуын дамыту;  

 - баланың көркемдік қабілетін дамыту, білімнің іскерлігін қалыптастыру. 

     А.И.Буров «Эстетикалық тәрбиенің жүйесі мәселелері» атты мақаласында 

балаларға эстетикалық білім бере отырып, тәрбиелеу процесін іске асыруда тәрбиеші 

тарапынан танып-білуге тиісті үш бағыт ұсынады:  

 1. тәрбиешіде жұмыс істеу үшін қажетті оқу-тәрбие материалдары болуы.  

 2. эстетикалық тәрбиенің кезеңдік мөлшерін ескертіп, эстетикалық тәрбие 

қортындысын бағдарламалай      білу.  

 3. осы негізге лайық педагогикалық процесті құрып, оқу-әдістемелік құралдардың 

анықтамаларын жасау. 

Эстетикалық білімнің негізі – оқу пәндері. Мектеп жасына дейінгі балалар әр түрлі 

пәндерді оқудың нәтижесіне табиғаттың, еңбектің сұлулығы және адам іс-әрекетінің 

әдемілігін бағалай білуді түсінеді.  

Тәрбиеші суретке қарап әңгіме құрауды, әсер алған оқиғаларды айтып беруді, 

қиялында жаңа белгілерді жасауға үйретеді. Көркемдікті сезінуге талғамы пайда болып, 

олардың рухани күші дамиды.  

Сонымен, бала күнделікті үйде, балабақшада, мәдениет мекемелерінде эстетикалық 

талғампаздықтың үлгі өнегесін күн сайын көріп білуі керек, бірак тек таңданып қана 
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қоймай, қолынан келгенін өзіде тұрмысына ендіруі, іс-әрекетінде бейнелеу, сурет салу, 

кию, жапсыру, тігу, мүсіндеу тазалық әдемі киіну т.б тиіс. Сонда ғана эстетикалық тәрбие 

мақсаты ойдағыдай жүзеге асады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық 

жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан 

халқына  Жолдауында  Мектеп оқушыларының функционалдық  сауаттылығын  

дамыту  бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. 

Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруі 

процесінен де маңызды болып табылады. Еліміз үшін маңызды болып табылатын аталған 

стратегиялық  міндетті шешу жағдайында тұлғаның ең басты функциялық сапалары 

белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын 

таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. Бұл  

функционалдық  дағдылар  мектеп қабырғасында  қалыптасады деп атап көрсетті. 

Жолдауында оқушыларды қазіргі заманға сай жаңа технологиямен оқыту маңызды 

екенін атап көрсетті. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеті–оқудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткендей-

ақ, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны 

меңгеру. 

Педагог маман ретінде негізгі мақсатым - арнайы әдіс-тәсілдер, техникалық, 

компьютерлік құралдар арқылы тұлғаның функционалдық сауаттылығын дамыту.  

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін оқу-тәрбие үрдісінде педагогикалық 

технологиялар кеңінен қолданылуда. Қазақ тілі және әдебиет пәнінен 

Н.А.Оразақынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясымен жүйелі жұмыс 

жүргізудемін.  

«Сатылай кешенді талдау – оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттыруға, ұлттық құндылығымызды бағалай білуге, оның білім көкжиегінде кең 

таралуына ықпал етіп күнделікті өмірде қолданылу аясын жақсартуға бағыттайтын 

оқыту»  

Бұл технология арқылы оқушы ғылыми тілде сөйлеуге үйренеді, қарапайымнан 

күрделіге, уақиғаны сатылап түсіндіре алып, тұжырым жасауға үйренеді, оқушыны 

болжамнан сөйлеуден құтқарады. 

Сатылай кешенді талдаудың  мақсаты мынада : 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002012
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Біріншіден, барлық оқушыны функционалдық сауаттылығын арттыру, білім – білік 

дағдысын қалыптастыру;  

Екіншіден, білім алуға деген ынтасымен іскерлігін арттыру, оқу танымдылық 

белсенділімен оқытуды жеделдету; 

Үшіншіден, шығармашылық қабілеттерін дамыту және ғылыми ізденіске жетелеу. 

Міне, осы жоғарыда айтылған сатылай кешенді талдаумен 2013 жылы  Н.А. 

Оразахынованың «Прақтикалық қазақ тілі», «Әдебиет сабағында сатылай кешенді талдау 

технологиясы» еңбегімен танысып, курстан өткен болатынмын. Технологияның 

тиімділігін ұғынған соң сабақтарымда қолдана бастадым.  

Оқушылармен бірге көркем шығармамен жұмыс істей отырып, олардың 

ойлануына, толғануына, пікір айтуына ықпал жасайды. Сөз құдіретін баяндау, түсіндіру 

жолымен емес, ондай інжу- маржанды оқушының өзіне таптыру, сөзбен жұмыс істей 

алуға, мазмұнын игерту барысында жанды байланыста болу, логикалық ойын жеткізуде 

ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыру сияқты жұмыстарға баса назар аударады. 

Шығармашылық жұмыстарды (пікір алмасу, табиғатқа өзінше сипаттама беру, екі 

шығарманы салыстырып пікір айту) орындатып, ой қорытындыларын жасатады. 

Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясы оқушылардың 

әдебиеттен теориялық білімдерін нығайтуға, танымдық деңгейін көтеруге мол септігін 

тигізеді. Оқушылардың сөздік қорын молайтуға поэзия тілін ұғынуға үйретеді. Сонымен 

қатар, белгілі ақын-жазушылардың еңбектерін саралай алуға дағдыландырады, 

оқушыларды шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыландырады. Өз тәжірибемде қазақ 

тілі мен әдебиет пәнінен сабақ үстінде, факультативтік, таңдау сабақтарында оқушының 

функционалдық сауаттылығын арттыру, білімін жүйелі, нақты меңгерту үшін сатылай 

кешенді талдау жұмыстарына машықтандырып келемін. Бұл әдіс арқылы білімді белгілі 

бір көлемде беріп, қажетті шеберлік пен дағдыны қалыптастырумен шектелмей, баланың 

жалпы тұлғалық дамуына ойлау, есте сақтау, қиялдау, елестету сияқты танымдық-

психологиялық қасиеттерінің жақсы үйлесім табуына да септігі мол деп есептеймін.  

Әдебиет пәнінен әдеби шығарманы, поэзияны, халық ауыз әдебиеті үлгілерін, 

шығарманың компазициялық құрылысын, өлеңнің құрылысына сатылай кешенді талдауға 

үйрету өзекті мәселе болып отыр.  Осындай талдаудың бірнеше түрін ұсынып отырмын.  

6-11 сыныптар бойынша қазақ әдебиеті сабағында поэзиялық шығармалардың 

талдау үлгісін көрсетемін) 

Сабақ барысында оқушының ынтасын арттырып, күнделікті өткен әр тақырыпты 

санасына жеткізе, сөздік қорын байыта, әр сабақта алған білімдерін күнделікті өмірмен 

байланыстыра отырып, қолдана алардай дәрежеге дейін жеткізуді  міндет етіп қоямын. 

Осындай міндеттердің нәтижесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығы артып, өз 

білімдерін өмірде қолдана білудің арқасында мектепішілік, қалалық, облыстық, 

республикалық, халықаралық деңгейде жетістіктерге жетуде деп тұжырымдаймын.   

   Республикалық «Жырлайды жүрек» байқауында «Көркем сөз» номинациясы 

бойынша Қабыкенов Д  8- сынып оқушысы III орын, «Жамбыл –менің жай атым,  халық 

менің –шын атым» Ж.Жабаевтың  туғанына 170  «Жаңғырық» зияткерлік ойынында  І 

орын , 8Ә сынып оқушылары  Татаринов Ж., Мұратбек Д  «Алғырлар -2016» ғылыми 

жобалар байқауында ІІ орын , Облыстық «Зерде» ғылыми конкурсында І орын, Астана 

қаласында өткен «Мәңгілік елдің  ұлы мұраты»  атты  республикалық   ғылыми жобалар 

байқауында  6-сынып оқушысы  Ахмет А І орын, 8Ә сынып оқушысы  Татаринов Ж. 

қалалық  «Мағжан тағылымы-4» ғылыми –конференцияда ІІІ орын,  шығармашылығы мен 

білімділігінің арқасында  8-сынып оқушысы Рамазанова А  қалалық «Жыл оқушысы-

2016» байқауында  І орын, 5-сынып оқушысы Дуашева А. қалалық «Абай оқуында» ІІІ 

орын алды. Шығармашылықпен айналысатын  9-сынып оқушысы Айтжанова Л қалалық 

М.Дулатовтың  130 жылдығына  арналған  қалалық  жас прозайктар байқауында  ІІІ орын , 

7-сынып оқушысы Шүкірова Н қалалық «Алихан –тәуелсіздік жыршысы» «Жыр жазамын 

жүрегіммен.» байқауында  өлеңі жинаққа енсе, 9-сынып оқушысы Рамазанова А облыстық 
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Н.Ә.Назарбаевтың жолдауы аясындағы «Менің болашағым» атты мақаласы ІІ орын, 

қалалық «Ел рәміздері-менің мақтанышым» мақаласы жарық көрді. «Көркем сөз» 

номинациясы бойынша Қабыкенов Д  ІІІ орынды иеленді.Тілдерді дамыту орталығы 

ұйымдастырған «Мың бала» облыстық «Ынтымағы жарасқан туған өлкем» номинациясы 

бойынша Абетова А., Жанат Н., Тайжанова Д., Нургалиева К., Ибрагимова Б., Әбетова З 

алғыс хатпен марапатталды. 

Ойымды қорыта келе, осындай жетістіктерге жетуімнің нәтижесі, сатылай кешенді 

талдау технологиясын жиі қолдануымның арқасында шәкірттерімнің бойынша  

біріншіден, функционалдық сауаттылығын арттырып оқушы білімін нақтылайды, 

екіншіден, өздігінен жұмыс істеуге жаттықтырады, ой-қабілетін шыңдайды, үшіншіден, 

қажет кезінде алған білімін тәжірибеде қолдана білу дағдыларын қалыптастырады.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030,-Алматы:Білім, 1997ж 

2. Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиясы 

 

 

 

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ  ОЙЫННЫҢ  РӨЛІ 

 

Қулмагамбетова А. Д. 

«Одарёшка» балабақшасы 

 

 

Баланың дамуы мен мінез-құлықының қалыптасуында сүйіспеншіліктен 

кейінгі,екінші рухани азық ойын.Ойынсыз өткен балалық шақ сүйіспеншілік көрмей 

өтумен тең. 

Бала үшін ойын-өмірді танытатын құрал іспеттес.Ойын барысында неше түрлі 

қиындықтарға ұшырасқан бала,сол қиындықтарды жеңуге тырысу арқылы өмірге 

бейімделеді. Әлеуметтік қарым-қаынасты,қоғамдық ісәрекетті ойын арқылы (үйшік-

үйшік,дәрігерлік,дүкен, т.б ойындар) үйренеді.Қиял күші шарықтап,ойын қимылдары 

арқылы баланың бұлшық еттері күшейеді.Бала достарымен бірге ойнау барысында  тек 

уақытын көңілді өткізіп қоймай,сонымен қатар сөздік қоры,ойлау өрісі кеңейіп,жылдам 

жауап беру,тез шешім қабылдау,т.б қабілеттері жетіле түседі.Ішкі  көңіл күйі мен жігерін 

ойын арқылы сыртқа шығарады.Яғни,бала санасының дамуы мен кісілік қабілетінің 

қалыптасуында ойынның рөлі үлкен.Осы тұрғыдан психологтар бала үшін ойынды 

өмірлік маңызы бар қажеттіліктердің бірі деп санаған.Тіпті кейбір ауруларды ойын 

терапиясымен емдеуге болатынын айтқан.Ойын арқылы бала адамгершілік қасиеттерді 

бойына біртіндеп сіңіреді және ой-жүйесі дамиды. 

Тапқырлыққа,шыдамдылыққа,ептілікке,қиялдауға,ойлауға,табандылыққа 

дағдыланады. 

Халқымыз «ойнай білген,ойлай біледі» деп бекер айтпаса керек.Ойынның мазмұны 

адам мен армандарды айқындайды.Өздері де соны байқамастан,балалар ойнап жүріп 

күрделі өмірлік проблемаларды шешуге дайындалады.Бала үшін ойын өмірдің 

жалғасы.Бала алған рөлдеріне сай кейіпкерлердің киімін киіп қимылын дауыс ырғағын 

мәнерлі жеткізуге тырысады.Көркемдік сабақтардан (ән-күй,шығармашылық сабақтары) 

алған білімдерін пайдаланады,мысалы:қуыршақты ұйықтату үшін бесік жырын айтып 

әлдилейді,шығармашылық сабақтарда жасаған ыдыс,үй жиһаздарын,қағаздан құрастырған 

заттарды ойын құралы ретінде пайдаланады. Мазмұны-бейнелі ойынның ерекшелігі:оны 

балалардың өздері жасауында,ал ойын қызметі айқын өнерпаздық және шығармашылық 

сипатта болады.Бұл ойындар қысқа да,ұзақта болуы мүмкін.Әр ойын-ол баламен үлкен 

арасындағы қарым-қатынас:бұл кезде бірге өткізген бақытты шақтар олардың бірлескен 

өміріне қуаныш пен шаттық сыйлайды.Егерде біз жылы шырайлылық танытып,қуанышты 
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жағдай жасасақ,ойын бала дамуына және бізбен деген коммуникативті қарым-қатынасына 

жағымды ықпалын тигізеді.Баламен ойнай отырып,біз олармен бірге түстермен 

танысып,заттардың қасиеттерімен танысамыз,кеңістікті бағдарлай отырып,өсімдіктер мен 

жануарлар туралы білеміз.Бірлескен ойындар барысында балалар өз-өзін үлкен ұжымның 

бір бөлігі санай отырып,өзінің әрекеттеріне және құрдастарының әрекеттеріне әділ баға 

беруге үйренеді. 

Ойын баланың оқуға деген ынтасын арттыратын әдіс.Бүгінгі таңда 

дидактикалық,сюжеттік,спорттық,ұлттық және шығармашылық ойындарды пайдалану 

маңызды. 

Дидактикалық ойыдардың негізгі міндеті ақыл ойын дамыту,білімін байыту ,білім-

білік,іскерлік дағдыларды игертеді.Дидактикалық ойын баланың қоршаған орта туралы 

түсінігін кеңейтеді.Ойынды өлең мен қимылмен ұштастырады. 

Сюжетті-рөлді ойындар баланы кішкентайынан бастап,белгілі бір мамандыққа 

бейімделуін қалыптастырады.Мысалы: «ұшқыш», «дәрігер», «құрылысшы» т.б.с.с 

Ойын арқылы балалар ересектерге еліктеп ,олардың іс-әрекетерін,қарым-

қатынастарын,еңбектің мәнін түсініп адамгершілік  нормаларын меңгереді. 

Ұлттық ойындардың мектеп жасына дейінгі балаларға лайықтары  «Орамал 

тастамақ», «Тақия тастамақ», «Ақ сандық,көк сандық, «Ақ серек пен көк серек, «Хан 

талапай» т.б.с.с. Ұлттық ойындар арқылы балалар халқымыздың мәдениетімен танысады. 

Ойындар арқылы баланың дұрыс және ұғынықты сөйлей білуін,сондай-ақ ойын 

жағдайлары арқылы балалардың зейіні мен ынтасын арттыруға болады.Ойын қоғамдық 

тәжірибені қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеттің бір түрі,яғни тәртіпті,өзін-өзі 

басқаруды жетілдіреді. 

Ойынның тілді дамытуда орыны ерекше. Рөлдік ойындарда барлық балаларға 

рөлтиеді де,олар бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп сөйлейді.Ойынның мәні – баланың 

дербес әрекеті мен төңірегіндегі өзгерістерді танып- білуіне жол ашу.Ойын халықтық 

педгогиканың ең бір көне және тиімді құралдарының біріне жатады. 

Бала ойын арылы өзінің өмірден байағандарын жүзеге асырып,айналасындағы 

адамдардың іс-қмылдарына еліктейді.Үй мен отбасы ойынның мәтінін құраса,ол отбасына 

деген сүйіспеншілікте,ойындық әрекетті қалыптастырады.Балалар біртіндеп топтағы 

барлық заттарды ойынға араластыруға,болатындығына көздерін жеткізеді.Сәбилер 

ойыншықтарды көргенде ойынға қызығушылығы туып,кейін ойын әрекеттерін 

ойластырады.Ойынды қабылдап және ойын әрекетін қиялдап,ой-өрісінен өткізу,мектеп 

жасына дейінгі баланың жаңа дамуы болып саналады.Ойын мақсатына жету ол баланың 

жан-жақты алынған әсерлеріне,білімдеріне байланысты. 

Кеңестік педагог А.С.Макаренко «Баланың ойынға деген құмарлығы бар,сол 

құмарлықты қанағаттандыра білуіміз қажет.Балалардың барлық-өмірі-ойыннан тұрады» -

деген пікірін өз еңбектерінде атап өткен!  

Ойын баланың баланың жан серігі. 

Қортындылай келе ойын баланың ақыл-ойы дамуы үшін ғана маңызды емес,ол 

оның тұтасымен тұлғасының дамуына маңызды деп білемін. 
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ТАРИХ ПӘНІНЕН ҚЫЗЫҚТЫ ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 

Жамангарина Э.А. 

№82ЖББОМ тарих пәні 

 

 Бүгінгі тарихты оқытудағы басты мақсат-дүниежүзілік дамудағы адамзаттың орны 

ерекше екендігін,ол жасаған бүкіл әлемдік құндылықтарды білетін,оларды Қазақстанның 

дамуы үшін пайдалануға ынталы,жан-жақты жетілген,өзінің тарихи 

тамырларын,қоғамдағы орнын түсінетін белсенді азаматтарды қалыптастыру. 

Ең бастысы«оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру үшін,білім деңгейін 

көтеру үшін қандай тәсілдер қолдануға болады деген?»сұраққа жауап табу керек. 

 Оқушылардың танымдық қызығушылын,белсенділігін арттыру үшін–тарих 

сабағында ойын элементтерін қолдану.Бұл сабақта оқушылардың белсенділігі артады,бір-

бірімен бәсекеге түсу арқылы оқуға,көп білуге,ынтасы өседі.Ол тәрбиеге де,оқу ісіне де 

зор ықпалын тигізері сөзсіз. 

 Бесінші сыныпқа негізінен төменгі сыныптан ойын жасындағы балалар 

келеді.Негізгі қызметі оқу болса да әлі бұрынғысындай ойнағысы келіп тұрады. Бірден 

тарихи оқиғаларға мән беріп түсініп,оның негізіне көз жіберуге қабілеттері жете 

бермейді.Сондықтанда сабақты ойын арқылы өткізудің көбіне тиімді жақтары өте көп 

болады.Ойын сабақтарының тек қана тарих пәні ғана емес,басқа сабақтарда пайдалану 

оның тиімділігін арттыратынын айта кеткім келеді.Ойын сабақтарының артықшылықтары 

біріншіден,оқушының сабаққа деген ынталығы артады,үнемі түсіндіріп 45-минут 

тыңдағаннан оқушы да,мұғалім де жалығады. 

Екіншіден,сабаққа зауқы жоқ,жалқаулау,нашар оқитын оқушылардың өзі де бұған 

белсене қатысады.Сөйтіп кейде 

бұйығы өз ойын айтуға ұялатын немесе ашық айтуға қиналатын оқушылардың 

мінезін,сабақты қалай сұрауға,айтқызуға болатынын түсінуге болады. 

Үшіншіден,өтілген сабақтың мазмұны оқушының есінде ұзақ сақталады. Ойын 

сабақтарынан кейін оқушылар өздері ізденіп,әр түрлі ойындар құрастыра 

бастайды.Мысалы сөзжұмбақтар құрастырып,соны кейін бір-бірімен алмастырып шеше 

бастайды.Бұның нәтижесінде оқушылардың білімге қызығушылығы артып өз беттерімен 

ізденуге мүмкіндік жасайды.Ойын тақырыбы мен түрлерін күрделендірген сайын 

оқушылардың білім деңгейі де көтеріледі. 

Тарих сабағында қолданылатын ойындардың түрлеріне тоқталайық.Тарих 

сабақтарында қолданылатын ойын түрлері өте көп. 

«Ретімен қой »ойынын 6 сыныпта Ежелгі қазақстан тарихы пәні бойынша 

«Қазақстан тас дәуірінде»тақырыбында пайдаландым.Тақтаға жеке плакат ілулі тұрады. 

Мысалы:Адам дамуының кезеңдері. 

1.неандертальдық-питекантроп-синантроп 

(дұрысы-питекантроп-синантроп-неандертальдық) 

2.кроманьондық-гомо-люси 

(дұрысы-гомо-люси-кроманьондық) 

Осыны оқушылар дұрыс қоюға талпынады,бір-біріне көмектесіп есте қалдыруға 

тырысады. 

 «Көш» ойыныны.Бұл ойын тақырыпты ашуда көп көмегін тигізеді.Тақтаға жүк 

артқан 5 түйенің көш суреті ілінеді.Көш 5 түрлі түспен плакатқа салынады.Әр түйенің 

қомында тапсырмалар бар.Бірінші түйенің қомында мынадай тапсырмалар: 

1.Өнер дегеніміз не? 

2.Өнердің қандай түрлері бар. 

3.Қазақтың киіз үйінің құрылысын атаңдар. 
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Бұл сұрақтарға оқушылар өз мүмкіндігінше төмендегідей жауап береді.Өнер 

дегеніміз-халықтың талабынан туындаған белгілі бір еңбектің жемісі.Өнер 

түрлері:қолөнер,саз өнері,сөз өнері,бейнелеу өнері,сәулет өнері.Киіз үйдің құрылысы: 

шаңырақ,керег,уық,сықырлау- 

ық,басқұр тағы басқалар.Осылайша бесінші түйеге дейін сұрақ-тапсырмалар 

жалғасады.Арасында саз өнері туралы айта келіп оқушылардың өнерін  көріп тамашалауға 

болады.Соңғы бесінші түйенің қомындағы тапсырманы үйге беруге болады. 

Бұл тапсырма «АС»ойыны деп аталады.Бұл ойынның шарты бойынша тек қана 

екі әріп,яғни А және С әріптері белгілі.Қалған әріптер нүктелермен берілген.Әрбір 

жасырылған сөздің тұсында анықтамасы бар. 

1.«....АС» -күйші қобызшы(Ықылас) 

2.«.а....с.»-халықтың әнші сазгері(Жаяу Мұса) 

3.«А.с...»-Жаяу Мұсаның әні(Ақ сиса) 

4.«....а.с..»-атақты әнші сазгер(Біржан сал) 

5.«А...С...»-әнші сазгер(Ақан Сері) 

6.«.а...с»-Дәулеткерейдің күйі(Тартыс 

Сөйтіп  «Көш» ойыны бойынша тапсырмалар түгелдей талданып болады. 

Бұл ойындардың нәтижесінде мынадай жетістіктерге жеттім.Сабақта нашар оқитын 

оқушының өзі белсене араласып,ынталығын көрсетті,яғни оқушылардың қызығушылығын 

туғызды,оқушының есінде ұзақ сақталды,ойлау қабілетін дамытты. 

«Тарихи шынжыр »ойын тізбегі.Бүл тәсіл кез келген сыныпта тарих пәнінде 

қолдануға қолайлы.Оның мазмұны бойынша белгілі бір тарихи деректі,яғни белгілі бір 

мәлімет 

беретін сөйлемді үш немесе төрт оқушы кезектесіп,біреуі әуелі басын,екіншісі орта 

тұсын,үшіншісі аяқ жағын айтып,тұтас бір ойынды тізбекті құрайды.Нәтижесінде: нақты 

бір тарихи дерек құрылады.Тиімділігі –оқушыларды тапқырлықпен дәл,нақты,логикалық 

ойлауға үйретеді. 

Пошта ойыны .Бұл ойынды тақырыпты немесе тарауды,мемлекеттерді қайталаған 

кезде пайдаланған тиімді.Оқушыларға сұрақтар беріледі немесе белгілі оқиғаға 

байланысты суреттерді қағазға жапсырып оқушыларға үлестіреді.Оқушылар берілген 

кеспе қағазды ілулі картадағы мемлекеттің үстіне инемен қадайды. 

Мысалы:1.Пирамида қай елде пайда болды? 

                2.Ұлы Жібек жолы қай елден шықты? 

                3.Будда діні алғаш қай елде пайда болды? 

Тарихи кубок ойыны Қатты қағаздан жасалған кубоктың 6 жағына карталарды 

жапсырып 3 бойдан 3 оқушы шығарып бірінен кейін бірі лақтырады.Оқушылар лақтырған 

кубоктың бетіндегі карта кай  мемлекеттікі екенін айтуға тиіс. 

Математикалық қобдиша ойыны. 

Тапсырма:Математикалық есепті шығарда шыққан санда қандай оқиға болғанын 

айт. 

1.1240+(60*4+3)=   

2.15,2 *100+12=               

3.(100*3+72/6)+1280=    

4.4400*0,5-7,72*100=    

«Бәйге» ойыны. Бәйге - қазіргі кезде өте жақсы дамыған, әлемге әйгілі ойынның 

бірі. Бәйгешілер бір сызықтың бойына қатарға тұрады. Берілген белгіден кейін, олар 

келесі көмбеге қарай шаба жөнеледі. Көмбеге жеткенше оларға сұрақтар  қойылады. 

Көмбеге алғаш шауып келген шабандоз жеңімпаз атанып, ол адамға сыйлық беріледі. 

«Сен маған –мен саған» ойыны оқушылар өткен тақырыптыры бойынша бір 

біріне сұрақтар қояды. 

ІІ. Қызықты тапсырмалар 

No 1 
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Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алды . Қазір 2016 жыл . 1991  

-2016сандарының арасында (осы сандарды қоса )неше жай сан бар ? 

Қандай сандар ? 

No 2Қазақстанхалықтарының саны 16 ,3 млн. адамды құрайды . Қазақтардан басқа 

ұлттар43%-ды құрайды 

Қазақстандағы қазақтардың санын табу керек . 

Жауабы : 9 ,291 млн . 

No 3 

Қазақстан республикасы орналасқан жердің ауданы 2млн 700 мың км2.Оған 20 

км2, 25 км2, 50 км2болатын төртбұрыштардың нешеуін сиғызуға болады ? 

Жауабы: 35000, 20000 , 30 000  

No 4 

ҚысқыАзия ойындарындағы барлық спортшылар 800 болды . Қазақстандық спорт-

шылардың алған алтындарының саны 32 , күміс медальдары 21 , қола медальдары 17 

болған. Қысқы Азияда олимпиадалық ойындары кезінде 1500 адам қызмет етті . 

Сондай –ақ 700 жаттықтырушы , 317 валонтерлер қатысты . Олимпиадаға барлығы 

қаншаадам қатысты? Жүлделі орындарға ие болған қазақстандықтар барлық 

спортшылардың қандай бөлігін құрайды?  

Жауабы : 3317 ; 780 

No 5 

Қазақстанкен байлықтарының қоры мен әр алуандығы жағынан жер шарындағы ең 

бай аймақтарыдың бірі болып саналады . Қазақстанда 200 –дей мұнай және газ орындары 

анықталған . Оның негізгі бөлігі( 80 %−ы)Каспий маңында шоғырланған . 

Каспий маңынан тыс жерлерде қанша газ , мұнай орындары бар ? 

No 6 

Қазақстан аумағында ірілі –ұсақты48 мыңнан астам көлдер бар . Қазақстанда 

ауданы 100 шаршы км астам 22 көл бар . Олар республикадағы көлдердің бүкіл 

ауданының қанша пайызын алып жатыр ?ауданының қанша пайызын алып жатыр ? 

Шығару жолы : 

1.  Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына  барлық жағдай 

жасалған  уақытты уақыт сызығына салып көрсет. 

 ІІ м.ж ІІжар         І м.ж.бас      1       1                   2017ж__ 

              Б.з.б                                                                б.з 

           Жауабы: б.з.б ІІ мыңжылдықтың ІІ жартысы мен І                             

мыңжылдықтың бас кезі 

1. Б.з.б. 519-518 жылдары сақтар І Дариймен.соғысты, содан бері қанша жыл 

өтті? 

          519-518                   1              1                   2017  

           Б.з.б.                                                         б. з                            

Есеп: 2017+519 = 2535 

Жауабы: 2535 жыл өтті. 

2. 1219 ж. Монғолдар Отырар қаласын құлатты. Бұл қай ғасыр? 

Жауабы:  1219 ж. – ХІІІ ғасырдың І жартысы немесе  

алғашқы  ширегі 

3. Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы туған. Биыл  ұлы 

Абайдың туғанына қанша  жыл? 

                    1           1                          1845            2017 

             Б. З.б                                      б.з 

      Есеп: 2016 – 1845  = 171 ж.             

      Жауабы: 171 жыл            

4. І Петр патша 1700 жылы жаңа жыл санауын енгізді. Бұл нешінші 

мыңжылдық? 
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           1    1                 1000                         1700                2000 

  Б.з.б             І мыңж.              ІІ мыңж.                          ІІІ мж. 

Жауабы: 1700 ж. – ІІ мыңжылдық 

1. Геродоттың және Птолемейдің өмір сүрген уақытын уақыт сызығына салып, 

белгілеп көрсет:  

     484             425         1     1            90                     165  

           Б.з.б                                              б.з 

 

  Есеп: Геродоттың туған жылы не себепті үлкен сан, қайтыс   

           болған жылы неге кіші сан? Түсіндір. Неше жасында   

            қайтыс болған? 

              484 – 425 = 59                               165– 90 = 75 

  Жауабы: Геродот 59 жасында, Птолемей 75 жасында   қайтыс болған. 

 «Қазақстанды жаңа ғасырға білімді жастар бастап барады» Н. Ә. Назарбаев. 

Дарынды да талапты жастар - бүгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы. Осыған орай, 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Бізге керегі - шын дарындылар. Нарық қол - аяғымызды қалай 

қыспасын, мемлекет өзінің талантты ұлдары мен қыздарын, тарланбоз жүйріктерін 

қолдауға, қорғауға міндетті»- деп жеткіншектер болашағына үлкен мән бергенді. Өйткені, 

сенім үлкен жеңіске жетелейді.. Ия, «Сенің елдігің - тарихыңды зерттеуден басталады»,- 

деген Қадыр Мырзалиев сөзі де адамға көп ой салады. Ол үшін оқушы бойындағы табиғат 

берген қабілетті дамыту, дарындылықтың көзін ашу қасиетті парызымыз. Дарын иелерін 

таңдау, талантты оқушылардың білімін жетілдіру, келешегіне жол сілтеу, құқығын қорғау 

басты мақсатым. Өйткені талантты, шығармашыл оқушы басқалармен салыстырғанда 

қоғамға көп пайда әкеледі. 
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ғылыми басылым, Өскемен 2001 ж. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Бахадурова Г. У.,Мендибаева М. Б. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда жоғары педагогикалық колледжі 

 

 Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін 

түзетуден бастауымыз керек. 

А.Байтұрсынов 

 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім сапасын арттыру жөніндегі 

жұмыстың негізгі бағыттары білім беру процесіне қатысушылардың үздік білім беру 

ресурстары мен технологияларына бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету, жылдам 
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өзгермелі әлемде табыстылығын қамтамасыз ететін білім алуға деген білім алушылардың 

сұраныстарын қанағаттандыру болып табылады. 

Қазіргі заман мұғалім тек өз пәнінің білгірі болып қана қоймай, тарихи-танымдық, 

педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси-экономикалық білімді болуы қажет.  

Жаһандық өзгерістер мен әлемдік трендтер мектептегі білім беру мазмұнының 

жылдам қарқында жаңаруымен қатар, оқытуды жаңаша ұйымдастыру, оқыту мақсатына 

жетудің тиімді жолдарын көрсету бүгінгі күннің талабы. 

Сондықтанда бүгінде білім беру жүйесінің негізгі мақсаты - оқытудың 

инновациялық әдістерін енгізу жолымен  мектептердегі оқытудың деңгейін көтеріп, 

оқушылардың шығармашылығын және дарындылығын ынталандыру болып табылады. 

Жаңаша педагогикалық технология – ғылым жетістігі. Педагогика ғылымында 

баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру 

болғандықтан, жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты 

болып қалады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 

«Сананың ашықтығы зерденің үш ерекшелігін білдіреді. Біріншіден, ол дүйім дүниеде, 

Жер шарының өзіне қатысты аумағында және өз еліңнің айналасында не болып жатқанын 

түсінуге мүмкіндік береді. Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны алып келетін 

өзгерістердің бәріне дайын болу деген сөз. Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, 

ең озық жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі».  

Бұдан байқағанымыздай жаңа технологияны әр сабақта тиімді қолдану – ұстаз 

шеберлігінде. 

Ақиқатында, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымы саласында ұлт тілін «пән» 

ретінде үкілеп, оны оқытуды ғылыми жүйеде қалыптастыруды негіздеуші – Ахмет 

Байтұрсынұлы. 

Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын 

орнының керек қылуына қарай. Мәселен, сауаттау әдісін алсақ, бір жұрттың сауаттау ісіне 

қолайлы болған әдіс екінші жұрттың да сауаттау ісіне қолайлы боларға тиіс деп айтуға 

болмайды.  

М. Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі де 

алғашқылардың бірі болып Ахмет шығармаларын оқытудың жаңа белесіне аяқ басты. 

Жаңартылған бағдарламасына сүйене отырып, сабақта төмендегідей тәсілдер жан жақты 

қолданыс тауып отырады. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы ұсынған 

«2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін 

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы»  әдістемелік нұсқау 

хатында әр сабақта қолданылатын инновациялық тәсілдер айқын көрсетілген және осында  

берілген тәсілдерді де тиімді қолданудамыз.  

  Зерттеушілік тәсілі: 

- оқу процесінің барлық кезеңдеріне ғылыми зерттеулердің жалпы және жеке 

әдістерін енгізуді (қабылдаудан практикада қолдануға дейін); 

- шығармашылық-ізденіс қызметтерін оқу және оқудан тыс уақытта 

ұйымдастыруды жобалайды. 

Зерттеушілік тәсілі «мұғалім – білім алушы» өзара қарым-қатынасы сипатының 

ынтымақтастық жағдайына қарай өзгеруіне, сондай-ақ танымдық қызығушылығына 

тәрбиелеуге, білім алу мен оқуға деген оң уәждеме құруға, терең, сапалы білім алуды 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Зерттеушілік тәсілді қолдану жеке тұлғаның интеллектуалдық дамуына, өзіндік 

білім алу дағдыларын, белсенді танымдық іс-әрекетін  қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Оқытудағы құндылықтарға бағытталған тәсіл  – ол оқу әрекетін белгілі бір 

құндылықтар тұрғысынан ұйымдастыру және жүзеге асыру, нәтижелерге қол жеткізу 

және пайдаланудың тәсілі. Құндылыққа бағытталған оқу процесі білім алушының бойында 

тұлғалық құндылықтар жүйесін қалыптастырады. 
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Құндылықты бағдарлау – тұлғаның өз әрекетінде жекелеген құндылықтарды 

(құндылықтарға бағдарлану қабілеттілігі)  бағдар ретінде таңдап алу қабілеттілігі 

(қасиеті), сондай-ақ оларды өзінің жеке әлеуметтік маңызды құндылықтары ретінде сезіну 

және қабылдау қабілеттілігі.  

Іс-әрекеттік тәсілдің негізгі мазмұнында білім алушының білімді дайын күйінде 

алмай, оны өзі өндіруі, өзінің оқу әрекетінің мазмұны мен түрлерін ұғынатыны, оның 

ережелер жүйесін түсінуі мен қабылдауы жатыр, бұл өз кезегінде оның білімінің, 

біліктерінің және кең ауқымды дағдыларының белсенді әрі табысты қалыптасуына  ықпал 

етеді.  

Саралап оқыту тәсілі – білім алушылардың әртүрлі топтары үшін оқу процесін 

мамандандыруды, білім алушылардың ерекшеліктерін есепке алу мақсатында әртүрлі 

топтар үшін әртүрлі оқыту жағдайларын жобалайды.  

Саралап оқыту тәсілі әртүрлі білім алушылар тобының оқу әрекетін ұйымдастыру 

үшін арнайы оқыту әдістерін және іс-әрекеттерді саралау тәсілдерін кіріктіреді. 

Күрделілігімен, оқу-танымдық қызығушылықтарымен, мұғалім тарапынан көмек 

сипатымен ерекшеленетін сараланған тапсырмаларды қолдану - сараланған оқу іс-

әрекеттерін ұйымдастырудың шарты болып табылады. 

Оқу жобасы – білім алушылармен немесе білім алушылардың тобымен ғылыми-

зерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы проблемаларды шешуге 

бағытталған оқу-танымдық іс-әрекеті. Проблемаларды кең тұрғыда шешу әрекетімен және 

келісілген әдістерімен, жалпы ортақ мақсатының болуымен сипатталады.  

Кейс-стади - бұл нақты оқиға мен жағдаятты талдауға арналған іскерлік ойын. 

Кейс-стадиді қолдану барысында білім алушылар топтық сұрақ-жауап кезінде 

шығарылған мәселенің маңызын түсіндіріп, жағдайды бағалайды, оқиға немесе процеске 

талдау жасайды, өзіндік шешу жолдарын көрсетеді.  

Кейс-стадиді қолдану: 

- жүйелі, корреляциялық, факторлық, статистикалық және тағы басқа талдау 

біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік береді; 

- білім алушылармен қосымша тапсырмалар жасау нұсқаларын жобалайды; 

- «ми шабуылы» пікірталасын өткізу, ғылыми дауласу,  негізгі және әр жақты 

шешім бойынша дебаттар дайындалып өткізіледі деп жобалайды. 

Кейс-стадиді қолдану барысында білім алушылардың дайын білімді меңгеруі емес 

оны өндіруге, яғни теориялық білімін  практикалық міндеттерді шешуге қолдану 

дағдыларын дамыту және мұғаліммен білім алушылардың ынтымақтаса 

шығармашылықпен жұмыс жасауына басты назар аударылады. 

Жоғары көрсетілген және басқа да оқыту технологияларына тән негізгі белгілер 

ретінде: 

- Негізділігі (әр технологияның өзіндік ерекшелігі, философиясы, тұжырымдамасы 

болуы қажет); 

- Құрылымдық элементтерінің біртұтастығы; 

- Басқармалылығы (оқыту үдерісін жоспарлап, нәтижесін тексеруге болатындығы); 

- Тиімділігі (қысқа мерзімде аз шығынмен жоғары нәтижеге қол жеткізу 

мүмкіндігі). 

Оқыту технологияларының басымдылығына: 

- Барлық оқушыларда ең болмағанда міндетті деңгейде білім беру мақсатының 

нәтижесі жоғары болуы; 

- Оқыту мақсатының диагностикалық қойылуы және оқыту қорытындысының 

нақты бағалануы; 

- Оқушының оқу-танымдық қызметінің мазмұнын және құрылысын анықтайтын 

оқу үдерісі жобасының болуы; 

- Дидактикалық үдерістің тұтастығы жатады.  
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Бәсекеге қабілетті елдер қатарына, бүкіләлемдік білім кеңістігіне ену үшін білім 

беру қызметкерлерінің кәсіптік деңгейі мен шығармашылық әлеуеті де жоғары деңгейде 

болу керек. «Ұстаздық – ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 

баласын да, данасын да, ғылымын да ұстаз өсіреді» деген Бауыржан Момышұлының 

қанатты сөздері ұстанымға айналуы керек.  

                                    Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 

2. А.Байтұрсынов Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты 

еңбектері). Алматы, «Ана тілі», 1992 жыл 

3. 2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім 

беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік 

нұсқау хат. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2017. – 340 б. 

 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АРҚЫЛЫ ТІЛ 

БАЙЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Зарубаева М.Е.,  Сейтенова С 

ҚМҚК «Таңшолпан» балабақшасы 

 

 Егеменді еліміздің талабына сай мемлекеттік тілді меңгеру, оқыту, қазіргі заманға 

сай білімді де, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу педагогтар еншісінде.  Мектепке дейінгі 

балаларға тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда олардың сөйлеу, тілін 

дамыту, байланыстырып сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, құрастыра сөйлеуге, сөздік 

қорының молаюына баса көңіл бөлген жөн. Сәбилердің дүниетанымын кеңейтіп, ойын 

өрістетіп, тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің алатын орны ерекше. Балабақшада 

балаларды дұрыс сөйлей білу мәдениетіне айнала қоршаған ортамен, сондай-ақ көркем 

әдебиетпен теңестіру арқылы жүзеге асыруға болады. Әрбір ұйымдастырылған оқу іс-

әрекетінде дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың қиялын шарықтатып, 

ойлау қабілетін ұштауға болады. Мектеп жасына дейінгі балаларды  тәрбиелеу-оқыту 

жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете 

отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет 

кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

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-түсі 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. 

 Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа 

алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың 

орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. 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 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 
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қалыптасады. 

 Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын 

алады.Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, 

саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын 

дамытады. 

 Арнайы ойын  мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, 

тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне 

қарай ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес 

бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола 

отырып, балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, 

ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, 

ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 

Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен қарым-

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

тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке ерекшелігін ескерген 

жөн. 

Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сөздік ойын) үш түрлі 

етіп өткізуіне болады. 

Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы өті 

леді. Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», «Қай ағаштың 

жапырағы», «Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы аз», т.б. 

Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: 

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

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

Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз 

мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», 

«Жұмбақ ойла», «Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата». 

Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын дамыту жұмысына ойындарды 

қолданумен қатар, «Пішіндер көрмесі», «Өрнекті есіңде сақта», «Қиын жолдар», «Суретті 

жалғастыр», «Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар» тәрізді жаттығу тапсырмаларды да 

пайдаланып отыру өз нәтижесін берді. Бұл аталған жаттығу, тапсырмалар балалардың 

сөздік қорын дамыта отырып, таным белсенділіктерін және саусақ бұлшық етін дамытады. 

Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 

талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды 

өткізуге әзірлік болып табылады. Ойын-балалардың өмір танымының алғашқы қадамы. 

Ойын, төзімділікті,алғырттықты, тапқырлықты, ізденімпаздылықты, іскерлікті, көп білуді 

қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек 

баланың, дене күшін, қуатын молайтып, оны шапшаңдыққа , дәлдікке т.б. ғана тәрбиелеп 

қана қоймайды, оның ақыл-ойының толысуына, жан дүниесінің қалыптасуына, есейуіне 

де пайдасын тигізеді. 

Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.Ойын- бала табиғатымен егіз. Өйткені бала 

ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымайды, бала отбасымен және қоршаған ортамен тығыз 

араласа отырып, ана тілін үйренеді. Ойын арқылы баланың болашаққа көзқарас 

қалыптасады. Кішіге қамқорлық көрсету, әлсізді қорғау, ренжітпеу, жолдарымен ойын 

барысында бірлесе шешім қабылдау, басқа адамның еңбегін бағалай білу дегенді олар 

күнделікті ойын негізінде сезінеді. 

Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды ма, 

саусақ ойыны ма, сюжеттіме, драмалық болсын баланың ой-өрісін дамытады, сөздік 

қорын молайтады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады, қиялдау, ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіреді. 

Осы орайда тәрбиешінің басшылыққа алатын негізгі ұстанымдары: 
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1.Тәрбиеші мен баланың арасындағы педагогикалық әдіс пен ынтымақтастықтың 

сақталуы. 

2.Тәлім-тәрбие, ұсынылған ойындарды меңгерту, ойын бала зердесіне әсер етуі, 

қабылдауы, есте сақтауы. 

3.Балаларға берілетін тапсырманың шектен тыс ауыр болмауы. 

4.Ойын тәсілдерінің тиімділігі іс-әрекеті жүйелі, мазмұн сабақтастығын сақтай 

отырып бірнеше компененттерін құру. 

Баланың шығармашылығын дамытуға имитациялық ойындар «Біздің көңіл 

күйіміз» «Қоянның көңіл-күйі» т.б. 19 мимиканы әртүрлі эмоцияны білдіретін сөздерді 

және оларды салып көрсетуге үйрету. 

Ойынды әрбір бала ойнап өседі. Ойынды көп ойнаған баланың дүниетанымы кең, 

жаны таза, жүрегі нәзік, нағыз сезімтал тұлға болмақ. 

Сабақтың қызықты, тартымды өтуі үшін дидактикалық ойындарды дұрыс 

ұйымдастыра білу керек. Сабақта әртүрлі дидактикалық ойындарды қолданып отырсақ 

қана мақсатқа жетуге болады.Сонда ой-өрісі кең,тілі дамыған ,өз ойын толық жеткізе 

алатын , 

Балабақшадағы тәрбиелеу-оқыту жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде 

еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана 

білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

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-түсі 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. 

Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа 

алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың 

орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. 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 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. 

Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі 

орын алады.Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және 

құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік 

қорларын дамытады. 

Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы 

ойындарды, тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, 

оларды қасиетіне қарай ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы 

жасына сәйкес бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі 

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

отырып, ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол 

ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. 
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Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен қарым-

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

тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке ерекшелігін ескерген 

жөн. 

Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сөздік ойын)үш түрлі 

етіп өткізуіне болады. 

Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы өті 

леді. Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», «Қай ағаштың 

жапырағы», «Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы аз», т.б. 

Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: 

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

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

Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз 

мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», 

«Жұмбақ ойла», «Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата». 
Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын дамыту жұмысына ойындарды 

қолданумен қатар, «Пішіндер көрмесі», «Өрнекті есіңде сақта», «Қиын жолдар», 

«Суретті жалғастыр», «Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар» тәрізді жаттығу 

тапсырмаларды да пайдаланып отыру өз нәтижесін берді. Бұл аталған жаттығу, 

тапсырмалар балалардың сөздік қорын дамыта отырып, таным белсенділіктерін және 

саусақ бұлшық етін дамытады. 

Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 

талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды 

өткізуге әзірлік болып табылады. 

Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру ойынды өткізу болып табылады. 

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

іс-әрекеті болып табылады. 

Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма-

жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік қоры 

дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері  қалыптаса түсіп, ақыл-

ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. 

 Міне, сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы 

жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлемін және бұл менің ең негізгіалдыма қойған 

мәселем. 
Сонымен, баланың сөздік қорын дамытумен қатар, тілін дамыту да ойын арқылы 

жүзеге асады. Оны төмендегі ойын түрінен көруге болады. 

Бала саусағын ойната отырып, тілін дамыту 

Саусақ ойыны- бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні 

бар мәдени шығармашылық. 

Саусақ ойыны-саусақтардың көмегімен қандай да болмасын ертегіні немесе өлең-

тақпақ шумағын сахналау болып табылады. 

Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы 

артады және шығармашылық әрекетіне жол ашады. Саусақ ойынын ойнай отырып, 

балалар қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды және 

ағаштарды бейнелей алады. Саусақтарының қозғалыс- қимылына қарап бала қуанады, 

шаттанады, сөзді айтуға тырысады және өлеңдегі үйренген сөз шумақтарын қайталап айта 

отырып, есінде сақтайтын болады. Сонымен қатар балалар екі қолын қимылдата отырып, 

оң, сол, жоғары, төмен т.б. түсініктерді бағдарлай алуды үйренеді. 

Ал тіл кемістігі кездесетін балалардың жалпы қимылдары, соның ішінде саусақ 

бұлшық етінің қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. 



650 

 

Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол саусақтарының нәзік 

қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, бала қолының ептілігін толық 

жетілдіру, түзету- тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды. 

Саусақ ойынын балабақшада және үй жағдайында әсерлі, көңілді түрде 

ұйымдастыруға болады. Алдымен балаларға саусақ ойыны түсіндіріледі, әр қимылы 

көрсетіледі. 

Мысалы: «Саусақтар сәлемдеседі» ойынын алайық. Мұнда бас бармақ ұшы әр 

саусақтың ұшымен кезекпен түйіседі. «Адамдар келеді». Оң қолдың сұқ саусағы мен 

ортаңғы саусақтарын жүгірген тәрізді етіп қимылдатады. Сонымен бірге халық арасында 

кеңінен тарап жүрген «қуырмаш» ойыны да саусақтардың нәзік қимылын жетілдіруге 

бағытталған. 

Балалар осындай саусақ ойынын ойнай отырып, өлең шумағын қызыға айтады. 

Мысалы, «Моншақ». 

Қызыл-сары көк моншақ. 

Мен жасаймын көп моншақ. 

 Мұнда қатар екі қолдың бас бармағымен сұқ саусақтарының ұшын түйістіре 

отырып, моншақ тәрізді бейнелейді, әрі оларды тізбектеп жасау балалар үшін өте қызықты 

әрекет, әрі қол бұлшық етін дамытуға үлкен көмегін тигізеді. 

Сонымен саусақ ойындарын жүргізу арқылы балалардың саусақтарының нәзік 

қимылдары мен бұлшық еттерінің жетілуімен бірге, олардың сөйлеу тілі мен ойлау 

қабілеттері дамитын болады және кейін жазу шеберлігін ойдағыдай меңгеруіне 

дайындайды. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

Смирнова Е.Ю. 

КГУ СОШ № 85 г.Караганды 

 

 

Наиболее радикальные изменения в нашей жизни за последние несколько лет - это 

проникновение и массовый прогресс Информационной технологии (ИТ), которая стала 

для нас скорее необходимостью, чем средством. Эти радикальные изменения, которые 

внедряют информационные технологии в нашу жизнь, полностью изменили ее и, 

возможно, наш образ жизни. Жизнь стала гораздо менее ручной и без проблем для людей 

во всем мире, которые имеют активный доступ к нововведениям в области 

информационных технологий. 

По словам Маршалла Маклухана «мир быстро превращается в глобальную 

деревню», и жажда большего знания и информации стала движущей силой радикальных 

изменений в информационных технологиях во всем мире, эти изменения - это то, что 

люди называют «третьей промышленной революцией». Можно видеть основные 

тенденции в революции ИТ с точки зрения ее структурных изменений: от телефонии до 

интернета, фиксированной до мобильного телефона и от узкополосной до 

широкополосной связи.  

Общепринято говорить, что в настоящее время мы живем в информационном 

обществе, то есть в мире насыщенности СМИ, на которое в значительной степени влияет 
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информационная технология, мгновенное перемещение информации во времени и 

пространстве, они становятся доступнее для коммуникации в информационных 

технологиях.  

Понимание информационных технологий 

Информационные технологии настолько тесно связаны с нашей жизнью сегодня, 

потому что половина усилий, которые мы должны предпринять в нашей повседневной 

жизни для поддержания и расширения, в настоящее время, осуществляется и завершается 

технологическими гаджетами и машинами. Например, инновационный IPhone, который 

может позволить человеку путешествовать по интернету на месте, когда ему это 

понадобится, для помощи и соответствующей информации. Информационные технологии 

- это термин, который охватывает все формы технологии, используемые для создания, 

хранения, обмена и использования информации в различных формах (бизнес-данные, 

голосовые разговоры, неподвижные изображения, кинофильмы, мультимедийные 

презентации и другие формы, зачала). Это удобный термин для включения как телефонии, 

так и компьютерной технологии одним и тем же словом. 

Информационные технологии буквально относятся к любой разработке, которая в 

основном включает компьютерные информационные системы, включающие в себя 

программные приложения и компьютерное оборудование. Более традиционным и, 

возможно, современным значением информационной системы является использование 

электронных систем, которые могут помочь в получении необходимой информации. ИТ в 

современном мире и времени имеют много общего с коммуникациями и доступностью, 

что в основном связано с тем, что использование технологии (компьютеров) связано с 

информацией. Давайте возьмем пример из нашей повседневной жизни, чтобы понять, 

насколько технология стала ее частью: пример лифтов, двигаясь вниз или вверх 

стремимся быстро достичь того этажа, где бы мы хотели оказаться не теряя много 

времени. 

Коммуникация охватывает огромную часть информационных технологий для 

людей современной эпохи, потому что, когда мы думаем о доступности и легкой жизни, 

мы автоматически указываем на технологические инновации, такие как Интернет и 

мобильные телефоны, а также тысячи других изобретений. Существует множество 

способов, которыми информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни; мы включили его в нашу жизнь как часть подпрограмм. Например, 

мы планируем наши плотные графики на наших персональных ноутбуках или на наших 

сотовых телефонах. Это показывает, насколько мы зависим от информационных 

технологий, что мы даже начали планировать наши жизни и цели с помощью этого. 

Действительно, это сделало жизнь чрезвычайно организованной и 

структурированной, но в то же время мы не смогли признать угрозы и опасности, которые 

она несет с собой. Мы не можем игнорировать тот факт, что каждый день тысячи и 

тысячи кибер-вторжений оказываются неблагоприятным для жизни людей. Например, 

системы онлайн-банкинга позволили хакерам украсть деньги, и многие ужасные 

инциденты произошли из-за этого технологического прогресса и средств, 

предоставляемых людям. Это означает, что при все большем технологическом прогрессе и 

доступности информации шансы на использование технологий и информации 

расширяются. 

Без каких-либо сомнений мы можем сказать, информационные технологии дали 

нам возможность вести лучшую жизнь, когда дело доходит до качества, но мы также 

можем уверенно сказать, что теперь мы стали гораздо осознанней и осторожней из-за 

опасностей, связанных с его этими технологиями. Более того, эта чрезмерная зависимость 

от информационных технологий делает нас менее эффективными людьми, когда речь идет 

об использовании наших природных сил и возможностей. Например, легкодоступная и 

хорошо организованная информация, доступная в Интернете, позволяет людям 

плагиатировать и блокировать свои мысли, когда дело касается личных усилий и вклада. 
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По общему признанию, мы можем заключить, что информационная технология, 

возможно, является самой важной частью нашей повседневной жизни, и она превратила 

человеческую жизнь в совершенно новый и интеллектуальный уровень. Кроме того, он 

открывал бесконечные маршруты получения информации в любое время в любом месте, 

что позволяет нам жить в очень квалифицированной и информированной жизни. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ НАРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

 

Бондаренко О.В. 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» г.Караганды 

 

 

 Народ имеет свою особую 

 характеристическую систему 

воспитания...  

Только народное воспитание 

 является живым органом в историческом 

 процессе народного развития. 

К.Д. Ушинский 

 

 

В современном мире, в мире постоянной конкуренции, погоней за успешностью 

очень часто не остаётся места таким общечеловеческим ценностям как совесть, честность, 

уважение, доброта, дружба, взаимопонимание, ответственность, бережное отношение к 

природе и т.д. Из года в год мы наблюдаем стремительное развитие науки, техники, 

информационных технологий, тогда, когда духовные ценности обесценились, они всё 

чаще остаются на заднем плане.  

Возрождение такой ценности как духовность, формирование у подрастающего 

поколения  духовных ценностей,  способствующих гармоничному  становлению человека 

-  является основой  предмета самопознание.   

Очень значимо использование на уроках «Самопознания» народного наследия. В 

народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный уклад, своя 

духовная культура, множество обычаев и традиций, которые проявлялись в отношении к 

природе, в поэзии земледельческого труда, в устном народном творчестве, в 

удивительных народных ремеслах, в красоте одежды, в добрых обычаях хорошего тона и 

правилах приличия.[1.с.12].   

В своей практике я очень широко использую устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки, потешки, скороговорки и чистоговорки,  загадки, сказки и 

притчи, обычаи, обряды, традиции, народные игры - и это ещё не весь арсенал, который я 

использую на уроках самопознания.  

Одним из средств формирования духовных ценностей является пословица. В 

любой пословице всегда присутствует "педагогический момент" – назидательность, 

глубина мысли пословицы позволяет учащимся раскрыть сущность общечеловеческих 

ценностей и значение. [1.с.48].  

Часто на уроке мы проводим «Аукцион» пословиц,  где  учащимся предлагается 

самостоятельно подобрать разнообразные пословицы  о той или иной общечеловеческой 

ценности.  На уроке ученик представляет пословицу, объясняет её значение и 

воспитательную значимость. Данный вид работы позволяет формировать  у учащихся 

навыки самостоятельной работы, анализа и синтеза, и играет  большую воспитательную 

роль. Очень нравится школьникам такая форма работы как иллюстрирование пословицы, 
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составление и разгадывание шифрограмм,  игры «Собери пословицу», «Доскажи 

пословицу» и т.д. 

 Отгадывание и придумывание загадок связанных с общечеловеческими 

ценностями – это один из любимых видов работ учащихся, так как он позволяет 

проводить наблюдения, делать выводы, умозаключения, выделять наиболее характерные 

качества человека или явления и, конечно же, проявить творческие способности.   

Воспитание истинной гражданской позиции, патриота, знающего историю своего 

государства, уважающего традиции и обычаи коренного населения – важное и значимое 

направление  курса предмета «Самопознание». Очень интересна для учащихся работа,  

связанная с изучением истории родного края, его традиций и обычаев. Издревле образ 

жизни казахов был кочевым. Народ создал и передал через поколения богатейшее 

духовное наследие. Кочевники любили свою землю, ее реки, озера, горы, скалы, леса, они 

воспевали их в своих песнях, давали родным местам самые поэтические названия, строили 

памятники, покоряющие своей красотой и величием.  

Особый интерес вызывают у учащихся традиции и обычаи народа и это неспроста, 

ведь составной частью культуры каждого народа является сохранение своих обычаев, 

традиций и обрядов, передаваемых из поколения в поколение. На казахские традиции и 

обычаи оказали влияние и кочевой образ жизни и мусульманская религия. [1.с.125]. 

Учащимся предлагается проектная деятельность, написание докладов и рефератов. Таким 

образом, мы знакомимся с такими традициями как наречение ребенка, колыбель,  ребенку 

40 дней,  резание пут, посвящение в наездники, народными обычаями: сүйінші— 

сообщение радостной вести, сәлемде — знак приветствия и уважения, «Көрімдік» от 

слова «көру» — смотреть, видеть (подарок, который дают за увиденное впервые), 

базарлық— не очень дорогие вещи или памятные сувениры, жетіата —семь поколений, 

тыйым —запрет, араша — возглас, чтобы остановить тех, кто спорит или дерется, кұтты 

болсын айту —поздравление, тоқымқағар —обряд для уезжающих в дальнюю дорогу, тізе 

бүгу—преклонить колено, присесть, шашу — осыпание. 

Уже с первого класса я начинаю знакомить учащихся с наследием выдающегося 

деятеля казахского народа Абая Кунанбаева.  «Книга слов»  -  это источник мудрости,  

который помогает раскрыть такие духовные ценности  как любовь,  добро,  семья,  знания,  

миролюбие, забота, честность, ответственность,  любовь к Родине…  

Занимательна для ребят работа, связанная с краеведением, способствующая 

организации исследовательской деятельности и  направленная на восстановление истории 

нашего города.  Большое внимание мы уделяем знакомству с конкретными судьбами 

“близких” людей – земляков и членов семьи. Благодаря такой  работе  учащиеся осознают, 

что корни каждого человека уходят в историческое прошлое, в традиции семьи, народа, 

страны.  Из поколения в поколение передаются вечные, непреходящие духовные 

ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, чувство национального 

достоинства, дружбы между народами, уважение к старшим. 

Рассказывание историй, притч, сказок, мифов – это ещё один вид  работы, который 

я постоянно использую на уроках, так как рассказ имеет большую значимость для 

выявления внутренне присущих каждому человеку ценностей. Во время рассказывания 

происходит процесс пробуждения, приобретения знаний и мудрости. Часто мы 

обыгрываем  сюжеты, ученики получают роль и пытаются правильно изобразить  своего 

персонажа, передать его характер. В процессе обсуждения каждый ученик имеет 

возможность выразить  своё отношение к происходящему,  высказать свою точку зрения  

и тем самым учатся идти путём нравственности и морали. Выполнение творческих 

заданий, таких как изменение сюжета, сочинение сказки или притчи, рисование 

иллюстраций, способствуют осмыслению значимости нравственно-духовных ценностей, 

помогают пробудить у детей познавательный интерес, что, в свою очередь, повышает 

активность усвоения знаний, способствует созданию положительной мотивации учения. 
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В ходе работы были проведены собеседования с детьми и  анкетирование по 

направлениям:  

 формирование нравственных взаимоотношений (дружба, уважение, 

взаимопонимание, честность, отзывчивость, взаимопомощь); 

 формирование гражданской позиции (любовь к Родине, знание традиций и 

обычаев, толерантность, знание символов РК); 

 формирование отношения к учебной деятельности (самостоятельность, 

ответственность, желание познавать, определение цели); 

 формирование  экологической культуры (знание экологических проблем, 

причины  их возникновения, Красная книга РК, правила поведения в природе).  

 Диагностика показала рост  по всем направлениям. А это значит, что 

использование на уроках народного наследия играет важную роль в формировании 

духовных ценностей и данную рабату следует продолжать. 

Литература: 
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2. Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата: Наука, 1955. 

3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  И СПЕЦИАЛИСТАМИ  КОРРЕКЦИОННОЙ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Пшеничникова Л.М. 

КГУ «Школа-интернат для детей с задержкой психического развития» управления 

образования Карагандинской области 

 

 

В целях обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с задержкой психического развития в условиях специальной коррекционной 

школы-интерната осуществляется тесное взаимодействие всех участников учебно-

воспитательного процесса. Преемственность в работе учителя-логопеда с другими 

специалистами способствует успешному закреплению выработанных речевых навыков во 

время уроков, внеклассных и общешкольных мероприятий. Не маловажная роль 

отводится совместной работе с родителями воспитанников.  

Формы организации работы по обеспечению преемственности учителя-логопеда и 

специалистов школы-интерната разнообразны – это заседания  педагогического Совета, 

заседания школьных методических объединений, семинары, заседания ШМПК, 

индивидуальные беседы и консультации. 

Состояние речи ребёнка зависит от степени органических поражений центральной 

нервной системы, а так же от его психического и соматического состояния. На этапе 

логопедического обследования учитель-логопед проводит беседу со школьным врачом, 

анализирует паспорт здоровья ребенка. В результате данного этапа работы специалист 

получает сведения о состоянии слуха ребенка, его неврологическом статусе. Это помогает 

определить  причину, степень и характер речевого нарушения, наметить основные 

направления коррекционной работы. 

С результатами логопедического обследования учитель-логопед знакомит учителей 

начальных классов и преподавателей русского языка в основной школе. Специалист 

обсуждает своим мнением с коллегами, согласовывает состав логопедических групп, 

ставит в известность, с какими учащимися будут проводиться индивидуальные занятия по 
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коррекции звукопроизношения. В учебном процессе учитель-логопед делится с учителями 

специальными приемами и методами обучения учащихся-логопатов навыкам грамотного 

письма и чтения. Дает рекомендации по закреплению сформированных навыков во время 

уроков. Такое сотрудничество направлено на соблюдение единых требований в процессе 

формирования полноценного речевого развития. 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения у учащихся с задержкой 

психического развития требует больших усилий, как со стороны логопеда, так  и самого 

ребёнка. В результате трудностей формирования условно-рефлекторных связей 

поставленные звуки у этих детей длительный период не произносятся  в самостоятельной 

речи.  Процесс автоматизации  затягивается на долгое время. Преодолению этих 

трудностей помогает взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и учителями, 

которые проводят соответствующую работу в первую и во вторую половину дня. 

Специалист информирует педагогов, над какими звуками проводится работа с ребенком. 

Такое взаимодействие не только способствует автоматизации звуков в речи, но и 

предупреждает ошибки на письме. 

 Тесную взаимосвязь учитель-логопед поддерживает с родителями учащихся, 

посещающих логопедические занятия. На классном родительском собрании учитель-

логопед информирует родителей о результатах логопедического обследования, знакомит 

со списком учащихся зачисленных на занятия, дает информацию об основных 

направлениях работы, делает акцент на необходимость совместной работы по 

преодолению речевых нарушений у детей. В течение года для родителей проводятся 

индивидуальные консультации, где они узнают о результативности коррекционного 

процесса, знакомятся со специальными приемами работы по автоматизации звуков. Для 

каждого ребенка, посещающего индивидуальные занятия по коррекции произношения, 

заводятся тетради с речевым материалом, который отрабатывается с родителями в 

свободное от учебы время. 

Помимо речевой неполноценности у детей с задержкой психического развития 

наблюдаются нарушения психических функций.  Все это препятствует успешному 

усвоению программного материала, социализации и адаптации учащихся в обществе. Для 

решения данной проблемы учитель-логопед поддерживает тесную взаимосвязь со 

школьным психологом, который дает информацию об индивидуально-типологических 

особенностях учащихся. Эти данные позволяют использовать в работе эффективные 

приемы активизации психических процессов, которые играют важную роль в коррекции 

речевого развития.  

Немаловажную роль в развитии детей с речевой патологией имеют занятия 

музыкой и ритмикой. Они сочетают в себе музыку, движение и слово. Поэтому 

совместная деятельность учителя-логопеда и учителя музыки имеет особое значение. 

Учитель-логопед и преподаватель музыки совместно продумывают упражнения по 

развитию речевого дыхания, артикуляционного аппарата, по формированию 

просодических компонентов речи. На уроках музыки отрабатываются логоритмические 

упражнения. На занятиях ритмикой через связь слова с движением и музыкой 

формируется крупная и мелкая моторика у детей, стимулируется развитие речевой 

моторики.  

Тесное взаимодействие специалистов школы-интерната, вовлечение родителей в 

коррекционно-развивающий процесс позволяют добиться значительных результатов в 

речевом развитии учащихся с задержкой психического развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Березовская Л.Ф.,Штробель О.И. 

КГУ «Гимназия № 93», г. Караганды 

 

 

Вся образовательная система нашей Республики стоит на пороге перехода на 12-

летнее образование. Это позволит интегрировать систему образования нашей страны в 

мировое образовательное пространство. В Послании Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-

экономическая  модернизация - главный вектор развития Казахстана» отмечено: 

«Образование должно давать не только знания, но и умения их использовать в процессе 

социальной адаптации». В связи с этим Главой государства указана необходимость 

дальнейшего развития функциональной грамотности школьников. [1].С этой целью в 

июне 2012 года Постановлением №832 Правительства РК утвержден Национальный план 

действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы. 

Национальный план призван обеспечить целенаправленность, целостность и системность 

действий по развитию функциональной грамотности школьников как ключевого 

ориентира для совершенствования качества образования Республики Казахстан. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где 

идёт интенсивное обучение различным видам речевой деятельности — чтению и письму, 

говорению и слушанию. Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. В современном обществе умение работать с информацией 

(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности. Поэтому, мы 

разработали программу поддержки и развития чтения: «Я с книгой открываю мир»  

Цель программы: 

Повышение культурной и читательской компетентности учащихся, их родителей. 

Ожидаемые результаты: 

• Изменение отношения к чтению  

• Рост читательской активности  

• Развитие мотивации к чтению 

• Повышение культурной компетентности 

В течение  года нами проводится эксперимент по поддержке и развитию чтения.  А 

также применяются различные методы и приемы. 

Программа поддержки и развития чтения состоит из взаимосвязанных проектов: 

• Чтение в кругу друзей. 15 минутное чтение 

• Библиотечные уроки 

• Брось мышку! Возьми книжку! 

• Чтение - дело семейное! 

• Читать - это модно! Читать - это мудро! Читайте свободно! Читайте повсюду! 

• Чтение-  Знание, отдых, наслаждение. 

Каждый урок в начальной школе мы начинаем с пятиминутного чтения, а два раза 

в неделю 15 минутное чтение. У каждого учащегося есть книга, которую он читает 

каждый день. Ребята выбирают удобное для себя положение. Это не обязательно за 

партой. 

Библиотечные уроки проводятся 1 раз в четверть. Уроки проходят в школьной 

библиотеке. В этом году было проведено  заочное путешествие по библиотекам мира. Так 

же мы посещаем городские библиотеки. Сотрудничаем с библиотекой имени Абая. 

Стараемся уводить детей от компьютерных игр, заменяя их различными проектами. 

Учащиеся выполняют как групповые , так и индивидуальные мини-проекты. 

Самостоятельно составляют презентации книг. 
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Ребята читают интересные книги, делятся друг с другом мнениями, обмениваются 

книгами. Рассказывают интересные эпизоды. 

В гимназии проводятся родительские собрания и лектории по проблемам чтения, 

совместные праздники и конкурсы родителей и их детей.  Очень любят ребята читать с 

родителями поочередно. 

«Я поэт» , «Я писатель» любимое занятие учащихся, они представляют стихи и 

сказки, рассказы собственного сочинения. 

 Мы используем приемы и задания, способствующих формированию 

функциональной грамотности по чтению: критическое мышление, «Чтение с 

остановками», «Вопросы к тексту», «Работа с вопросником», «Знаю, узнал, хочу узнать», 

«Мозговой штурм», «Тонкие и толстые вопросы», «Десять вопросов по тексту». 

В начале эксперимента было проведено анкетирование во втором  

экспериментальном классе. В него были включены вопросы: любишь ли ты читать? 

Какую книгу ты читаешь сейчас? Сколько времени ты уделяешь чтению каждый день? 

Анкетирование показало, что из 25 детей ежедневно читают 2-3 страницы всего 5 

учащихся, что составляет 20 %. 44% читают иногда, 36% читают только учебную 

литературу. 

Промежуточное анкетирование, которое мы провели в ноябре 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

года показало, что  у детей повысился интерес к чтению, о чем говорят их родители. 

Каждый учащийся читает дополнительную литературу. Повысилась техника чтения 

учащихся ,18 детей, что составляет 72% читают ежедневно по 6-7 страниц. Остальные 

28% 2-3 страницы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наши первые результаты: 

• Повышение интереса к чтению 

• Повышение техники чтения 

• Создание мини –проектов 

• Развитие коммуникативных навыков 

Подводя итоги , мы пришли к выводу, что функциональная грамотность чтения 

действительно расширяет кругозор, формирует мировоззрение, интерес к осознанному 

обучению, создает мотивацию для выполнения более сложных заданий, именно 

литературное образование помогает ребенку ощутить «себя в мире», создавать условия 

для переживания, проживания вместе с героями произведения, умения выразить свое 

мнение и доказать его. Все это поможет учащимся быть успешным и социально 

адаптированным членом общества. 
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INCLUSIVE EDUCATION: CURRENT STATUS, PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

 

Vаll E.N. 

Kindergarten “Akzharkyn” 

 

 

Recent significant changes in the education of Kazakhstan are connected with a new 

attitude towards children with disabilities. Integration processes cover different categories of 

children with deviations in development. Inclusive education is appearing and developing 

actively, aimed at ensuring the correction of developmental disorders in different categories of 

children with disabilities, providing them with qualified assistance in the development of the 

kindergarten program. One of the objectives of preschool education is to ensure equal 

opportunities for full development of each child in the preschool period, regardless of social 

status, psycho-physiological and personal characteristics. 

One of the main objectives of the modernization of educational programs and 

infrastructure of the kindergarten is to safeguard the rights of all citizens to receive quality 

preschool education. In the process of upgrading the problem solves– creating a kindergarten 

environment in which children with disabilities to have the modern preschool education. 

The relevance of the implementation of inclusive education in the teaching practice is not 

in doubt. This type of learning makes it possible to provide the necessary psycho-pedagogical 

and medico-social assistance to a large number of children, allows approximating it to the place 

of residence of the child, to provide parents with advisory support and to prepare the public to 

accepting the person with disabilities. 

Introduction to human society children with special needs is the main task of the entire 

system of correctional care. Social integration is understood as the ultimate goal of special and 

inclusive education, aimed at the inclusion of the individual in society. Educational integration, 

as part of the social integration, is seen as a process of education and learning of special children 

together with normally developing children. 

Inclusive educational institutions provide ideal conditions in order for the members of the 

community not only better are able to understand the issues of education, socialization and 

integration of children with disabilities, but could join a new system of values and attitudes for 

better interaction with others, regardless of whether they differ or are similar. 

Inclusive education involves the joint education of children with special educational 

needs and normally developing peers in the same group in different educational routes. Inclusive 

education (FR. Inclusif - which includes, lat. Include - make include) is a development of general 

education, which implies the availability of education for all adapting to the different needs of all 

children that provides access to education for children with special needs. Inclusive education is 

a recognition of the value differences of all children and their learning abilities, which is 

conducted in a way that best suits each child. It's flexible, open, dynamic system, which takes 

into account the needs of all children, not only with the problems of development and different 

ethnic groups, gender, age, membership of a particular social group. The educational system 

adapts to the child, not the child into the system. The benefits are for all children, not some 

specific group, often use new approaches to learning, variable educational programs, forms and 

methods of training and education, adequate to the needs, opportunities and abilities of children 

with disabilities. 

The goal of inclusive education is to reach all children of a certain social status and 

adopting their social significance. This applies to children with special needs. The coeducation of 

children with different psycho - physiological abilities is an attempt to give confidence to 

children with disabilities. Children with special educational needs require not only special 

respect and support, but also in the inclusion of compensatory mechanisms, the development of 

their abilities and achieve success. 
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Inclusive education of children with disabilities should begin with the earliest years, as it 

is well known that preschool children in the man laid communication skills and social interaction 

that will help him in future adult life. “Special” children more than usual are in need of a friendly 

and stable environment. . A child, who is experiencing certain difficulties in development, will 

not be able to adapt socially, to master the skills of proper functioning in society if its childhood 

passes in an artificial environment very differed from the usual (the child is in boarding school, 

isolated at home or enrolled in a special group). 

Coeducation of preschool children with different starting possibilities is valid if in the 

educational institution special conditions for education and learning are established. There are 

eight main principles of inclusive education: 

1. A person's worth does not depend on his abilities and achievements. 

2. Everyone is able to feel and think. 

3. Everyone has the right to communicate and to be heard. 

4. All people need each other. 

5. True education can only be provided in the context of real relationships. 

6. All people need support and friendship of peers. 

7. For all children progress is more likely to be that they can do than what can't. 

8. Diversity enhances all aspects of human life. 

Special programs need to implement full inclusion facilitating the adaptation process of 

children with disabilities in educational institutions and specially organized educational 

environment preschool. Inclusive education should start with early childhood, i.e., actively to 

include in the group of kindergarten children with developmental problems. It should create the 

necessary environment in the kindergarten group. It must be accessible and educational. In 

kindergarten, you must have good modern equipment for holding all kinds of activities, play 

therapy, music therapy, etc. The important point is the presence in the kindergarten of a well-

trained team of specialists. Educators, psychologists, speech therapists, music teachers must 

possess different sectors of correctional pedagogy and elements of health technologies, as no 

matter what reforms are not pass in the education system, in the end they somehow are pulled to 

a specific artist– a  teacher. That teacher is the main figure in the implementation of major 

innovations. Direct inclusion of children with various physiological disorders in the general 

education group falls on the shoulders of institutions and pedagogical staff of the kindergarten. 

The profession of kindergarten teacher is specific, it differs from other pedagogical 

professions in that the teacher of a kindergarten is not only watching children and provides 

education, but also educates them through lessons, stories, singing. That teacher first, then family 

introduces a baby to the world of knowledge, cultural values and communicative interaction. The 

kindergarten teacher organizes the work on a physical, mental, moral, labor and aesthetic 

development of the younger generation. Teacher kindergarten prepares children for school, 

teaches skills for math, sound analysis and synthesis, recognizing letters and numbers, drawing, 

sculpting, design; develops children's communicative skills, thinking, observation, 

independence, and introduces works of art, ethical norms and rules. The duties of the educator 

include strengthening of health of children and bringing them to work; counseling of parents on 

issues of education, upbringing and formation of socially desirable qualities (responsibility, 

friendliness) and the development of children's abilities. 

For the successful introduction of the practice innovation the teacher must have the 

necessary level of professional competence, adequate voice and speech skills, cultural and moral 

potential and emotional and personal willingness to work on new educational models. The 

introduction of ideas of inclusion in educational institutions requires serious work on the 

preparation of competent teachers. It is necessary a psycho-pedagogical correction of 

professionally significant qualities and skills of the teacher, and their improvement, as well as 

psycho-prophylactic work to remove the emotional stress from teachers and other staff of the 

kindergarten. In the professional training of teachers should include courses on the neurological 

and psycho-physiological characteristics of children with disabilities, basics of special pedagogy 
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and psychology, as well as special techniques. Psychological preparation of the employees of the 

kindergarten may include: 

- the development of teachers ' sustained motivation to self-improvement, the deepening 

of professional identity, through special games and exercises, the enhancement of professional 

self-esteem of teachers. 

- familiarization with the techniques of self-management and self-regulation of emotional 

states with the aim of preventing and overcoming possible consequences of mental strain, 

maintaining an optimal level of emotional states and their application in practice. 

To create a complete educational environment in kindergarten it is necessary the full, all-

round cooperation of educators, special needs teachers, medical staff and administration of the 

kindergarten. Pedagogical effect in educational and correctional-developmental tasks largely 

depends on well-coordinated work of specialists in all directions of correctional-developing 

activities. Effective are the following forms of interaction: 

- interchange of data diagnostics to select optimal ways, forms and methods of work with 

children; 

- coordinated the planning activities of teachers and specialists, in connection with the 

problems in the development of individual routes of children with disabilities; 

-periodic lectures and seminars by experts on psycho-physiological features of children, 

the definition and implementation of corrective route children with special educational needs; 

-preparation of printed materials (stands, brochures, thematic folders), which are 

available to the form of teachers will highlight the problem areas of upbringing and education of 

children with disabilities; 

- maintain notebooks of interaction of participants of educational process in the 

kindergarten; 

- performing teacher individual tasks of a teacher-psychologist, speech therapist and a 

teacher-pathologist; 

- class attendance to adjust the most effective forms and methods in work with children. 

An important condition for the organization of work in groups combining orientation is to 

create a favorable subject-developing environment, calm and emotional background, as well as 

the implementation of organizational-pedagogical conditions: 

- development and introduction of adapted programs for children with disabilities. 

-is it compulsory to create a friendly atmosphere of communication of the teacher with 

children, children with each other and with teachers; teachers teach children in group care to 

children, involving them in joint activities, games, etc. 

- wide use in the classes with children playing methods, the surprising moments, didactic 

games to maintain interest in the process activities and achieve desired result. It is necessary to 

select such educational games, which have a positive emotional interest in developing new 

knowledge, inspire by children desire to engage in physical labor; 

-the construction of individual routes in a spiral: at each stage objectives are more 

complicated and each activity skills are not only fixed, but also are more complicated; 

-the establishment of duration, depending on the complexity of its content and the 

condition of the child in a given day; 

- close cooperation with parents, carrying out of targeted and systematic work with the 

family, which are used various forms of cooperation that promotes awareness of parents of their 

functions and role in the upbringing of the child. 

The educational process of the kindergarten provides both care of children and the 

processes of education and training knowledge of important life skills, development of personal 

qualities and abilities of the children, the correction of their deficits in development. The 

inclusion of children with special educational needs in the educational process of the 

kindergarten serves, first of all the machines adults children all children have a particularly 

special educational needs, not just “special”. Inclusive education develops in preschool children 

tolerance, compassion and mutual respect. The participants of the educational process learn to 
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see opportunities that have children with disabilities, despite their violations. With this approach, 

pedagogy is changing in General, it becomes inclusive, not only in the sense that special children 

should be included in the already rebuilt the process of translating knowledge and skills of 

normally developing children, and that education tailored to individual differences in children 

requires the creation of new forms and methods of organization of educational process. 

Inclusive education requires constant creative input from everyone in the creative process 

of education includes all its members – teachers, parents, kids, administration. 

For the successful implementation of inclusive education of children with special 

educational needs it needs to change the education system itself. Based on the principles of the 

social model, society needs to overcome negative attitudes towards disabilities in children and 

unusual in the development and to provide them with equal opportunities to fully participate in 

all spheres of social life. 

Thus, inclusive education is the next step in the development of education not only of 

children with disabilities, but also the whole educational system. 

The disadvantages of inclusive education are the psychological readiness of society to 

accept the person with disabilities, lack of social support and security of such persons. The 

difficulty of solving the problems of working with children with disabilities is compounded by 

the professional incompetence of the specialists of educational institutions, lack of understanding 

in society of the possibilities of such children, equally participating in society. On this basis, the 

development and creation of conditions for increase of level of professional competence of 

teachers requires engaged in inclusive education, and parents of children with disabilities. 
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саналы әрекетінің нәтижесі болса, екінші жағынан, адамның табиғи – генетикалық 

http://www.eduklgd.ru/org/mou08/mdou08136/mdou08101/folder2/folder/nhgvbf.php
http://www.eduklgd.ru/org/mou08/mdou08136/mdou08101/folder2/folder/nhgvbf.php
http://doshkolnik.ru/prezentacii/8743-incluzivnoe-obrazovanie.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/8743-incluzivnoe-obrazovanie.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/8743-incluzivnoe-obrazovanie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-yeksklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-do-my-vmeste.html
http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-yeksklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-do-my-vmeste.html
http://psyjournals.ru/files/43985/Inclusive_edu_Ekzhanova.pdf


662 

 

ерекшелігімен тікелей байланысты.  Осыған орай, қазіргі білім беру пирамидасында білім 

алушыға тұлғалық-әрекеттік тұрғыдан қарауға үлкен мән беріп отыр. Өйткені, әрекет 

дегеніміз – саналы мақсатқа тәуелді үрдіс. Демек, мақсатқа жетудің басты жалпы білім 

беруші мен білім алушының бірлескен іс-әрекеті болып табылады. Осыған орай оқытуды 

екі жақты әрекетке, субьект – субьектілік, диалогтық қарым-қатынасқа құру мәселесі 

шешімін табуда. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту формасын, әдістерін, 

технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағида атап көрсетілген. Бұл білім беру 

мекемелерінің мұғалімдеріне өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануына, педагогикалық үрдісті 

кез келген үлгімен  құра беруіне мүмкіндік береді. Қазіргі уақыттағы оқу-тәрбие  үрдісінің 

ерекшелігі баланың  тұлғалық  дамуына бағытталған жаңа оқу технологияларын ұтымды 

қолданысқа алуы. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев: «ХХІ ғасырда білімді дамыта 

алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біздің болашақтың жоғары технологиялық және 

ғылыми қамтылған өндірістері үшін кадрлар қорын жасауымыз қажет. Осы заманғы білім 

беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы 

басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз», - деп атап көрсетті. Бұл 

талаптар білім саласы қызметкерлеріне үлкен міндеттер жүктейді. Себебі әрбір 

мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады.  

 Қазіргі білім пирамидасы мен философиясының өзгеруі – білім беру жүйесі 

қызметкерлерін оқытудың ақпараттық және компьютерлік технологияларға негізделген 

сапасымен қарқындылығын қамтамасыз ету қажеттілігін талап етуде. Білім беру 

ұйымдары іс-әрекетінің негізгі нәтижесі тек білім, іскерлік және дағды жүйесі ғана емес, 

керісінше зиялы саяси қоғамдық, коммуникациялық, ақпараттық және басқа 

салаларындағы мемлекет тапсырыс беріп отырған негізгі құзыреттіліктердің жиынтығы.  

 Әлемдік оқу үрдісінің өзегі –  жаңа технологиялар екені мәлім. Әрбір технология 

өзіндік жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы 

оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп қолданады. 

 Мектептегі білім мен тәрбие беру жүйесінің міндеті – оқушылардың жан-жақты 

танымдылық белсенділігін көтеруге мүмкіндік жасай алатын әр оқушыны жеке тұлға 

ретінде дамыту. Әр мектеп білім беруді жоғары деңгейге көтеру мәселесін қолға алып, 

білім беру үрдісін басқару мәселесін жүзеге асыруда. Білім беру үрдісін басқару жүйесінің 

құрылымы жеке тұлғаның қайталанбас даралығының дамуына, шығармашылық бастама 

алуына бағыт беріп, жағымды орта қалыптастырудан тұрады.  

 Білім беру жүйесі –  әр елдің даму болашағын айқындайтын, әлемдік өркениетке 

жетудің негізгі бағыттарын көрсететін біртұтас құрылым.  

 Қазіргі  таңда егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз жастарға 

байланысты. Осыған орай бүгінгі күн мектеп алдында тұрған басты міндет – өзіндік айтар 

ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп шығару. Қоғамдағы түбегейлі 

өзгерістер  білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды қалыптастыру, дамыту мақсаттарын 

қойып отыр. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін 

кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде 

жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және 

дамыту болып табылады.  Педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік 

беретін білім беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып, оқушыға берілетін білімнің 

үйлесімділігімен қатар, әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне 

сәйкес бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік 

қадамының бірі – модульдік оқыту технологиясы. Бұл технология оқушыларды өз бетімен 

жұмыс істеуге, қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді, өзін-өзі өзгені де 

бағалай білуге үйретеді. Бұл технологияның бір ерекшелігі сабақтың негізгі кезеңдерінің 

бәріне де оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.  
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 Оқушының белсенділігін оның ойлау, есте сақтау, елестету, қабылдау 

қабілеттерін, жадысы мен зейінін дамытып, қызығушылығын арттырады. Сабақ 

формаларының өзгеріп отыруы, әсіресе, топтық формалар оқушылар арасында қарым-

қатынастың нығаюына ықпалын тигізеді. Оқушының тапсырманы өзінің орындау 

мүмкіндігіне қарай таңдап алуға еріктігігі, оның өз күшін, шама-шарқын бағалай білуге, 

өзін қауіпсіз сезінуіне, қиындыққа дайын болуға және оны жеңуіне жетелейді.  

 Модульдік оқыту технологиясының негізі – модуль. Осы технологияны 

басшылыққа ала отырып, бағдарламада берілген тақырыптар логикалық бір жүйеге 

келтіріліп, модульдерге бөлінеді. Нақтылап айтсақ, модульдік оқытудың өзегі – оқу 

модулі. Оқу модулі ақпараттардың аяқталған блогына, бағдарламаны табысты жүзеге 

асыру үшін берілген оқытушының нұсқаларынан және оқушы іс-әрекетінің мақсатты 

бағдарламасынан тұрады.  

 Қорыта айтқанда, модульдік оқыту технологиясы жеке тұлғаның өз-өзін 

дамытуға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыратын бірден-бір технология. 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН СЫН ТҰРҒЫСЫНАН 

ОЙЛАУ ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Махамбетәлиева Р. Ә.,Жарылқасын А. Е. 

Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі 

 

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне енуі отандық білім дамуының 

жүйесіне көптеген тың өзгерістер әкелуде. Осыған орай жаңа кезеңдегі озық 

педагогикалық және әдістемелік идеяларды ой елегінен өткізіп, бүгінгі заман талабына 

сай, біршама өзгерген және жаңа жағдайларды қолдану ерекше маңызға ие. Сол себепті 

болып жатқан білім беру саласындағы өзгерістерге, қоғам сұранысына байланысты  білім 

бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру әр  мұғалімнің мақсаты 

екені анық.  

Ағылшын тарихшысы Т. Фуллер: «Балалардың бойында ұлы мүмкіндіктердің бәрі 

бар, бала бойындағы дарындылық, ғылыми қабілетін ашу, жақсы танымдық қасиеттерін 

зерттеу -  бүгінгі заманның талабы», - деп өз пікірін айтады. 

Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастырып, 

пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын жаңа технологиялар 

баршылық. Солардың бірі «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы».  

Бұл технология  Қазақстанда 1998 жылдың қазан айынан бастап жүргізіліп келеді.  

Сын  тұрғысынан ойлау технологиясы 29 мемлекетте қолданылады.  Сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір-түпкірінен жиылған білім берушілердің 

бірлескен еңбегі. Технологияның негізін қалаушылар американдық ғалымдар Джинни Л. 

Стил, Куртис С. Мередит, Джон Дьюи  Мередит. Жобаның негізі Ж. Пиаже, Л. С. 

Выготский теорияларын басшылыққа алады. «Сын тұрғысынан ойлау» ұғымы белгілі бір 

идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл ойларға 

қарсы қоя білу, салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап 

зерттеу, оларға сеніммен қарау деп түсіндіреді авторлар. 

Бұл бағдарлама 60 түрлі стратегиялардан (әдістерден) тұрады.  Сын тұрғысынан 

ойлау технологиясының мақсаты -   шығармашылық ойлауды, сыни ойлауды дамыту. Бұл 

технологияда мұғалімнің міндеті  - оқушының өзіне деген шығармашылық қабілетін 

дамыту, өзін тұлға ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу. 

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз  –  ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен 

өзгелердің ойына сыни қарап, естігенін, өз алдына сұрақтар қойып және оларға жауап 

іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны дәлелдей алу, сонымен қатар 
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басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу 

дегенді білдіреді.  

Сын тұрғысынан ойлау үш сатыдан  тұрады:  

Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау  жеке ойлау болып саналады. 

Екіншіден, сын тұрғысынан оқыту жаттанды, күнделікті қағидаларды дәлелдеп 

айтып беру ғана емес, керісінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша көзқарас 

қалыптастыруы, тың идеялар ойлап табуы керек.         

Үшіншіден, сын тұрғысынан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін 

мәселені анықтаудан басталады.  

Бағдарлама құрылымы үш кезеңнен тұрады. 1. Қызығушылықты ояту сатысы: Бұл 

кезеңнің міндеті: оқушылардың  бұрынғы игерген білімдерін жаңғырту, стратегиялардың 

түрлерін пайдалана отырып, қызығушылығын туғызу. Сонымен қатар, оқушыларды 

ойлануға, сыни көзқарасты қалыптастыра отырып, ойларын өз сөздерімен жеткізуге 

мүмкіндік беру.   

2. Мағынаны ашу сатысы: Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы білімімен ұштастыра түседі, 

яғни мәселені шешудің жолдарын қарастыру, нақты әрекеттің жоспарын жасау. Негізгі 

қызметі: жаңа ақпаратты алу, оны түсіну, игерген білімі мен жаңа білімнің арақатынасын 

анықтау.   

3. Ой толғаныс сатысы: Оқуды қорытындылау. Оқушылар жаңа идеяны, ақпаратты 

өз сөздерімен жеткізе біліп, пікір  алмасады. Оқушы алған білімін пайдалана отырып, 

шешім қабылдайды. Топпен бөлініп берілген тапсырмалары болса,  өздері дәлелдейді,  

көрсетеді, бағалайды. 

Қазақ тілі сабақтарында «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 

технологиясын қолдана отырып, тұлға қалыптастыру тәжірибесін сабақтарда қолданып 

жүрміз. Сын тұрғысын ойлауда оқушы болжап, зерттеп, қорытып, өз ойларын жеткізеді.  

Қазақ тілі сабақтарында «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 

технологиясының стратегияларын оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі  түрде 

қолданудамыз.  Атап айтатын болсақ, 

1-қызығушылықты ояту сатысында топтастыру, бір айналым күнделік, болжау 

кестесі, топтау, жұпта талқылау, әлемді шарлау. 

2-мағынаны ажыратуда фишбоун әдісі, тыңдап отырған үштік, өзара оқыту 

стратегиясы, талдау картасы,  аквариум әдісі,  жұпта талқылау. 

3-ой толғаныс сатысында Т кестесі, құндылық сызығы, концептуалды таблица,  вен 

диаграммасы, түртіп алу сттратегиясы, ээсе жазу, РАФТ әдісі т.б. әр сабақтың 

ерекшелігіне ауыр-жеңілдігіне қарай лайықты қолданамыз. 

 Сыни тұрғысынан ойлау дегеніміз –  бұл кез келген мазмұнды сынау емес, оны 

зерттеу, бақылау, талдау,  әр түрлі стратегиялар арқылы өзінің ойлау негіздерін сыни 

тұрғыда дамыту. Бұл технологияның тиімділігі  - оқушының құзыреттілігін арттырып қана 

қоймайды, сонымен қатар:  

1. Жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады. 

2. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды. 

3. Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады. 

4. Алған білімге сын көзбен қарау, білімді сапалы түрде алу көзделеді. 

5. Оқушының ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, білімді сапалы түрде алу 

көзделеді. 

6. Бірін-бірі сыйлауға баулиды. 

7. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады. 

8. Оқушының шығармашылық белсенділігі артады. 

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 
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тиімділігін, нәтижелілігін қамтамасыз етуді көздейтін, берілген материалды жедел, әрі 

сапалы меңгертуге бағытталған.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Мешалкина В.В., 

СОШ № 85 г. Караганды 

  

Необходимость организации по-новому учебной деятельности учащихся выдвигает 

перед учителем задачи поиска более совершенных способов и средств для подготовки 

учащихся к жизни. В настоящее время сложилось значительное качество образовательных 

концепций, технологий, которые пришли на смену технологиям «традиционной школы». 

В связи с этим, особое значение приобретает способность учителя самостоятельно 

реализовывать идеи гуманитарной направленности образования, учиться выполнять 

функции моделирования и конструирования учебного процесса. 

Ознакомившись с современными технологиями В. Монахова и Ж. Караева, я 

пришла к выводу, что применяя на уроках русского языка данную технологию, 

основанную на уровневой дифференциации, можно достичь положительных результатов в 

развитии учебных возможностей всех учащихся. Эта технология обеспечивает 

индивидуальную траекторию, темп и динамику развития каждого ученика, развивает 

мотив, умения, память, мышление, повышает качество обучения. 

Данная технология предлагает введение стандарта, состоящего из двух ступеней: 

обязательной общеобразовательной подготовки (первый уровень усвоения, которого 

должен достичь каждый) и ступени для повышенной подготовки (2-4 уровни усвоения 

знаний). Пространство между вторым и четвёртым уровнями повышенной подготовки 

заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное восхождение по 

которой способно реально обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне 

ближайшего развития, обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

Существенной особенностью этой технологии является её органическая связь с 

системой контроля результатов учебного процесса и системы оценивания достижений 

школьников. Альтернативой традиционному способу оценки «вычитанием» является 

«оценка методом сложения», в основу которой кладётся минимальный уровень 

общеобразовательной подготовки, достижение которого требуется в обязательном 

порядке от каждого учащегося. Критерии более высоких уровней строятся на базе учёта 

того, что достигнуто сверх базового уровня. 

Предусматривается: 
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 тематический контроль; 

 полнота проверки обязательного уровня подготовки; открытость образцов 

проверочных заданий обязательного уровня; 

 оценка методом сложения (общий зачёт - сумма частных зачётов); 

 повышенные оценки за достижения сверх базового уровня; 

 «закрытие» пробелов; 

 коммулятивность итоговой оценки (годовая оценка вытекает из всех 

полученных).  

Исследования профессора Ж.А.Караева показали, что переход ученика из зоны 

«актуального развития» в зону «ближайшего развития» осуществляется на основе 

деятельности ученика, переходящей от репродуктивного уровня к продуктивному. 

Различные уровни деятельности обеспечивают разные четыре уровня усвоения 

учебного материала учащимися: ученический, алгоритмический, эвристический и 

творческий. 

Первым двум соответствует эмпирический, а двум другим - теоретический уровень 

мышления. Таким образом, организация учебного процесса на основе уровневой 

дифференциации обучения позволяет организовать «все углубляющее движение» 

мышления вокруг объекта мышления. 

Главным критерием оценки при педагогической технологии уровневой 

дифференциации является ее эффективность и результативность, обучение каждого на 

уровне его возможностей. 

Организуя учебную деятельность, на своих уроках стараюсь создать условия, при 

которых ученик в меру своих сил и возможностей, добивается успехов в учёбе. Для этого 

применяю задания по уровням с возрастающей сложностью. Такие уроки целесообразно 

проводить как итоговые, завершающие определённую тему. 

К уроку контроля я подбираю задания разных уровней с учетом подготовленности 

ребят по предмету, их развития. Задания даются по вариантам на выбор самих учащихся. 

Задания первого варианта требуют воспроизведения материала, содержат определенную 

дозу помощи. Задания второго варианта направлены на применение знаний, умений в 

новой ситуации, установление связей между понятиями. Задания третьего варианта 

рассчитаны на учащихся, проявляющих большую степень самостоятельности (творческие 

задания). Оцениваются задания разных вариантов неодинаково. Так, на уроке контроля в 

VI классе по теме «Лексика» предлагаются следующие разноуровневые задания: 

I уровень.  

1) Из предложенных слов выберите и запишите парами синонимы, антонимы, омо-

нимы: печальный, влажный, сердитый, сырой,   ленивый,   работа,   грустный,   бокс 

(стрижка), труд, мокрый, трудолюбивый, бокс (спортивная игра). 

2)  Подберите синонимы к словам строить, храбрый и антонимы к словам жара, 

враг.  Что  обозначают  омонимы:  месяц, Месяц; овсянка, овсянка? 

3)  Составьте и запишите предложения так, чтобы слова плачет, золотой, камен-

ный были употреблены сначала в прямом, а потом в переносном значении. 

II уровень.   

1) Выпишите только профессиональные слова: кафтан, барабан, октава, свекла, 

кровать, космос, нота, гамма, дерево, аккорд, 

2) Приведите примеры заимствований (не менее пяти слов). 

3) Докажите, что слова лапти, фунт, ботфорты — устаревшие. 

III уровень.  

1) Что такое неологизмы?  

      2) Когда профессиональные слова становятся общеупотребительными? 

3) Какие слова старше по возрасту: космонавт, Советы, субботник, колхоз, пионер, 

целинный? 

IV уровень.  
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1) Замените фразеологические обороты словами-синонимами: в час по чайной 

ложке, рукой подать, кривить душой, повесить нос. 

Слова для справок: лгать, близко, медленно, грустить. 

2)  Замените фразеологические обороты словами-синонимами: себе на уме, гонять 

лодыря, во все лопатки, кожа да кости. 

3)  Замените слова близкими по смыслу фразеологическими оборотами: бездельни-

чать, плохо, много, грустить; или подберите по 3—5 фразеологизмов с общим для них 

словом: нос, язык, глаз. 

А на уроке в 8 классе по теме «Однородные и неоднородные определения» можно 

предложить такие задания: 

I уровень.  

Укажите однородные и неоднородные определения, расставьте знаки препинания в 

предложениях: 

1)  По каменной белой ограде разросся плющ. 

2)  На поляне пестрели синие красные цветы. 

3)  Серое дождливое хмурое небо висело над нами. 

4)  Разразился ливень с ослепительно – быстрыми огненными змеями молнии. 

5)  На прилавке лежали шерстяные шелковые ситцевые платки. 

II уровень.   

Творческая работа: распространите данный текст однородными и неоднородными 

определениями. 

Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали ______ ______ гвоздики, 

а также левкой в ______ ______ стручьях. Зато пышно цвели своей ______ ______ 

красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе ______ ______ запах. 

Разноцветные  махровые,  

тонких зеленых, 

холодной, высокомерной, 

     осенний, травянистый, грустный. 

III уровень.  

Распространите словосочетания однородными / неоднородными определениями.  

Составьте предложение с одним из них. 

Горячая вода, кожаный чемодан, трудная задача, ночная смена, мясные блюда. 

IV уровень.  

Коллективная работа под руководством учителя. 

 

Предлагая задания различной трудности, учитель дает всем учащимся возможность 

справиться с ними, поверить в свои силы, поддерживает интерес к учению, дает 

возможность почувствовать радость посильного труда 

Дифференцированный подход к учащимся можно осуществить и на уроках по 

развитию речи, например при подготовке к изложению. 

1. Учащимся V класса, имеющим слабую подготовку по предмету и низкий уровень 

развития зрительной  памяти,  предлагается дома  заранее  познакомиться  с текстом 

изложения по учебнику. 

2.  На уроке изложения слабоуспевающим учащимся дается больше времени для 

восприятия материала. В то время, когда класс уже приступил к самостоятельной работе, с 

ребятами, затрудняющимися в воспроизведении текста, работает учитель. Все они 

собираются в одну группу и негромко, чтобы не мешать остальным, отвечают на вопросы 

учителя, пересказывают текст по плану, объясняют правописание отдельных орфограмм. 

3.  При работе над сочинением отдельным учащимся предлагаются карточки с 

опорными словами, с планом изложения, с возможным   началом   или   заключительной 

частью. И т.д. 
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Во время проведения самостоятельной работы допускается взаимопомощь, 

дискуссия в группах 3-4 уровней, работа с учебником, общение с учителем, можно брать 

невыполненные задания домой и т. д. 

При тематическом контроле каждый ученик строго самостоятельно выполняет 

свою работу. Задания даются по вариантам. 

По мере выполнения заданий каждого уровня, ученик отмечает их знаком «+» у 

себя в индивидуальной ведомости оценивания учащегося. Заполнение плюсами такой 

ведомости дает возможность учащимся наблюдать за своим индивидуальным темпом 

выполнения уровневых заданий и темпом своих товарищей. 

С целью оперативного выявления отстающих ребят по теме и оказания им 

своевременной помощи, учитель может построить для себя сравнительный мониторинг 

успеваемости всех учащихся по всем темам предмета. 

Приведу пример уровневой самостоятельной работы. 

1 уровень 

1) Спиши, выдели корень: гриб, грибной, грибник. 

2) Подбери к данным словам однокоренные глаголы:  

Соль-...   Боль-... 

3) Выпиши из текста однокоренные слова: 

Начался футбольный сезон. Юные футболисты готовятся к матчу. Я люблю 

футбол.  

4)  Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные слова. Выдели корень.  

... наловили много рыбы. Часть ... сдали на ...завод. А бабушка испекла ...- пирог с 

рыбой. (слова для справок: рыба, рыбалка, рыбник, рыбный) 

2  уровень 

1) Прочитай. Напиши однокоренные существительные к выделенным словам; 

медвежья берлога морозный день. 

2) Прочитай. Распредели однокоренные слова по столбикам:  

Существительное   прилагательное   глагол 

(побелить, решение, седой, краснота, решать, седина, беленький,  краснеть,  

решительный, седеть, красный, белизна) 

3 уровень 

1) Раздели слова на две группы. Запиши каждую группу в отдельный 

столбик: гора, гореть, горка, горение, гористый. 

2) Подбери и запиши однокоренные слова так, чтобы они обозначали:  

ягоды, фрукты сваренные в сахаре;  

мастер по приготовлению пищи;  

большая ложка для разливания супа. 

3) Прочитай. Найди лишние слова. Спиши только однокоренные слова. 

Лес, лесной, лесочек, роща, лесистый, лесничий, лестница. 

4  уровень 

Образуй однокоренные слова от корня - сад- .  

Составь и запиши три предложения так, чтобы получился текст. Озаглавь его. 

 

№ 

Фамили

я, имя 

учащегося 

Тематический контроль № 1 Тематический контроль № 2 

Название темы: Однокоренные 

слова 

Название темы: Однокоренные 

слова 

Задание 1 а Задание 2 б Задание 3в Задание 1 а Задание 2 б Задание 3в 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Б. Аня + + + +   + +  + + + + + + + +  

2 Б. Дарья + + +  + +   + + + + + + + + + + 

3 К. Ольга + + +  + + +   + + + + + + + + + 

4 Р. Олег + + + - + + + +  + + + + + + + + + 
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5 Я Никита - + + +  + + +  + + + + + + + +  

Критерии:      Оценки:  

Выполнение задания    Выполнение уровня  

Полностью +     а) стандарт – 4  

Частично     б) алгоритмического – 5  

Неправильно -      в) эвристического - 5+5 

Кроме того, составляется диаграмма качества выполнения всеми учащимися 

каждой проверочной контрольной работы, которая позволяет детям самостоятельно 

проследить динамику собственного развития. 

Как было отмечено выше, оценивание результатов деятельности учащихся методом 

«сложения» стимулирует и активизирует познавательную деятельность обучаемых. 

Использование разноуровневых заданий создаёт дух соревнования между учащимися, т.е. 

правильное выполнение задания определённого уровня кем-то из учащихся первым и 

затем постепенный переход остальных на следующий уровень. 

Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому школьнику работать 

в своем оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданиями, вселяет 

уверенность в собственных силах, способствует повышению интереса к учебной 

деятельности, формирует положительные мотивы учения. Но все это требует знания 

возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки, предупреждения перегрузок и, 

конечно, культуры труда учителя и учащихся. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Гурьева С.В. 

КГУ «ОСШ№20» 

 

 

Вхождение Республики Казахстан в мировое образовательное пространство 

требует от педагогической общественности нового подхода на профессиональные задачи 

и способы их решения. В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы определены новые концептуальные подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями в развитии, внедрению в практику идей 

интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками. Обеспечение равного доступа детей к 

различным программам воспитания и обучения, равного доступа детей с ОВЗ к 

образованию является одной из приоритетных задач. [1]. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в 

области образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития РК» [2].  
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В современном мире интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями в массовые образовательные учреждения — это глобальный 

общественный процесс, затрагивающий все высокоразвитые страны. Его основой является 

готовность общества и государства переосмыслить всю систему отношения к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. Образование — право каждого 

человека. Особое место в системе отечественного образования занимают дети с 

ограниченными возможностями. Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей данной 

категории определены в Законах РК «Об образовании», «О правах ребенка в РК», «О 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ОВЗ», а также в 

ряде нормативных правовых актах. Имея в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан и Законом РК «Об образовании» равные со всеми другими детьми права на 

образование и творческое развитие, в жизни дети с ОВЗ нередко лишены возможности 

реализовать это право. Основная задача  — создание условий и оказание помощи в их 

социальной реабилитации и адаптации,  подготовке к полноценной жизни в обществе. [3] 

Опыт зарубежных стран показывает,  что создание доступных школ и совместное 

обучение способствует социальной адаптации инвалидов, их самостоятельности и 

независимости, а самое главное  — изменяет общественное мнение к инвалидам, 

формирует отношение к ним как полноценным людям. Сегодня в республике свыше 16 

тысяч детей с ОВЗ интегрированы в среду их нормально развивающихся сверстников, из 

них свыше 3000 детей дошкольного возраста посещают 395 детских садов, более 12000 

детей школьного возраста обучаются в 769 общеобразовательных школах. 

 Термин «инклюзивное образование» принес в Казахстан Национальный научно-

практический центр коррекционной педагогики. В 1999 году Центр совместно с 

ЮНЕСКО реализовал проект по инклюзивному образованию, а в 2002 году при 

поддержке Фонда Сорос—Казахстан провел научно-практическую конференцию по 

инклюзивному образованию. Инклюзивное образование (фр.inclusif- включающий в себя 

лат. include-заключаю, включаю) — это такая организация процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. Обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности, в одних и тех же общеобразовательных учреждениях, которые учитывают 

их особые образовательные потребности и оказывают своим подопечным необходимую 

специальную поддержку. На сегодняшний день проблема инклюзивного образования 

является актуальной. Общество стало гуманней и детей данной категории стали называть 

как «дети с особыми образовательными потребностями». С каждым годом количество 

детей с особыми образовательными потребностями увеличивается, и чтобы отвечать 

запросам общества, необходимо поддерживать культуру инклюзивного образования, 

реализовывать инклюзивную практику.  

Основные принципы инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.  

2.Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 Инклюзивная школа — это, прежде всего, демократическая школа, которая 

прививает уважение к людям и стилю их жизни. В подобной школе учащиеся вместе 

творчески работают над решением образовательных проблем. Субъект инклюзии — это 
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ребенок с ОВЗ здоровья и особыми образовательными потребностями. Посещение 

местных школ является одним из важных факторов, доказывающих включение детей в 

общество. Обучение детей происходит не только в стенах школы. Они учатся в семье, 

контактируя со своими сверстниками и друзьями, участвуя в различной социальной 

деятельности своего сообщества. Посещение же школы оказывает поддержку других 

форм обучения. Учителя несут исключительную ответственность в том, чтобы все 

учащиеся принимали деятельное участие в предоставлении всем равных возможностей 

обучения. Актуальность осуществления инклюзивного образования в современной 

образовательной системе не вызывает сомнений. Общеизвестно, что современная система 

специального образования претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на 

работу с детьми с особыми образовательными потребностями в разных направлениях. Но 

на сегодняшний день остро встал вопрос об альтернативных закрытому специальному 

образованию вариантах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. Под необходимостью создания этих альтернативных направлений 

подразумевается предоставление детям с особенностями развития большего количества 

возможностей для социализации, для приобретения чувства собственной ценности и 

значимости в современном сложном обществе. Как одно из альтернативных направлений 

развития системы специального обучения и воспитания, можно назвать введение ребёнка 

с ОВЗ здоровья в массовые группы и классы общеобразовательных учреждений. Этот 

процесс может происходить в рамках интеграции, а так же в рамках несколько другого и, 

на наш взгляд, более перспективного направления — инклюзии. Но необходимо отметить, 

что с процессом включения детей с ОВЗ в развитии в массовые образовательные 

учреждения связано много сложностей, которые для нашей страны на данный момент 

являются непреодолимыми. Одной из наиболее значимых и ещё пока не решённых 

проблем является проблема создания учебно-методических комплексов для успешного 

инклюзивного образования всех категорий детей в условиях общеобразовательных 

дошкольных и школьных учреждений. 

 Преимущество инклюзивного образования заключается в смешении учеников. 

Общение — отправная точка преподавания. Учителя должны общаться с детьми, ученики 

с учителем и друг с другом. Во все времена, при всех экономических формациях заботой 

учителя являются не только знания учащихся, но и их нравственный облик, культура 

поведения. Учителя должны выступать за внедрение повсеместного инклюзивного 

образования, т. к. опыт показывает, что детей со специальными нуждами часто изолируют 

из школьной жизни. Учителя должны объяснять другим ученикам причины того, что 

некоторые ученики не умеют или не могут говорить, по-другому себя ведут и т. д. 

Различия должны быть установлены и к ним необходимо проявлять уважение. Подобная 

работа должна быть проведена и на родительских собраниях. Наибольшим препятствием к 

инклюзиву обычно является негативное отношение. Дети не привыкли видеть рядом с 

собой других детей, которые выглядят и ведут себя по-другому. Родители также могут 

излишне волноваться о «снижении стандартов», в случае, если дети с отклонениями или 

другими специальными нуждами будут включены в обычные классы. Учителя должны 

сыграть роль проводников в изменении отношения к лучшему среди учеников, их 

родителей и, конечно же, других учителей. [4] При работе с такими детьми и обычный 

учитель может быть успешен, если он достаточно гибок, ему интересны трудности и он 

готов пробовать разные подходы. Учитель обязан уважать индивидуальные различия, 

должен уметь слушать и применять рекомендации членов коллектива и согласен работать 

вместе с другими учителями в одной команде. Когда учителя делают свой класс или свою 

школу более инклюзивными, они становятся более квалифицированными и лучшими 

практиками. Это означает, что от этого выигрывают все ученики, а не только дети со 

«спецнуждами».  

Трудности, часто встречающиеся на пути построения образования для всех, не 

могут быть преодолены только одной школой. Это требует активного сотрудничества и 
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участия всех образовательных учреждений. По-прежнему остается ряд нерешенных 

проблем и барьеров на пути внедрения инклюзивного образования в Казахстане: 

 – некорректное отношение к детям с ограниченными возможностями; 

 – отсутствие специально подготовленного педагогического состава; 

 – недостаточная материально-техническая оснащенность учебных заведений; 

 – барьер физического доступа;  

– жесткие требования государственного стандарта. [5] 

 «Посредством образования для всех необходимо позволить всем людям, включая 

людей с ограниченными возможностями, развивать свой потенциал, внести свой 

неповторимый вклад в общество, которое может за счет этого только обогатиться. В 

нашем полном различий мире не лица с ограниченными возможностями, а общество по 

большому счету нуждается в специальном обучении для того, чтобы стать подлинным 

обществом для всех»,- писал Федерико Майор, бывший Генеральный директор ЮНЕСКО. 

[6] 
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Ғылыми жетекшісі: Қалыбекова Э.С 

Баймуханов А.К.  Кабдолова А.М. 

Астана қаласы Гуманитарлық колледжі 

  

Қазіргі кездегі қоғам талабына жауап беретін жеке тұлғаны қалыптастыру, өсіп 

келе жатқан ұрпақ бойында белсенді өмірлік ұстаным тәрбиелеу қажеттілігіне 

байланысты дидактиканың басты мәселесі — оқыту үрдісінде мұғалім мен оқушының 

өзара әрекеттесуі болып отыр. Оқушыға танымдық әрекет субъектісінің ұстанымын 

қамтамасыз ету міндеті, мұғалімнің басшылығымен оқушы белсенді әрекеттен өзін-өзі 

басқару негізіндегі әрекетке көшу үшін жағдайлар жасау міндеті тұрады. 

 Мектепте оқушылардың оқу әрекетін дұрыс ұйымдастырудың алғы шарттарының 

бірі олардың өздік жұмысты орындай білу біліктілігі болып табылады. Өйткені, өздік 

жұмыс оқушыдан белсенді ой қызметін, танымдық іздемпаздықты талап етеді. Өзіндік 

жұмысты оқушының оқу нәтижелеріне жету құралы деп есептеуге болады. Жұмыстың бұл 
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түрі оқушының білімділігін, біліктілігін бекіте отырып, оның белсенділігін, дербестігін 

дамытады.  

    Мысалы: кейбір зерттеушілер өзіндік жұмысты тапсырма берушінің нұсқауы 

арқылы жүзеге асатын әрекет ретінде қарастырса (Р.А.Низамов, т.б.), басқалары өз 

бетімен жұмысқа оның мақсаты тұрғысынан баға берді (Н.Д.Хмель). Осыған байланысты 

өзіндік жұмыс оқытуды ұйымдастырудың формасы ретінде сипатталады. 

В.П.Беспалько өздік жұмыс ұғымын адамның белгілі бір жұмысты өз бетімен, ешкімнің 

көмегінсіз орындауы деп біледі. Г.П.Семеновтың пікірінше, өздік жұмыс – оқытудың 

ұйымдастыру формасы да, әдіс-тәсілі де емес, өз бетімен жұмыс - алдын-ала берілген 

бағдарлама немесе нұсқау арқылы мұғалімнің қатысуымен орындалатын әрекет.  

 Мақсаты: Қазақ тілі сабақтарында  оқушыларды өзіндік жұмыстарға баулу 

жолдары туралы материалдар жинақтай отырып зерттеу. 

Міндеті: 

1. Бастауыш сынып оқушыларының өздігінен оқу материалын жетік меңгеруге 

үйрету; 

2. Оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, шығармашылық 

қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге құштарлығын ояту. 

3. Алған білімін іс-тәжірбиеде қолдана алу,қоғамның дамуына сай білімді, 

жан-жақты азамат болу. 

Зерттеу жұмысының пәні: қазақ тілі және әдебиеттік оқу бастауыш сынып.  

Зерттеу жұмысының нысаны: бастауыш сыныпта қазақ тілі үрдісіндегі 

оқушылардың өздік жұмысты орындаудағы іс-әрекеті.  

Зерттеу жұмысының болжамы: 

Біріншіден: Өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру барысында оқушылардың 

шығармашылық қабілеттері дамиды. 

Екіншіден:Жеңілден қиынға қарай қиналмай өтуге үйренеді. 

Үшіншіден: Рухани байлығы молаяды. 

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі заманда жаңа технологиямен балаларды оқыту 

кезеніңде өзіндік жұмыстарды тиімді пайдалану аса мән берілуде. 

Осыған орай мектептерде оқу материалдарының оқушының меңгеруіне ыңғайлы  

және ешкімнің көмегінсіз-ақ орындай алатындай, нақты,түсінікті,қарапайым тілде 

жазылуына аса мән берілуі қажетті. 

Осы ретте оқушылардың өздік жұмыстарының түрлері мен ұйымдастыру жолдары 

әрқилы болғанымен, көздейтін мақсаты оқушыларды саналылық, белсенділік, ұқыптылық, 

дербестікке тәрбиелеу,болып,табылады.  

1- Бөлім. Өзіндік жұмыстың теориялық  мағынасы және оның түрлері. 

Өзіндік жұмыс – оқушының күрделі іс-әрекеттерінің бір түрі немесе оқу 

жұмыстарының арнайы бір формасы болып табылады. Өзіндік жұмыстардың нәтижелі 

болуы үшін алдымен «өзіндік жұмыс» деген ұғым нені білдіріп тұрғанын анықтап алу 

қажеттігі туады:  

- біріншіден, өз бетінше жұмыс балалардың түрлі тапсырмаларды, жаттығуларды 

ешкімнің көмегінсіз орындаулары,  

- екіншіден, мұндай жұмыстар балаларды ұқыптылыққа, тәртіптілікке, 

жинақылыққа, бақылай білуге тәрбиелейді.  

Өзіндік жұмыстың түрлері сан алуан. Оларды топтастыру - күрделі мәселе. Оның 

жиі кездесетін бір тобы – сабақ мақсатына қарай қолданылатын жұмыс түрлері: а) Жаңа 

білімді меңгеру (материалды жан-жақты талдау, мұғалімнің ауызша баяндауының 

жоспарын, конспектісін жасау т.б. тәсілдерге үйрену). ә) Жаңа білімді бекіту (түрлі 

жаттығулар, түрлі жазбаша, графикалық, практикалық т.б. жұмыстар). 

2- Бөлім. Өзіндік жұмысқа қойылатын талаптары, шарттары және бастауыш 

сыныптарда қазақ тілі сабақтарында жүйелі қолдану. Өздік жұмысты ұйымдастырудың 

шарттары мыналар: 
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- мұғалімнің нақты тапсырмалар (нұсқаулар) беруі; 

- жұмысты орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеуі; 

- мұғалімнің басқаруымен оқушылардың дербестігінің мөлшері, олардың жұмысты 

өз еркімен және қалауымен істеуі; 

- оған әсер ететін мотивтер. 

Өздік жұмысқа мынадай талаптар қойылады: 

 1) Тапсырма әрбір оқушының білім деңгейіне байланысты таңдалуы керек.  

2) Өздік жұмысты орындауға жеткілікті уақыт берілуі керек (8-15 мин. ұзақ 

болмайды).  

3) Міндетті түрде тексерілуі керек. 

 4) Жұмыс сабақтың мақсатына байланысты (жаңа материалды қабылдауға, өткен 

материалды бекітуге, қайталауға, білімді тиянақтауға) таңдалады. 

 5) Өздік жұмыстың мақсаты, орындау әдісі оқушыларға түсінікті болуы тиіс. 

 6) Өз бетімен жұмысқа оқушылар білім деңгейіне байланысты әр түрлі уақыт 

жұмсайтынын ескеріп, тақтаға не карточкаға қосымша материалдар дайындап әкелу керек. 

7) Ескертпе, түсініктеме-карточкалар, перфокарталар дайындау қажет.  8)Әрбір 

орындалған өзіндік жұмыс тексеріліп, бағалануы керек.  

Өздігінен орындайтын жұмыстарды ұйымдастыру − сабақтың ең күрделі кезеңі. 

Өз бетінше жұмысты ұйымдастыруда баланың жеке қасиеттерін ескеріп, жекелей, саралай 

оқыту әдісін пайдаланған дұрыс. Ана тілі сабақтарында оқушылардың өздігінен 

орындайтын жұмысын басқару ісі 1-сыныптан басталады. Ал, 3-сыныпта жүргізілетін 

жұмыстар 2-сыныпқа қарағанда мазмұны және көлемі жағынан күрделі болады. 

Оқушылардың өздіктерінен жұмыс істеу әрекеті бірден қалыптаспайды. Ол өте күрделі 

үдеріс болғандықтан, қарапайым сатыдан жоғары, күрделі сатыға қарай біртіндеп дамиды. 

Қорытынды: 

Қазақ тілі сабақтарында өзіндік жұмысты қолдану арқылы мынадай жетістіктерге 

қол жеткізуге болады: 

1. Уақыт  үнемделеді. 

2. Сабақтың сапасын  көтереді. 

3.Барлық сынып бағаланады. 

4.Оқушылардың белсенділігін  мен  қызығушылығын  арттырады, 

сондықтан  оқу  үлгерімі  көтеріледі. 

Өзіндік оқытудың ерекшелігі: бұл жерде оқушылар өздіктерінен жұмыс істейді, ал 

мұғалім бағыт- бағдар береді; 

Қазіргі таңда оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, сонымен қатар оларды 

өмірге қажетті өз болашағына азық болатын тәрбие беру де қолға алынуда 
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2.Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы, 2010ж 

3.12 жылдық білім беру тұжырымдамасы, 2010ж 

4. «Оқытудың педагогикалық жүйесін технологиялық негізде жетілдіру »   

Қобдиқова Ж.У. А.,2005 жыл 

5. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары.Т.Сабиров. 
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Шаяхметова Ж. Б. 

Астана қаласының «Көлік және коммуникация колледжі» МКҚК 

 

 

Бүгінгі білім беру жүйесі тынымсыз ізденуді талап етеді. Осы талаптар негізінде  

қазіргі замандағы дамуы кезеңінде жаңалықтар, техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесіне түрлі өзгерістер енгізілуде. Қоғамдық қатынастардың жаһандану жағдайында 

оқытушыларға қойлатын талаптар бағыты өзгеруде, осыған байланысты білім беру 

мекемелерінің маңызды міндеттерінің бірі- құзыретті маман даярлау болып табылады. 

Болашақ құзыретті мұғалімдерді даярлау үшін алдымен болашақ кәсіби әрекетінің негізі 

болатын құзырет, құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік ұғымдарының мәнін ашқан жөн.  

Қазіргі таңда «құзырет» сөзі педагогикалық ортадағы басты термин. Ғылыми 

әдебиеттерде құзыретттілік дара тұлғаның бойындағы өзара сапалардың білім, білік, 

дағды, іскерлік, әрекет тәсілдері жиынтығы болып саналады.  

ХХ ғасырдың 70-жылдары «Құзыреттілік»терминіне алғаш анықтама беріп, 

лингвистикаға енгізген американдық ғалым Н.Хомский. Оның пайымдауынша,   

«құзыреттілік»термині грамматика білімдеріне негізделді. 

«Құзырет дегеніміз- латын сөзінен шыққан, студенттің алған білімі мен 

дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық 

проблемаларды шешу үшін қолдана алу қабілеттілігі.[1] 

Бұл білім алушының өзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өзінің 

өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын білдіреді. Құзыреттілікті студенттің пән 

бойынша  игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға болмайды. Ол – оқу 

нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу 

қабілеті болып табылатын жаңа сапа. Осы бағытқа жетелеу үшін әрбір педагог- оқытушы 

өз қызметі мен білім алушының қызметін басқару тәсілімен қарулануы керек.  

Мұндай жетістікке жету жолында әрбір оқытушының бойында өзінің кәсібилігін 

үздіксіз жетілдіріп, қазіргі ақпараттық технологиямен қаруланып, оларды тиімді 

пайдалану арқылы жеке және қоғамдық өмірді дамыта білу қажеттілігі туындап отыр. 

Әрбір оқытушының кәсіби құзыреттілігінің басты көрсеткіші- педагогикалық қызметінің 

нәтижелілігі, сол нәтижелердің бағалануы, оны түсіну саналылығының болуымен 

айқындалады. 

Кез-келген саладағы маманның кәсіби құзыреттілігінің  мәселесі күрделі екені 

белгілі.Сол сияқты болашақ педагогтардың  кәсіби құзыреттілігінің мәселесі 

философия,педагогика, психология, әлеуметтану, кәсіби білім берудің теориясы мен 

әдістемесі және тағы басқа ғылымдарда түрлі қырынан қарастырылуы үстінде. 

Құзыр ұғымы тұлғаның даму деңгейі немесе білім беру нәтижесі ретінде 

қарастырылады. Ал құзыреттілік- құзыр ұғымының туындысы. Оқу барысында таңдап 

алынған пәндердің мазмұны мемлекеттік стандарт, бағдарлама, оқулық түрінде көрініс 

табады. Қазіргі заман талабы білім алушылардың бойына түйінді құзіреттіліктерді 

қалыптастыру болып табылады. 

Құзыреттілік: оқу мен өмір  жағдаяттарын шешу кезінде білім алушылардың 

білімді, іскерлікті, дағдыны, тәсілдерін меңгерудің нәтижесі. Білім беру жүйесінде 

берілетін әлеуметтік тапсырмаларды құрайтын жеке және қоғамдық қажеттіліктерді 

қанағаттандыру мақсатында нәтижелі іс-әрекеттерге қол жеткізу үшін ішкі және сыртқы 

ресурстарды тиімді жаңғыртуға дайындық. [2] 

Білім беру мазмұны әрбір білім алушының стандартпен айқындалған түйінді 

құзыреттіліктер түріндегі білім беру нәтижелеріне қол жеткізуіне бағытталған: 

 проблемалардың шешімін табу құзыреттілігі; 
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 ақпараттық құзыреттілік; 

 коммуникативтік құзыреттілік; 

Проблемалардың шешімін табу құзыреттілігі мүмкіндік береді: 

 түрлі жағдайларда  проблемаларды анықтауға, жауапты шешім қабылдауға, өз 

шешімінің нәтижесін бағалауға; 

 өз іс-әрекетіне мақсат қоя алуға, оны іске асыруға қажетті жағдайларды 

анықтауға; 

 жету үрдістерін жоспарлы түрде ұйымдастыруға; 

 қойылған міндетке сәйкес технологияларды таңдауға; 

 өзін-өзі бағалауға және өзінің іс-әрекеті мен оның нәтижелеріне баға беруге; 

Ақпараттық құзыреттілік мүмкіндік береді: 

 Сыни тұрғыдан ұғынылған ақпараттар негізінде сапалы шешім қабылдауға;  

 Өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету үшін танымдық 

қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға; 

 Ақпараттарды өз бетімен табуға, қазіргі заманғы ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға;  

 Логикалық және оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру; 

Коммуникативтік құзыреттілік мүмкіндік береді: 

 Коммуникативтік міндеттерді шешуге; 

 Нәтижелі өзара іс-әрекетті шешуге жүзеге асыру; 

 Жалпы нәтижеге қол жеткізу [3] 

Білім беру реформасын жүзеге асырудағы негізгі тұлға педагогтер қауымы болып 

табылады. Мемлекеттің педагог мамандарға бағдарлаған әлеуметтік тапсырысы ең 

алдымен оқу орнында жұмыс жасауға психологиялық, педагогикалық және әдістемелік 

тұрғыдан дайын болуын, өз бетімен жауапты шешім қабылдайтын, ел тағдырына 

жанашырлықпен қарайтын жоғары құзыретті адамдарды қалыптастыруды көздейді. 

Құзыреттілік оқу нәтижелерімен қатар, білім алушылардың шығармашылық іс-

әрекеттері  мен құндылық бағдарламаларының жүйесін көрсетеді. Бүгінгі күнде қоғам 

қойып отырған талаптардың бірі осы шығармашылық адамын тәрбиелеу. 

Шығармашылыққа баулу, қалыптастыру, тәрбиелеу процесін оқытудың педагогикалық-

инновациялық технологиялары арқылы жүзеге асуға болады. 

Инновациялық әдістерді тиімді пайдалана білу оқытушының басты міндеті. 

Студенттерге  білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта 

жұмыс жасау-заман ағымына сай талап етілуде.Мен өзімнің тарих пәні сабағымда «Оқу 

мен жазу арқылы сыни ойлау» бағдарламасының стратегияларын үнемі қолданып 

отырамын. «Оқу мен жазу арқылы сыни ойлау» бағдарламасы- алған білімін өмірде  

қолдана алатын, өзін таныта, дамыта білетін жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік 

тудыратын технология. 

Сыни ойлау дегеніміз- студенттің қоршаған ортаға, ақпарат әлеміне, өзінің іс-

әрекетіне сын тұрғысынан қарауын жетілдіру деген сөз.  

Оқытушы  студентті  үнемі алға ілгерлету үшін мынандай қағиданы есте ұстап 

отыруы керек: 

1. Студенттің  бойындағы құмарлығын жойып алмай, оның үнемі алға  

жылжуға деген талап-тілектерін, сұраныс пен қажеттілігін ескеріп, шығармашылыққа 

баулу; 

2. Білімді өз бетімен іздену арқылы ойлауға жағдай жасау; 

3. Өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыруға тырысу.Бұл әдіс арқылы оқушы 

өз жұмысы мен әрекетінің кемшілігін сынайды, қателігін табады, өзін-өзі бақылайды, 

бағалайды, өзін-өзі таниды, өз бетінше еңбектенеді. Оқытушы бұл әдісті қолдану арқылы 

үнемі студентпен бірлесе ізденіп, шығармашылықпен айналысады. Тарих және 

мәдениеттану пәндерін оқыту арқылы  студенттердің  ұлттық сана сезімін, ұлттық 
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патриотизмін дамытып, елін, отанын сүйетін білімді дара тұлға қалыптастыруда тәрбиелік 

мәні зор. Сабақтың сапалы болуы оның ғылыми тұрғыдан, теориялық жағынан жоғары 

дәрежеде дәлелденуі ұстаздың шеберлігі мен жаңа технология тиімді қолдана білуінде.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және 

психология, Алматы, 2007 ж. 

2.Қ.Бержанов Тәрбие мен оқытудың бірлігі Алматы, 1973 ж 

3. М.Құрманов Педагогикалық инновацияны іске асыру жолдары Қазақстан 

мектебі, 2001  

4. Қазақстан кәсіпкері журналы  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Токсанбаева С. И. 

ГККП «Колледж транспорта и коммуникаций» г. Астаны 

 

 

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях высокого 

профессионального уровня и деловых качеств, способных принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. Правительство нашей страны в лице президента 

Н.А.Назарбаева указало, что одним из приоритетов развития Казахстана является 

образование, причём качественное образование. 

Сегодня время диктует, чтобы выпускники были в будущем конкурентно 

способными на рынке труда. Для этого необходимо не просто вооружить выпускника 

набором знаний, но и сформировать такие качества личности как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

В формировании многих качеств большую роль играют специальные дисциплины.  

В основе учебной деятельности, степени усвоения специальных дисциплин, лежит 

мышление учащихся, которое понимается как форма мыслительной деятельности, 

основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном сравнении, 

обобщении и системном конструировании знаний, направленная на решение 

поставленных проблем и достижении истины. Поэтому в современных условиях, в 

образовательной деятельности важны ориентация на развитие познавательной активности, 

самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-поисковой, 

исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми традиционными 

методами невозможно. 

Создаются условия для формирования интеллектуальных умений и познавательных 

навыков, лежащих в основе мышления, развития творческих способностей и 

самостоятельной активности учащихся, формирования ключевых компетентностей через 

внедрение современных образовательных технологий: 

 деятельностных, проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным 

особенностям; 

 компетентностно-ориентированных; 

 информационно-коммуникативных. 

Использование данных технологий обосновано следующими факторами: 

Деятельностные и проблемно-поисковые: 

 осуществление преемственности между начальным и основным звеном; 

 у обучающихся слабо развита самодеятельность, т.е. самостоятельность 

овладения знаниями; 
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 недостаточная сформированность ключевых интеллектуальных умений, 

раскрывающих принцип практического мышления: анализировать, синтезировать, 

обобщать, находить аналоги и ассоциации, самостоятельно делать выводы и прогнозы, 

доказывать или опровергать утверждения; 

 отсутствие навыков познавательной исследовательской деятельности; 

 снижение заинтересованности к процессу познания; 

 неумение обучающихся переносить полученные знания на решение новой 

практической задачи, т.е. в новую ситуацию. 

Компетентностно-ориентированные: 

 неумение самостоятельно конструировать свои знания; 

 слабое ориентирование в информационном пространстве; 

 слабое развитие творческого мышления, умения видеть, сформулировать и 

решить проблему; 

 неготовность обучающихся использовать полученные знания и умения в 

незнакомой жизненной ситуации; 

Информационно-коммуникативные: 

 снижение интереса к предмету; 

 слабое развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

 недостаток в разнообразии наглядности на уроке; 

 неумение обучающихся грамотно пользоваться источниками информации, 

оценивать её достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее 

знаниями. 

Использование современных образовательных технологий позволяет повысить 

эффективность учебного процесса. 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю 

– я усваиваю». Задача преподавателя организовать учебную деятельность таким образом, 

чтобы полученные знания на уроке обучающимися были результатом их собственных 

поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом управлять обучающимися, 

развивать их познавательную активность. 

Деятельностный и проблемно-поисковый подход  связан с созданием на занятиях 

проблемных ситуаций, стимулирующих открытия обучающихся. На занятии не давать 

информацию в готовом виде, а строить занятие так, чтобы обучающиеся “открывали” 

новое знание, смело высказывали свое мнение или предположение. Проблемный урок 

обеспечивает более качественное усвоение знаний; развитие интеллекта и развитие 

творческих способностей личности; воспитание активной личности. 

Для создания проблемной ситуации на уроке используются противоречивые факты, 

научные теории, взаимоисключающие точки зрения или ответы  на задаваемый вопрос 

или практическое задание, выполнить которое можно, опираясь на новый материал.На 

занятии создаётся атмосфера сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемные 

вопросы.  

В области обучения решению задач деятельностный и проблемно-поисковый 

подход предполагает раскрытие деятельности поиска решения, разъяснение различных 

приемов и методов поиска. Запас интеллектуальных умений учащихся постоянно 

расширяю за счет овладения ими разными способами решения задач. Изучение этих 

методов не только помогает детям осмыслить пути научного знания, но учит их 

действовать в нестандартных ситуациях, мотивирует их деятельность на занятиях. 

Важно, чтобы обучающиеся имели глубокие знания, владели способами их 

получения. Это достигается через применение деятельностного и проблемно-поискового 

способа обучения. Мотивация своей деятельности, проблемный характер изучаемого 

материала, поиск выхода из любой ситуации, рефлексия деятельности позволяют говорить 

о развитии разных сторон мышления учащихся, расширения запаса их интеллектуальных 

умений, способности четко мыслить, полноценно логически рассуждать. 
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На занятиях используются  формы работы: 

– эвристическая и проблемно-поисковая беседа; 

– демонстрационный эксперимент; 

– лабораторная работа; 

– практическая работа; 

– уроки-диспуты. 

Наглядные пособия при проблемно-поисковых методах обучения применяются уже 

не в целях активизации запоминания, а для создания проблемной ситуации на уроках. Это 

серии рисунков, схем, графиков на которых изображается определенная учебная ситуация, 

требующая самостоятельных размышлений, для высказывания каких-то обобщений, 

выявления доминирующих причин. 

В реализации деятельностного и проблемно-поискового подхода центральное 

место занимает исследовательский метод. Подлинные знания – это не набор некоторых 

правил и умений решать стандартные задачи. Это понимание сути изучаемых явлений, 

приобщение к поиску самих задач, формулированию гипотез, испытывание их на 

правдоподобие. 

Одной из технологий компетентностно-оринтированного подхода, является метод 

проектов, который  рассматривается как форма организации познавательной 

деятельности. 

Метод проектов позволяет строить учебный процесс исходя из интересов 

обучающихся, дающий возможность обучающемуся проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности. 

Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют  уйти от 

однообразия образовательной среды и монотонности учебного процесса; создают условия 

для смены видов работы. 

Учитывая, что метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность  – 

индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в течение определённого отрезка 

времени, преподаватель организует условия для его внедрения. При выполнении проекта 

обучающиеся решают поставленную проблему, учатся применять знания из различных 

областей науки, техники. Результаты выполненных проектов являются «осязаемыми», 

если это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к использованию. 

Используются и информационно-коммуникативные технологии. 

Использование ИКТ на позволяет: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт 

богатства мультимедийных возможностей; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для 

обучающихся; 

 индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности создания и 

использования разноуровневых заданий, усвоение обучающимися учебного материала в 

индивидуальном плане, с использованием удобного способа восприятия информации; 

 раскрепостить при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет фиксировать 

результаты, корректно и без эмоций реагируют на ошибки; 

 совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку обучающиеся могут 

самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки и корректировать свою 

деятельность благодаря наличию обратной связи; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Замечено, что обучающиеся проявляют большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала применяются презентации.  

Применение данной технологии позволяет повысить у обучающихся 

компьютерную грамотность, формировать, информационную, коммуникативную, 
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межкультурную компетенции, необходимые для творческой социально-ориентированной 

личности «информационного общества»; подготовки выпускников к изменяющимся 

социально-экономическим условиям. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Тенгизбаева Г. И. 

ГККП»Колледж транспорта и коммуникации» г.Астаны 

 

 

В жизни общества происходят глобальные изменения, которые ведут к появлению 

новых социально-экономических значимых ориентиров. Процесс социокультурной, 

политической и экономической модернизации страны связан с переходом к 

инновационному пути развития. Роль и значимость системы образования в важнейших 

инновационных преобразованиях общества уже неоспорима. Динамика современных 

социальных процессов ставит перед системой образования новые задачи – осуществить 

постепенную реорганизацию процесса образования для формирования личности с 

высоким качеством мышления, творческими способностями, умениями и навыками 

самостоятельно приобретать знания и на их основе порождать новые, умеющего 

продуцировать и воплощать инновации. Все вышеперечисленное является важнейшим 

условием обеспечения жизнедеятельности общества в целом.  

В Государственной Стратегии инновационного развития РК на период до 2020 года 

говорится о том, что ускорение перехода на инновационный путь развития приходится 

решать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов. С учетом 

Стратегии разрабатываются Государственные программы «Развитие образования», 

«Развитие науки и технологий», «Информационное общество».  

Среди основных задач Стратегия указывает на необходимость развития кадрового 

потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Решение данной задачи 

возможно путем «адаптации системы образования с целью формирования у населения с 

детства необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, 

компетенций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы 

непрерывного образования». Особо подчеркивается, что «система образования на всех 

этапах, начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и технологий 

обучения (преподавания) должна быть ориентирована на формирование и развитие 

навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности»  

 В числе компетенций называются – способность и готовность к непрерывному 

образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, способность к критическому мышлению, способность и 

готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать 

самостоятельно, готовность к работе в команде и высококонкурентной среде, владение 

иностранными языками . [1] Наиболее успешно формирование комплекса инновационных 

качеств и компетенций личности может быть осуществимо в инновационной 

образовательной среде школы. Феномен среды является объектом изучения для многих 

социально- гуманитарных и естественных наук. Существует множество толкований 

понятия среды, как совокупности условия, факторов, обстоятельств, средства и цели 

деятельности человека. В психолого-педагогических исследованиях в понятие  «среда» 

обращали внимание на решающее значение среды в процессах образования и воспитания. 

Особое положение человека в среде состоит в том, что он является разумной 

синкретической составляющей этого живого и, как правило, самоорганизующегося 

пространства.  
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В отечественной педагогике существует ряд исследований, посвященных как 

образовательной среде, так и инновационной образовательной среде. К настоящему 

времени накоплен целый «спектр» теоретических определений понятия «инновационная 

образовательная среда». Понятие образовательная среда современными исследователями 

включается: фактор социализации и воспитания, компоненты педагогической системы, 

условия, средства, фон и продукт жизнедеятельности детей и педагогов, носитель 

опосредованного типа культуры, составляющая имиджа, объект управления  

Окончательного, общепринятого определения «инновационная образовательная среда» в 

науке пока не существует, но сам феномен инновационной образовательной среды 

является уже достаточно изученным в педагогической теории. Можно констатировать 

несколько теоретических вариантов к определению инновационной образовательной 

среды как педагогического феномена. Часть авторов ориентируются на понимание 

инновационной среды как комплекса инноваций внедряемых в образование. Другая точка 

зрения состоит в том, что под инновационной образовательной средой понимается весь 

комплекс взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование человека, 

формирование личности педагога с инновационно – творческим мышлением, и 

создающих профессиональную компетенцию.  

С нашей точки зрения, понимание инновационной образовательной среды как 

педагогического феномена необходимо дополнить динамическим, процессуальным 

аспектом, связанным с таким феноменом как «взаимодействие». [3] Сложное, 

многоплановое, разноуровневое понятие «взаимодействие» в философии и науке является 

универсальным. Это понятие отображает не только взаимосвязи между различными 

объектами, но и характеризует формы человеческого события, человеческой деятельности 

и процессов познания. В понятии «взаимодействие» фиксируются прямые и обратные 

воздействия друг на друга, обмен информацией, энергией, веществом между различными 

объектами, организмами и средой, формы кооперации людей в различных вариантах 

сотрудничества. Оно охватывает прямые и опосредованные отношения между системами 

и объектами.В современном социальном мире взаимодействие получает новые 

характеристики, которые связаны с активно действующим субъектом, человеком 

инновационным, являющимся носителем сил и энергий взаимодействия, с человеком 

целеполагающим и проектирующим свои действия, обладающим соответствующим 

уровнем сознания. Именно взаимодействие человека с человеком, с миром природы и 

новой средой обитания определяет и обеспечивает воспроизводство целостности всего 

социального мира, его историческое развитие и преемственность. 

 Существенным для инновационного развития системы образования 

представляется теоретическая и практическая актуализация таких характеристик и 

составляющих взаимодействия как – результативные моменты взаимодействия, субъекты 

взаимодействия, осуществление взаимодействия как процесса. [4] Возможен анализ 

взаимодействия в контексте системно- коммуникативного направления (диалога, 

общения). Возможно использование понятий «взаимодействие» и «общение», как 

взаимозаменяемых и как взаимодополняемых. Можно предположить, что учитывая 

разноуровневость и разноплановостьвзаимодействия, многообразие субъектов 

образовательного взаимодействия, субъектов инновационной деятельности в школе, к 

которым относятся педагоги, обучающиеся, а также и их родители, и стратегию 

инновационных преобразований, то наша авторская, широкая трактовка инновационной 

образовательной среды может быть сформулирована следующим образом. 

Инновационная образовательная среда – это учебное социально-образовательное 

пространство активного и целенаправленного полисубъектного взаимодействия 

участников триединого процесса обучения – воспитания - развития, на основе комплекса 

взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование, самообразование и становление 

(формирование) личностей всех разновозрастных субъектов образовательного 
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взаимодействия с продуктивным инновационно – творческим мышлением и набором 

предметных, метапредметных, социальных компетенций. 
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В современном обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, 

которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, 

способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных 

качеств современного человека выделяются активная мыслительная деятельность, 

критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания 

самостоятельно. 

Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под 

опекой наставника, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на 

педагогике сотрудничества. Позиция наставника: энтузиаст, специалист, консультант, 

руководитель, «человек, задающий вопросы»; координатор, эксперт; позиция наставника 

должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности студентов. Технология 

сотрудничества – метод обучения, в малых группах позволяющий студентам помимо 

изучения программного материала общаться в процессе выполнения задания, приобретать 

навыки работы в команде, развивать ключевые компетенции и самостоятельность, сообща 

отвечать за результат. [1] 

Данный метод используется на нашей кафедре «Электротяговое хозяйство» для 

подготовки высококвалифицированных специалистов по специальности 1108000 – 

«Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 

(по видам)» невозможна без приобретения основных практических навыков 

самостоятельной работы на производстве. Во время производственной практики студенты 

закрепляют теоретические знания, познают организацию и технологию выполняемых на 

производстве работ, знакомятся со структурой локомотивного хозяйства и особенностями 

его работы в современных условиях. 

На основании моделей учебных планов технического и профессионального 

образования согласно приказа Управления образования г. Астаны № 573 о создании 

экспериментальной площадки по дуальному обучению по специальности 1108000 – 

«Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 

(по видам)», производственно-технологическая практика студентов проходит на четвертом 

курсе. 

Основной целью производственно-технологической практики является закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 
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приобретение необходимых практических умений и навыков научной и производственной 

работы. Важной целью производственно-технологической практики является приобщение 

студента к социальной среде локомотивного хозяйства, приобретение социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. [3] 

Для достижения целей студенты должны осуществить выполнение 

нижеперечисленных задач. 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 

основные проблемы дисциплин, определяющих область профессиональной деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

2. Уметь использовать методы научно-технического творчества для решения задач, 

связанных с профессиональной деятельностью, организовать свой труд. 

3. Знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде и уметь учитывать их в профессиональной 

деятельности. 

4. Уметь научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы в 

профессиональной деятельности. 

5. Знать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

6. Решать организационно-проектировочные и технологические задачи при 

ремонте и эксплуатации тягового подвижного состава. 

7. Собрать и изучить необходимые материалы для написания курсовых и 

дипломных работ. 

Производственно-технологическая практика для специальности 1108000 – 

«Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог 

(по видам)» проходит в два этапа – это технологическая на базе локомотиворемонтного 

депо, в каческтве слесарей по ремонту подвижного состава и эксплуатационная – в 

эксплуатационном депо, в качестве дублера помощников машинистов. 

Цель проектной деятельности практики заключается в последовательности 

основных этапов от замысла до реализации: 

1. Подготовительный этап - обоснование проблемы и выявление основных 

параметров. 

2. Конструкторский этап - поисково-исследовательская работа и составление банка 

идей. 

3. Технологический этап - выбор оптимального варианта, составление 

технологических карт по ремонту тягового подвижного состава и оценка своей работы. 

4. Заключительный этап – оформление отчета и защита отчета и оценка отчета. 

На I этапе наставник четко определяет проектное задание и требования к его 

выполнению и формирует группы с учетом психологической совместимости студентов, 

при этом в каждой группе есть сильный студент, средний и слабый. Группа выполняет 

проект в целом, но каждый студент получает самостоятельный участок работы в проекте. 

В процессе выполнения проекта студенты приходят к выводу, что от успеха каждого 

зависит успех всего проекта, поэтому каждый студент активно включается в поиск новой 

необходимой для выполнения проекта информации. Практика использования метода 

проектов показывает, что в сотрудничестве учиться не только интереснее и легче, но и 

результативнее. Помочь друг другу, вместе решить трудное задание, разделить радость 

успеха – все это преимущества проектной технологии. Проект создает максимальные 

условия для проявления и становления творческих возможностей студентов. 

На II конструкторском этапе студенты проводят исследования, изучают 

имеющийся учебный материал, ищут новую информацию, анализируют варианты 

конструкций, подбирают материалы. 

На III технологическом этапе студенты в содружестве с наставником осуществляют 

выбор и обоснование проекта, определяют оптимальный вариант конструкции, модели, 
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осуществляют планирование технологического процесса, разрабатывают технологические 

карты, выполняют технологические операции по подготовке поэтапных образцов, то есть 

прорабатывают проект и готовят его защиту с учетом экономических показателей. 

Групповая работа позволяет услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без 

риска ошибиться. Обмен мнениями может способствовать и выработке новых идей, 

которые часто являются неожиданными и продуктивными; появлению интересных 

вопросов, поиск ответов на которые будет побуждать к изучению нового материала. 

Производственно-технологическая практика завершается защитой отчета. Защита 

стимулирует формирование у студентов чувства ответственности, вносит в учебный 

процесс дух здоровой состязательности, позволяет не только знакомить коллектив со 

своей работой, но и включать самооценку, помогает развивать способности отстаивать 

свои творческие идеи. 

Применение проектной деятельности на производственно-технологической 

практике позволяет студентам полноценно осмыслить и освоить профессиональные 

компетенции, сформировать общие компетенции по профессии, формирует 

самостоятельность и инициативность студентов. 

Если выпускник колледжа приобретает указанные выше навыки и умения, он 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных 

коллективах. Умение применять разнообразные знания в практической деятельности – 

основа развития профессиональной компетентности. 
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АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Есентаева Ж.Б. 

Астана қаласының «Көлік және коммуникация колледжі» МКҚК 

 

 

Қазіргі кезде оқу орындарында мұғалімнің технологиялық компетенттілігін 

жетілдіру өзекті мәселеге айналуда. Оқыту стратегиясы мен технологиясын таңдаудағы 

кәсіби міндеттердің шешімі студенттің тұлғалық сапасының дамуынан көрініс табады. 

Педагог тудыратын сыртқы шараларды оқушы өзінің жеке іс-әрекетімен жүзеге асырады. 

Оқыту іс-әрекетін басқару - оған белгілі дәрежеде талап қою, педагогтың таным 

белсенділігін арттырып, шығармашылығын дамытатын және инновациялық білім беру 

мен инновациялық білім беру ортасын жасау.  

Соңғы жылдары педагогикалық компетенттілік ұғымына деген көз-қарастардың 

ауқымы кеңейе түсті. Жоғары білікті маманның компетенттілігі ұғымының мән-

мағынасын анықтауға бағытталған мәселелер педагогика саласындағы зерттеулерде, 

ғылыми-әдістемелік басылымдарда кеңінен қарастырылуда. 

Жалпы компетенттілік ұғымына ғалымдар көптеген зерттеулер жүргізген. 
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В. Шепель компетенттілік ұғымына білім, біліктілік, тәжірибе, білімді пайдалануға 

теориялық-тәжірибелік дайындық ретінде анықтама береді. Ал В. Ландшеер 

компетенттілікті тереңдетілген білім деп түсінеді. 

Сонымен қатар компетенттілік ұғымына, П. Симонов, М. Чошанов, В. Даль, В. 

Безруков, Н. Розов психологтерден А. Журавлев, Н. Талызина тағы да басқа ғалымдар өз 

ойларын білдіріп, талқылаған.  

Кейбір зерттеушілер компетенттілік ұғымын «құзыреттілік» аталымымен 

нақтылайды. Компетенттілік – «істі біліп» іс-әрекет атқаруға қабілеттілікті білдіретін 

жалпы балама термин. Әдетте, белгілі бір әлеуметтік-кәсіби мәртебесі бар адамдарға 

қатысты қолданылады, оның орындайтын міндеттері мен шешетін күрделі 

проблемаларының нақты деңгейіне сай білім мен іскерлігінің сәйкесті мөлшерін 

анықтайды. 

Латын тілінен аударғанда компетенттілік дегеніміз өз ісін жетік білу, танымы мол, 

тәжірибелі деген мағынаны білдіреді. Ал, түсіндірме сөздіктерде «компетенттілік» ұғымы 

компетенцияны меңгеруші ретінде қарастырылады. Компетенттілік, тұлғаның теориялық 

білімі мен практикалық тәжірибесіне сай белгілі бір міндеттерді орындауға дайындығы. 

Ал французша «компетентті», заңға сай, ағылшынша «қабілетті» деген мағынаны 

білдіреді.  

В. Даль «компетенттілік» ұғымы тек әділет саласына тән деп санайды, оның 

ойынша, компетенттілік дегеніміз «заңға сәйкес», «толық құқылы» деген мағынаны 

білдіреді. В. Безруков компетенттілікті «кәсіби түрде сауатты талдау жасай алу, бағалай 

алу, белгілі бір ойын айта алу біліктігінің қалыптасуы» деп түсіндіреді. Э. Зсер мен О. 

Шахматова компетенттілікті кәсіби білім мен біліктің жиынтығы, сонымен қатар кәсіби 

іс-әрекетті орындай алу әдіс-тәсілдері деп санайды. 

Компетенттілік теория мен практиканың бірлігі негізінде қалыптасады. Ол жансыз 

жаттанды білім түрінде емес, тұлғаның танымға деген әрекетін, ойлауға қатысын және 

әрекетке, белгілі мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен нәтижелерін 

талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген іскерлігінің 

белсенділігінен көрінеді. 

Н.С. Розов компетенттіліктің екі жағы болатынын анықтайды да, бірінші жағына 

танымдық және практикалық жаңалық енгізуді ассимиляциялау мүмкіндігімен, екінші 

жақты-жүйелерінің әр түрі, тип, профилі сатыларына қойылатын талаптарын анықтау 

мүмкіндігімен байланыстырады.  

Н.С. Розовтың пікірінше, компетенттіліктің мынадай қырлары бар: 

- мәндік аспект, неғұрлым жалпы мәдени контекстегі ахуалды жете түсінудің 

барлығын көрсетеді: бұл контекстік аясына осы сияқты ахуалды бағалау, оны ұғыну мен 

оған деген қарым-қатынас кіреді; 

- проблемалық-практикалық аспект, бұл – осы бір жағдайда ахуалды айқындай 

білудің мақсат, міндет, нормаларды алға қою мен орындау тиімділігінің бара-барлығын 

сипаттайды; 

- коммуникативтік аспект, бұл – осы тәріздес ахуалдағы қатысымның және 

адамның осындай жағдайға қатысын және өзара ықпал жасауға тиісті мәдени үлгі 

деңгейінің барлығын қамтамасыз етеді. Компетенттілікте жетекші рөл проблемалық-

практикалық аспектіге беріледі.Сондықтан осы үш аспектінің қалыптасқандығы, жалпы 

мәдени компетенттілікке ие адамның сипатын береді. Өйткені, бұл қарап 

отырғанымыздай, адамдардың өз мүмкіндігін жүзеге асыруға жол ашады. 

Қазіргі түсіндірмелерде «компетенттілік» ұғымы екі түрлі аспектіде: 

компетенттілікті меңгерген және белгілі бір нәрсеге білімі бар деген мағынада 

қарастырылады. Ол «білім, біліктілік, пікір айта алатындай дағды» сияқты ұғымдарды 

қамтиды. Біз жоғарыда көрсетілгендерге сүйене отырып, педагогикалылық 

компетенттіліктің қалыптасу мазмұны мен құрылымдадарына байланысты блоктарын 

құрдық. 
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1 блок. Бұл блок адам, оның қоғамда алатын орны туралы білімдер комплекісінен 

құралады. 

2 блок. Жүйелілік, модельдеу негізі жөніндегі білімдер, яғни педагогикалық 

жүйесін модельдеу бойынша тәжірибелік жұмыс. Ол педагогикалық процестерді 

моделдеу, білім беру институттары, жеке кәсіби әрекет. 

3 блок. Пәнді оқыту теориясы мен методикасы жөніндегі білімді толықтыру, таңдау 

дағдысын қалыптастыру,түсіндіру,өңдеу, сақтау және оқу ақпарат хабарларын 

ұйымдастыру. 

4 блок. Негізгі әдістері мыналар:жаңа пәннің мазмұнын түсіну және жеке 

жұмыстар құрастырудан теориялық апробациядан ұжымдық әрекет жасау педагогикалық 

техналогиялар үш бағыт бойынша түсіндіріледі: 

1. Педагогикалық коммуникация технологиясы. 

2. Өзара пәнаралық байланыс технологиясы. 

3. Оқыту технологиясы. 

5 блок. Теориялық курстар. 

6 блок. Педагогтың креативтілік қабілетін дамыту мен қалыптастыру. Негізгі 

әрекеттері мыналар: 

- педагогикалық эксперименттік ойындар моделі, тәжірібелік эксперименттік әдіс. 

7 блок. Педагогтің рефлексивті мәдениетінің қалыптасуы. Негізгі әдістері - 

рефлексивті әрекетті меңгерудің әдістемелік және әлеуметтік психологиялық тренингтері. 

Міне, осындай педагогикалық компетенттіліктің жеті негізгі блогын анықтадық. 

Сонымен айтылғандарды қорытындылай келе компетенттілік ұғымына мынадай 

анықтама беруге болады: «Компетенттілік – оқудың және өздігінен білім алудың 

нәтижесінде қалыптасатын және адамның әлеуметтік бейімділігін анықтайтын, білім және 

нәтижеге, құндылықтар мен бейімділіктерге негізделген жалпы қабілеттіліктер». 

Бүгін педагогикалық технологияны, педагогикалық тапсырмаларды шешумен 

байланысты, педагогтің жалғастырмалы жүйедегі іс-әрекеті ретінде немесе алдын-ала 

жобаланған педагогикалық процестің тәжірибе де тұрақты және жалғастырмалы шығаруы 

ретінде түсіндіріледі. Педагогикалық технология туралы бұндай көріністер былай 

анықталады: 

- өте жоғары деңгейде теориялық дайындығы және бай тәжірибесі бар 

мамандардың әр түрлі таңдаулы педагогикалық технологияларды дайындау 

мүмкіндіктері; 

- мақсатқа сай педагогикалық технологияларды өзіндік таңдау мүмкіндіктері, 

мұғалім және оқушылар іскерліктерінің өзара байланысты мүмкіндіктерімен және 

шарттарымен байланысты. 

Педагогикалық технология – бұл педагогикалық іскерліктердің жетістігіне 

жеткізетін ғылыми жобалау және нақты өндіру. Сонымен педагогикалық процесс белгілі 

жүйе принциптерінде құрылатын болғандықтан, педагогикалық технология сыртқы және 

ішкі, осы принциптерді жалғастырмалы орындаудың бұл принциптер олардың объективті 

қарым-қатынасында және педагогтің тұлғасын толық көрсететін жинағы ретінде 

қарастырылуы мүмкін. 

Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті өз қызметіне жаңа технологияларды енгізуі. 

Білім беру жүйесінде қазір технологиялардың сан алуан түрлері бар. 

Материалды түсіндіру әдісін таңдау әдістерінің тиімділігі өз кезеңінде, оқыту 

мақсатына жету мүмкіндіктеріне байланысты болады.  

Оқытудың басты мақсаты, материалдарды түсіндіруде білім мазмұнының объектісі 

мен әрекеттерін және студенттердің логикалық шығармашылық іскерліктерін дамыту. 

Бірінші мақсатта - білім мазмұнын түсіндіру - дайын білімді хабарлаудағы тиімді 

әдістемелерге ақпараттық және проблемалық мазмұндау жатады. Басқа да жағдайларда, 

егер білім мазмұны нақты әрі толық болса, басқа әдістемелерге қарағанда түсіндіру әдісі 

жиі қолданылады. Сонымен қатар, белгілі мөлшерде логикалық іскерліктерді дамытуға 
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жағдай жасалады, өйткені мазмұнды айқындауда репродуктивті қажеттілік 

қарастырылған. Бірақ, логикалық іскерліктерді белсенді дамытуда және қандай да 

шығармашылық тәсілді дамытуда дайын білімді хабарлауға жағдай жасалмайды.  

Екінші мақсатқа жетуде баяндау әдістемесінің мүмкіншіліктері жоқтың қасы.  

Инновациялық бағдар оқытушының кәсіби педагогикалық мәдениетін 

қалыптастыру іс-әрекетке ойлап табу, меңгеру, педагогикалық жаңалықтарды оқыту 

практикасында қолдану, инновациялық аймақ тудыру. 

Инновациялық бағдардың педагогикалық іс-әрекетте қажеттілігі төмендегідей: 

1) әлеуметтік –экономикалық өзгерістер, білім беру жүйесінің әдіснамасын оқыту 

процесін ұйымдастыру технологияларын түбегейлі өзгерту қажеттілігін тудыруда. 

Инновациялық бағдарлылық білім беру жүйесінің жаңарту құралы болып табылады; 

2) білім беруді ізгілендіруді нығайту, білім жүйесіндегі түрлі өзгерістер үнемі 

жаңаны ұйымдастыру формаларын, оқыту технологияларын қажет етеді; 

3) педагогтардың педагогикалық жаңалықтарды меңгеру және қолдану 

факторының өзіне қарым-қатынастарының өзгеруі Оқу-тәрбие процесінің мазмұнының 

қатаң регламентіне тек педагогикалық әрекетте дәстүрлі әдіс – тәсілдерді пайдалануға 

ғана мүмкіндік береді. Егер, бұрын инновациялық іс-әрекет жоғарыдан ұсынылған 

жаңалықтарды қолдану болса, қазір таңдау зерттеушілік мүмкіндіге ие. 

Оқыту процесінде бұл блоктарды меңгеру арқылы кәсіби іс-әрекетінде 

пайдаланылады. Аталмыш іс-әрекет блоктары жан-жақты. Олар педагогтың оқытушылық 

іс-әрекетінің пәндік мазмұнын игереді. 

Педагог іс-әрекетінің құрылымын іс-әрекеттің психикалық кезеңдеріне байланысты 

талдауға болады: болжау, шешім қабылдау, орындау, бағалау және бақылау. Оқыту 

процесінде педагогқа басты назарды іс-әрекеттің рефлексивті кезеңінде жоспарланған 

және шығарылған әрекеттерді талдау, коррекция мен өзіндік бақылау, өз әрекетін 

нәтижеге байланысты бағалау керек. Осы процесс оқу – педагогикалық жүйені 

қадағалауға мүмкіндік тудырады. 

Педагог іс-әрекеті кәсіби міндеттерді шешуге бағдарланады. Шешім мақсатты 

айқындаудан, іс-әрекет мотивіне түрткі болудан басталады. Мақсаттылық - іс-әрекеттің 

алғашқы кезеңі, екінші кезең іс-әрекет бағдарламасын жоспарлау, жобалау. Іс-әрекет 

бағдарламасын құру үшін, қандай әрекеттер және қандай оқыту процесінің афференттік 

синтезінен өткізу қажет. Нәтижесінде әрекет бағдарламасы – педагог іс-әрекетінің моделі 

пайда болады. Іс-әрекетін бағдарлау педагогтың интеллектуалдық қабілетіне байланысты, 

қандай білім мен іскерліктерді игерген, педагогтың кәсіби міндеттерін эвристикалық 

жолмен шеше алуы, оқыту технологияларын қаншалықты меңгергендігіне байланысты 

айқындалады. Іс-әрекеттің бұл кезеңі педагог компетенттілігінен шешіледі. 

Кәсіби іс-әрекет құрылымы өзгеріссіз қалып, мазмұндық жаңаруға түседі. 

Оқытылатын пән ерекшелігі оқу ақпараты құрамына, әрекетіне ал таным ғылыми зерттеу 

әдістеріне әсер етеді. 

Оқыту технологиялары өзара бір-бірімен тығыз байланыста болуы, жүйелі 

мақсатқа жетуді көздеуі керек. Әр технологияның өзінің ерекшелігі бар. Егер 

проблемалық технологиялардың міндеттері мен диалогтық формалары, эвристикалық 

тәсілдер, ал ақпараттық технологияларда танымдық логикалық тәсілдер басты орын 

алады. Ал түсіндірмелі көрнекілік технологиялар оқыту технологиясы болып табылады. 

Оның негізгі сипаты студенттерге ғылыми факторлар мен заңдылықтарды үйрету.  

Бұл технология тек ақпарат беру ғана емес, құбылысты түсіндіру, дәлелдеу және 

логикалық қорытынды жасауға негізделеді. Студенттер білім алуда өзінің тұлғалық 

мәнділігін бейімделуден өтудің терең ғылыми мазмұнын меңгереді. 

Педагог жұмысы тұтас психологияны жүзеге асырумен ғана емес, оқытудың 

технологиялық әдістері мен тәсілдерін меңгеруден де тұрады. Мысалы, лекция, әңгіме, 

түсіндірудің ортақ белгілері - ақпаратты жеткізудің монологиялық құрылысын ақпараттық 

хабарлау болғанымен, оқу материалын ақпарат құрылымында, логикалық мазмұндаудың 
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да, проблема қою мен оны шеше білуді де, ақпараттың логикалық блоктарын монтаждауда 

эвристикалық процедуралар жасау. 

Студенттердің кәсіби тұлғалық компетенттілігін дамытудың негізгі міндеті кәсіби 

ойлау мәдениетін қалыптастыру. Біздің түсінігімізде маманның кәсіби компененттілігі 

деген - ол ойлаудың тұрақтылығы, кәсіби мәселелерді шеше білуге болжам жасау, ойлау 

шығармашылығы, жүйелі ойлау, нақты ойлау, логикалық ойлау, ғылыми негіздерге 

сүйене білу, оқыту мен тәрбиелеу әдістерін тиімді пайдалана білу, ойлау операцияларын 

қолдану, өзгелердің пікірімен санасып, өзгелермен қарым-қатынас жасай білу.  

 

 

  «ТЕАТРЛАНҒАН  ҚОЙЫЛЫМДАР АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН 

ДАМЫТУ» 

 

Жуматаева А.К., Мамырова Г.Т. 

КМҚК «Балдаурен» бөбекжайы 

 

Театр әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер сыйлайды, оның көркемдік талғамын, 

еліктеуімен қиялын дамытады. Кезіндегі орыстың ұлы ақыны сахнаны  «сиқырлы өлке» 

деп атаған. Қазақ 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 сенімде болған. 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 ересек жастағы балалардың өзі театр 

ойындарын өз бетінше ойнамайды. Олардың қызығушылығын, тәрбиешінің ұсынысы 

бойынша және басқаруымен болатын сахналау ойындары арттырады. 

Егер де екінші кішкентайлар тобынан бастап, балалар тәрбиешінің көмегімен 

халық әндерімен кішігірім тақпақтарды, жұбату өлеңдерді, кіші сахна көрністерін ойнап, 

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, 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 себебін тигізеді. Ертегілер  дүниесіне сапар шегу 

балалардың қиялдау, елестету, тіпті өздерін ойдан шығару қабілетін дамытады. 

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 бөбектердің дамуына үлкен ықпал ететін қуыршақ 

театрының  құпияларын айтатаын болсақ; 

-Тілін дамытады, себебі балалардың қолдарының саусақтарының жетілуі мен 

орталық мидың тілдің дамуына жауапты бөлігіне әсер етеді. 
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Театрдың басты мақсаты – балаларды этикалық және эстетикалық көзқарасқа 

тәрбиелеу. Балаларға арналған театрланған ертегілер түрлері өте көп. Оның бірнеше 

түрлері бар. Ең көп тараған түрі –қуыршақ театры. Қысқа тақпақтарды жаттап, оны өзіне 

тән орындау кезіне бастап-ақ кішкене көлемді спетакльдер ойнала бастайтыны белгілі. 

Театр түрлері: 

Қуыршақ театры. 

Саусақ театры. 

Көлеңке театры. 

Ойыншықтар театры. 

Саусақ театрында – саусақтардың көмегімен қандайда болмасын ертегіні немесе 

өлең - тақпақ шумағын сахналау болып табылады. Саусақ театры арқылы баланың 

сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы артады және шығармашылық 

әрекетіне жол ашылады. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған ортадағы 

заттар мен құбылыстарды, жан - жануарларды, құстарды және ағаштарды бейнелей 

алады.Саусақтарының қозғалыс қимылына қарап, бала қуанады шаттанады, сөз айтуға 

тырысады және өлеңде үйренген сөз шумақтарын қайталап айта отырып, есінде сақтайтын 

болады. Сонымен қатар балалар екі қолын қимылдата отырып, оң, сол, жоғары, төмен т. б. 

түсініктерді бағдарлай алуда үйренеді. Саусақ театры: театр қуыршақтарының ішіндегі ең 

жеңілі, қол жетімдісі. 

Саусақ театрын сабақтан 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/ 

Үстел үстіндегі театры. бастап - ақ тақпақ пен қысқа өлеңдерді айтқызғанда көркем 

сөздер әсерлі естілу үшін стол үстіндегі театрды қолданған жөн. Мұнда үстелде құламай 

тұратын және қозғалтқанда еш кедергісіз жүретін ойыншықтар қолданылады. Үстел 

үстіндегі қуыршақтар театрдың бірнеше түрі бар: әр түрлі биіктегі конустан, цилиндрден, 

қораптардан жасалған ойыншықтар; таяқшадан жасалған театр; «киндер - театр»; магнит 

театры; «мочалка театр»; үстел үстіндегі кейіпкерді тоқымадан немесе крючокпен тоқуға 

болады (олар өздерінің формасын ұстағандай пластмас бутылкаларға кигізіп қояды); ағаш 

ойыншықтар, саздан жасалған ойыншықтар (дымковски ойыншықтар). 

 Балаларға арналған көркем шығарманы оқыту неғұрлым дұрыс ұйымдастырылса, 

мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық талғамын дамыту соғұрлым табысты 

болады.Тіпті кішкентайлар тобынан 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 оқып шығу бір балаға ғана 

ұсынады. 

-Үшінші кезеңде балалар бір неше шығармашылық тапсырмаларды орындайды. 

\қорқыныш, қуаныш сезімдерін көрсете білу және т.с.с\ 

-Төртінші кезеңде рөлдерге бөлініп, ертегіні оқу жүзеге асырылады. 

Қорыта келгенде, театр балалардың көркем қабілеттіліктерінің жетілдіріп қана 

қоймай оларды тұлға аралық қарым-қатынасқа, өнерге деген 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. 

Қолданылған  әдебиеттер:   
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ АДАМГЕРШІЛІК –РУХАНИ ҚАСИЕТТЕРНІҢ 

ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ІЗГІЛІКТІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН ҚҰРУ 

 

Туяков Е.К. Аманбаева М.Б 

«№85 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 

 

 «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 

берілу керек,  

тәрбиесіз берілген білім –адамзаттың қас 

жауы» 

   Әбунасыр әл Фараби 

 

 

Қазіргі кезде қоғамымызда зор саяси және әлеуметтік өзгерістер жүріп жатыр. 

Осыған байланысты адамдардың тұрмыс-тіршілігінің, сана – сезімі мен әдеп – ғұрпыптың 

да өзгерістерге ұшырайтыны – заңды құбылыс. Бұл-болашаққа біздің ұрпақтарымыздың 

жаңа өмір салты бойынша өмір сүреді деген сөз. Олай болса ол қандай өмір салты болмақ, 

біздің ұлттық рухани болмысымызға сай келе ме деген сұрақтар төңірегінде қазірден 

бастап ойланып, оның теориялық негізін жасауымыз керек, демек балаларымыздың сол 

бағытты  тәрбиелеуге назар аударуымыз керек. Ол үшін ұлтымыздың өткендегі өмір салты 

мен дәстүрлерін зерттей отырып, оны қазіргі жағдайымызбен салыстырса 

болашағымыздың бітім-болмысын болжауға болады. 

 Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында «Тәрбие 

үрдісінде қазақстандық патриотизм, гуманизм, адамгершілік  идеяларын қалыптастыру 

негізінде құру керек» деп баса  көрсетті. Бала бойына адамгершілік тәрбиесін сіңіру 

мақсатында жалпы педаготардың іс-тәжірибесінде қолданылып жүргені бәрімізге аян.  

Өздеріңізге белгілі қазіргі жаһандану үрдісінде елімізде бәсекеге қабілетті ұрпақ 

тәрбиелеу басты назарда болып отыр. Ал адамның жан қазынасын, адамгершілік 

болмысын қалыптастыру да, кей адамдардың түрлі жағдайлармен бір-бірін түсінбеуі де сіз 

бен бізді толғанырады.Өйткені біз сол қоғамның ішіндеміз, яғни оның мүшесіміз. Иә, 

бұның бәрі шындық десек артық болмас. Басекеге қабілетті ұрпақты жан-жақты қылып 

тәрбиелеу үшін алдымен жан қазынасының негіздерінің бірі, сенімділік пен шындықтың 

бастауына үңілу керек шығар.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық  үлгісі қалыптасуда.    

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында оқыту әдістерін, 

технологияларын таңдауда  көп нұсқалық  қағидасы бекітілген, бұл білім мұғалімдерге 

өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез келген үлгімен, тіпті 

авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді.  

В.Г.Белинский; «Тәрбие – ұлы іс, тәрбие арқылы адам тағдыры шешіледі» десе, 

Д.И.Менделеев; «Тәрбиесіз білім –есуастың  қолындағы қылыштай» деген болатын. 

Тәрбиенің маңыздылығы сондай, біздің болашақ  ұрпағымыз тәрбиеден ғана  рухани 

байлық алып, тәрбие арқылы  ғана  Адам болып қалыптасады.Оған көптеген мысалдар 

келтіруге болады. Қазір ортамызда «Қиын балалар»,жасөспірімдер, ата –анасы  көңіл 

бөлмейтіндер, түрлі тағдырға  душар болған жастарымыз көп. 

Біздің мақсатымыз –оқушыларымызды мүмкіндігінше жан-жақты 

тәрбиелеу.М.М.Пришвиннің сөзін келтірсек, «Оқушы –жастарымыз  дұрыс тәрбиеге 

наннан да артық  душар».Егер жабайы аңдар Адамға мейірімділік көрсетсе, адамдар неге 

бірін- бірі тәрбиелемеске? Жаңа білім парадгимасы бірінші орынға баланың білімін, білігі 
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мен дағдысы емес, оның  тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Я.А.Коменский 

«Тәрбиені мойындамау – адамдардың, жанұяның, мемлекеттік және бүкіл әлемнің құруы» 

деген болатын.  

Ендеше, тәрбие - ауадай қажет.  

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды, естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, 

дүниедегі жақсы, жаманды таниды, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді, 

тәрбиелі болады», деп, Абай айтқандай, оқу процесі кезінде адамгершілікке тәрбиелеу 

мақсаты әр уақытта күні бүгінге дейін күн тәртібінен түскен емес. Сол адамгершілік 

тәрбиені беруде мұғалім бала жанының бағбаны болса, сол адамгершіліктің дәнін қалай 

сеуіп, одан қандай өнім алып келеміз? 

Егер мұғалім өзін адамгершілік тәрбие беру арқылы адам қалыптастыру міндетін өз 

дәрежесінде атқарып келе жатса, қоғамдағы жат қылықтар қайдан шығып жатыр деген 

сауал туындауы мүмкін. Мысалы, оқушы мектепке келген кезінде тіл алғыш, жүрегі таза, 

сезімі пәк болып өссе, не жоғарғы буынға келгенде өзгеріп сала береді. Сол кезде мына 

бала қандай еді, қалай өзгеріп кетті, мынадай жаман әдеттерді қайдан үйреніп ала қойды, 

неге озбырлық жасауға бейім болып алды деген сұрақтар мазалайды. Әрине, оның 

себептерін жан-жақты іздеуге болады. Бала тәрбиесіне ата-анасы мен жүрген ортасына 

мұғалімнің де қатысы бар. Баланың қалыптасуына ықпал етіп, дамуына үлес қосатын 

мұғалімнің есте ұстар жағдайлары аз емес. Солардың ішінде ең негізгісі – балаға деген 

жүрек жылуы. Ол қашан да қажет және ешқашан артық болмайды.  

  Тәрбиенің жалпы негізі адамгершілік құндылықтар болуы керек. Адамгершілік 

құндылықтар үлкен мен кішінің арасындағы шынайы қарым-қатынас кезінде бала бойына 

дариды. Ал мұғалімнің басты мақсаты - өзіндік адамгершілік құндылықтарын оқушы 

бойына дарыта отырып, оның жүрек түкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа шығару, 

әрбір баланы жеке тұлға ретінде жетілдіру үшін оның бойындағы бар құндылықтарды 

дамыту. Мектептегі, сабақтан тыс уақыттағы біздің ісімізді жалғастыратын жеке тұлға 

болып табылатын оқушыларды адамгершілікке, гуманистік жүйеге тоғыстыру. Мектеп 

қабырғасында жақсы тәрбиеленген, саналы білім алған шәкірт өмірде өз орнын табады. 

Ол үшін ең әуелі ұрпағымызды бала кезінен-ақ ұлттық тәлім-тәрбиеге, адамгершілік 

әдетке, рухани мәдениетке баулу керек. Сонда жас ұрпақ елі үшін елең қағар азамат, 

имандылық қасиеттерді жақсы білетін азамат болып қалыптасады.  

Қазір қоғам жан-жақты үйлесімді жетілген жаңа ұрпақты – жаңа адамды 

тәрбиелеуді талап етеді. Қоғам талабы – заман талабы. Өйткені «Әр адам - өз заманының 

баласы». Сол себепті адамды заман билейді, заманына сай заңы туындайды.  

 Оқушының жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, 

жетілген ұрпақ тәрбиелеу үшін мынадай міндеттерді орындауымыз керек: 

- еңбексүйгіштікке, еңбекті қажетсінуге баулы, күнделікті   өмірін мәнді 

ұйымдастыру, тұрмыстағы, үй шаруашылығындағы  еңбекке құлшынысын арттыру 

- Өзіне-өзі қызмет ету     дағдыларына    үйрету. 

- отбасы мүшелерімен өзара дұрыс қарым-қатынасын, тіл    табысып, түсінісуін, 

            бірін-бірі ата-ананы, туыстарын,    жасы  үлкендерді сыйлап, құрмет тұтуға 

үйрету; 

- оқушыны оқыған шығармалардың басты кейіпкерлерінің іс-әрекеттерінің 

жағымды жақтарына көңіл аударып, талдауға, түйін жасауға үйрету; 

- оқылған мәтіндерден кейіпкерлерге берілген авторлық көңіл-күйді табу; 

- оқушының сана-сезім, ақыл-ой қызметінің дамуына, қалыптасуына ықпал жасай 

отырып, шығармашылық қабілетін ашу, қозғау салу; 

- оқушылардың сабақтар бойынша алған білім, білік дағдыларын одан әрі дамытып, 

тереңдету, өздігінен жұмыс істеу қабілетін ашу; 

- оқушыларды сөйлету арқылы кейіпкерлердің іс-әрекетін салыстыру, 

қорытындылау, бағалауға үйрету; 

- оқушының өзін-өзі тануына, өзіндік мәнін оятуға бағдар беру. 
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Тұлғаны рухани – адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор екенін осыдан көруге 

болады. 

Мұғалім оқушыға материалдық жағдай жасамағанмен, оның өміріне азық болар ең 

қымбат асыл қасиеттер – адамгершілік құндылықтармен қамтамасыз етеді. Әрбір 

оқушының жеке басын тәрбиелеудің стратегиясын білу үшін тек оның күшті және әлсіз 

жақтарын біліп қоймай, сонымен қатар оның оқитын, тұратын, қарым-қатынас жасайтын 

жағдайларын білуіміз керек. Ол үшін олардың ата-аналарымен тығыз байланыста болу 

қажет. 

Жаңа ғасыр тәрбиесінің баты міндеті -  жалпыадамзаттық құндылық арқылы 

ұлттық мәдениетті меңгере отырып, әлемдік  рухани ынтымақтастық пен бейбітшілікті 

сақтау, ал негзгі мақсаты -  адамның жан дүниесіне кішкентай кезінен адамгершілік , 

имандылық сияқты қасиеттерді санасына ұғындырып, өмір сүрудің әдіс- тәсілдерін 

рухани болмыс арқылы түсіндіре отырып тәрбиелеу. Оқушыларға  мектепте берілетін 

білім мен тәрбие орнықты әрі өзіндік ерекшелігі анықталған баланығң еркін дамуына 

жағдай жасалған (рухани, әлеуметтік) өз сипаты, заңдылығы, нәтижесі бар үздіксіз үрдіс 

болуы қажет.  

  Өмір салты,  рухани мұра , адамгершіліктің ұстанымдар адам баласының тіршілік 

құндылығымен ұштасып жатса, жинаған білімдері ақыл – ой көмегімен жүзеге асырылса 

руханилыққа қол жетпек. Алу руханилықтың өлшемі- адамгершілік, мәні-өмір сүру, шегі 

–табиғи қажеттілік, яғни адамдық қалыпқа жету. 

  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-қатынастарыда қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты 

белігерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасты, 

көзқарасымен сипатталады.  Көрнекті педагог В. Сухомлинский  «Егер  балаға қуыныш 

пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола алады» -дейді. Демек шәкіртке жан-жақты терең 

білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл  қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек 

ертеңгі азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына айналасымен 

санасуына ықпал етері сөзсіз. 

 Қорыта келгенде, халықтық педагогикадан бастау алып, осы дәлелденген 

нәтижелерге сүйенсек, тәрбие құралдары мен әдістері дұрыс таңдалып жүргізілсе, ізгілікті 

тәрбиенің негізі қаланбақ. Сондықтан тәрбиеленуші жас ұрпақ ескінің көзіндей, жаңаның 

өзіндей болып, қоғамдағы кемшілікті білетін, бүгінгіні түсінетін, ертеңіне сенетін, 

адамгершілік асыл қасиеттерді жоғары бағалайтын иманды, алдына қойған мақсат 

жолында барлық күштерін жұмсайтын, рухани дүниесі бай болуы шарт.      
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО  И ПРОФИЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ УЧИТЕЛЕМ МУЗЫКИ  ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТКУ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КУРСА ПО ВЫБОРУ  

 

Румянцева И.Р., 

КГУ «СОШ № 52 им. академика Е.А. Букетова» г. Караганды 

 

 

Многие годы мы обосновано гордились отечественным образованием. По таким 

параметрам, как высокий научный уровень, фундаментальность, системность, оно и 

сейчас одно из лучших. Между тем общество, а значит, и образование становится все 

более динамичными. Как, известно, общее образование молодежи завершается на старшей 

ступени школы. Поэтому функции старшей ступени школы предопределяют 

направленность содержания всего школьного образования[1]. Социально-экономические 

условия создали новые проблемы для школы. Прежде всего, это предъявление к 

результатам общего образования требования компетентностного подхода, под которым 

понимается готовность  выпускников решать нестандартные задачи в условиях реальной 

системы отношений на практике. Итоги проведенного исследования показывают, что  

Казахстан по реализации данных целей общего образования относится к четвертой группе 

стран, уступая первые места всем развитым странам мира. Стандартность мышления 

молодых людей, неготовность к творческой деятельности, неспособность принимать 

самостоятельные решения, вести поиск - все это, как было установлено, является 

результатом нашей системы школьного образования[2].  

Следовательно, ориентация на новые цели и образовательные результаты в 

старших классах - это ответ на новые требования, которые предъявляет общество к 

уровню компетентности и социальному статусу каждого человека. Назрела 

дифференциация содержания школьного образования. Именно поэтому задача введения в 

старших классах профильного обучения, ориентированного на удовлетворение 

познавательных  запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого 

школьника, ставится так остро.  

Исходя, из выше изложенного целью данного проекта является: построения 

модели предпрофильной и профильной подготовки учащихся на основе  разработки 

учебно-методического комплекса курса по выбору «Современные музыкальные жанры». 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1.На основе научно-педагогической литературе провести теоретико-

методологический анализ проблемы реализации предпрофельной и профильной 

подготовки учащихся в условиях современной образовательной среде. 

2.Создание учебно-методического комплекса курса по выбору «Современные 

музыкальные жанры», для учащихся VIII-IX классов. 

3.Разработать модель предпрофильной и профильной подготовки школьников на 

основе УМК курса по выбору «Современные музыкальные жанры», для учащихся VIII-IX 

классов. 

Среди школьной аудитории - миллионы поклонников рок - и поп-музыки, джаза. С 

одной стороны, они очень интересуются современной музыкой, с другой - не имеют 

возможности реализовать этот интерес в рамках предмета «Музыка».  

Поэтому главная функция  курса по выбору «Современные музыкальные жанры» - 

создать условия для реализации этого интереса.  

Освоение курса школьниками даёт возможность не только для эстетического 

развития личности, но и для актуализации и применения на практике ранее полученных 

знаний по предмету «Музыка». 

Тематическое планирование курса по выбору «Современные музыкальные жанры» 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тематическое планирование курса по выбору «Современные музыкальные жанры» 

 

№ Название темы Количество часов Приме

чание Т

еория  

П

рактика 

В

сего 

1 Введение в курс  1  1  

2 Джаз  4  4  

3 Рок-музыка  4  4  

4 Мюзикл  4  4  

5 Киномузыка  3  3  

6 Поп-музыка  4  4  

7 Авторская (бардовская) песня. 

Гитара  

1 4 5  

8 Электронная музыка. Синтезатор  1 4 5  

9 Профи-дайджест  2  2  

1

0 

Зачётное занятие   2 2  

Содержание курса по выбору реализуется на основе принципов 

последовательности, системности, обобщения, а также при помощи следующих  методов: 

-художественно-педагогической драматургии, который способствует 

осуществлению психологической адаптации школьников в избранном предмете, 

-проблемно-поисковый, обобщения, проектов, которые оптимизируют процесс 

вхождения учащихся в профессию, т. к. помогают формированию самостоятельного 

взгляда на неё; 

-монологически - диалогического изложения (рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия); 

-визуального изучения явлений и зрительно-звуковой информации; 

-взаимосвязи различных видов искусств, с жизнью (опора на жизненные ситуации); 

-самостоятельной работы с источником. 

Основной формой работы является учебное занятие, проводимое 1 раз в неделю 

продолжительностью 45 минут. Занятия носят теоретический и практический характер.  

Формы  занятий: «круглый стол», практикум, конференция, дискуссия, ток-шоу, 

семинар. 

Программа курса по выбору «Современные музыкальные жанры» реализуется в 

различных видах деятельности: исполнительская (пение, музицирование); слушание 

аудиозаписей, просмотр видеозаписей; диагностическая (анкетирование, тестирование); 

проектно-исследовательская; просветительская (посещение концертов, спектаклей). 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Критериями успешного освоения курса: 

-степень развития интереса к данному профилю; 

-степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение и художественно-профессиональную деятельность; 

-степень проявления способностей к музыкально-творческой деятельности и 

интереса к данному направлению музыки; 

-степень проявления самостоятельности взглядов, позиций, суждений об искусстве, 

проявления художественного вкуса. 

Нами разработана модель преднрофильной подготовки на примере курса по 

выбору «Современные музыкальные жанры», ориентированной на готовность учащегося  

к осознанному выбору профиля дальнейшего обучения на основе организации 
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профильных курсов. В рамках данной модели представлены целевой, организационно-

содержательный  и результативно-оценочный блоки. 

Реализация целевого блока предполагает решение следующих задач: 

•формирование познавательных интересов личности учащихся средствами 

предмета музыка относительно выбора дальнейшей образовательной траектории; 

• обеспечение комплексом музыкальны знаний, умений и навыков на уровне 

необходимом для продолжения изучения культурологических дисциплин в классе 

избираемого учащимися профиля иди их профессиональной деятельности; 

•формирование способности принимать адекватное решение к выбору профиля 

дальнейшего обучения. 

Система предпрофилыюй подготовки строится на основе принципов 

индивидуализации и дифференциации, преемственности, открытости, сознательности и 

активности. 

Рассмотрим реализацию данных принципов в контексте разрабатываемой модели 

предпрофильной подготовки школьников на основе организации курсов по выбору (на 

примере УМК курса по выбору «Современные музыкальные жанры»). 

Принцип индивидуализации и дифференциации.  

Необходимость данного принципа вытекает из объективного наличия 

индивидуальных различий в характере реализации мыслительных процессов, 

интеллектуальных способностях, уровне обучаемости и обученности, развитии 

эмоционально-волевой сферы, скорости наступления утомляемости и других 

индивидуальных особенностей учащихся, которые должны отражаться на характере 

работы по усвоению элективных курсов в системе предпрофильной подготовки учащихся. 

Принцип преемственности. 

Как известно, связан с содержанием обучения, различными его формами и 

способами, стратегиями и тактиками взаимодействия субъектов в учебном процессе.  

Принцип открытости. Под открытостью образования подразумевается 

возможность для обучаемого преодолеть границы любой заданной заранее учебной 

программы.  

Принцип сознательности и активности.  Учащимся всегда должен быть ясен 

смысл поставленных перед ними учебных задач, они должны понимать цель обучения.  

Организационно-содержательный блок состоит из организационной и 

информационной работы, предлрофильного обучения. 

Организационная работа подразумевает то, что предпрофильная подготовка 

должна начинаться с планирования действий по информированию учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально доступной им образовательной сети. 

Информация необходима всем участникам образовательного процесса в полном объеме.  

Информацию об учреждениях, где можно получить или продолжить образование, 

посетить курсы по выбору, пройти психологическое тестирование, пробу по предметным 

областям, тестовые или рейтинговые испытания, продолжить обучение по выбранному 

профилю. 

Информационная работа предполагает информирование в отношении 

возможного выбора профиля обучения и образовательного учреждения, ведущих 

способов деятельности в том или ином профиле, а также направлений продолжения 

обучения в системе общего, начального иди среднего профессионального образования.  

Организация предпрофильного обучения характеризуется обеспечением условий 

для создания учащимися индивидуального образовательного плана, который позволяет 

школьнику в течение одного учебного года посетить несколько курсов по выбору.  

Дифференциация содержания обучения в предпрофильных классах осуществляется 

на основе различных сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных, элективных.  
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Курсы по выбору  на этапе предпрофильной подготовки связаны, прежде всего, с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника.  

Блок методы обучения включает те методы, которые на наш взгляд, будут, 

способствовать эффективному формированию готовности учащихся к правильному 

выбору профиля обучения: учебные дискуссии, исследовательский метод, метод проектов, 

дидактические игры. 

Результативно оценочный блок содержит систему критериев позволяющие 

выявить уровни формирования готовности учащихся к выбору профиля обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности  содержание подробно отражено в модели 

представленном на рисунке. 

Совокупность составляющих предложенной модели позволяет создать систему 

предпрофильного обучения в общеобразовательной школе, населенную на формирование 

готовности к выбору профиля дальнейшего обучения и профессиональной 

направленности. 
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Образовательный Комплекс Школа-Интернат Детский Сад № 68 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической деятельности учителей. 

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. В  наше время главная задача школы заключается не столько в том, 

чтобы обогатить школьников знаниями, сколько научить их самостоятельно добывать 

знания, научить учиться. Умение учиться особенно важно в современном мире в силу 

того, что во всех сферах профессиональной деятельности изменения происходят 

достаточно быстро, и человеку, чтобы быть востребованным в его сфере деятельности, 

необходимо учиться, повышать квалификацию в течение всей своей жизни. То есть можно 

говорить о том, что современная жизнь требует от человека хорошо развитых 

познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). 

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. 

Огромная роль в достижении этой цели отводится начальной школе, так как именно в этот 

период происходит интенсивное развитие умственных способностей учащихся. В 

современном мире трудно представить обучение в школе без применения 

информационных технологий [1].  Наша жизнь динамично развивается с научно-

техническим прогрессом, все новые и новые инновации появляются в повседневной 

жизни человека. Младший школьник зачастую удивляет взрослых умелостью обращения 

с новейшими моделями телефонов или компьютерных игр, которые, кстати, наиболее 

значимое место занимают в жизни детей. Стало актуальным говорить о том, что живое 
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общение заменяют  технические изобретения человечества. В связи с этим невозможно не 

отметить, что жизнь создала новые реалии, в которых гармонично развивается 

подрастающее поколение. Развитие науки и техники в наше время ощущает и пользуется 

все общество. Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка за 

короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. Помочь учителю в решении 

этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных технологий, в том числе и компьютерных. Обновленная программа 

образования предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в условиях 

созданной коллаборативной среды, должна  осуществляться дифференциация  обучения 

должны устанавливаться и закрепляться межпредметные связи [2]. Кроме перечисленного 

обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, осуществляться методы 

исследования, что стимулирует потребности современного школьника. Учитель в 

условиях обновления программы образования призван совершать кропотливый труд при 

подготовке каждого урока. Новизну ожидают  от него ученики, и это происходит, если 

смоделированы такие условия, при которых личность ребенка получает наибольшее 

развитие, что способствует  обеспечению условия гармоничного  развития ученика как 

личности. 

Мы, учителя начальной школы, должны помнить о том,  что «Скажи мне, и я 

забуду. Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, 

и это станет моим навсегда"- древняя мудрость. Каждый современный урок,  включающий 

в себя развитие знаний, отработку навыков, как закрепление или формирующий новые 

знания, всегда должен привлекать  внимание ребенка, помочь каждому принимать 

активное участие на уроке. Применение информационных технологий активизирует 

положительную мотивацию обучения, познавательную деятельность обучающихся.    

Нельзя не сказать об эстетическом  и эмоциональном уровне, когда дети слушают  

музыку, используется анимация. Это дает больше возможностей  использовать большой 

дидактический материал, что повышает  объем выполняемых заданий. Также дает 

возможность для дифференцированного обучения с применением разноуровневых 

заданий. Рассмотрим некоторые основные виды работ применяемых на уроках. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии   развивают умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира. Хотелось бы остановиться отдельно на 

электронных ресурсах, которые может применить учитель. Это электронные учебники, 

которые в последнее время неплохо себя зарекомендовали. Электронный учебник (ЭУ) – 

учебное электронное издание, содержащее системное и полное изложение учебного 

предмета, в соответствии с образовательной программой.  Если сравнивать недочеты 

первых учебников, надо отметить, что при составлении электронных учебников, хотелось 
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бы, чтобы после подачи нового материала обязательно было бы применять задания 

закрепляющего характера. Например, тестирование (открытые и закрытые тесты), 

обобщающие задания по разделам. Учителя стали разрабатывать более 

усовершенствованные электронные учебники, которые наглядно и доступно объясняют 

новый материал, помогая ребенку закрепить его, предлагают разнообразные по уровню 

усвоения материалы и задания. Мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все 

основные этапы обучения - от изложения учебного материала до контроля знаний и 

выставления итоговых оценок.  

Сейчас повсеместно широко используют учителя презентации к урокам, так как 

они более доступны   учителю.  Электронные презентации – это набор слайдов, 

оформленные высококачественными  графиками, познавательными картинками, 

различными элементами и анимациями, со звуковым сопровождением. Звук и красочное 

изображение значительно улучшает восприятие информации детьми. Где переделывая под 

свой урок,  где составляя самостоятельно, можно применять этот ресурс. Наглядный и 

демонстрационный материал здесь разнообразен. На уроке учитель использует точно 

запланированный материал  и  с этой целью это удобно и наглядно для работы учителя. 

Во многом это помогает систематизировать урок. Презентации можно использовать на 

протяжении всего урока (скелет урока) или применять на отдельных этапах урока для 

актуализации учебного процесса. Но все же демонстрация презентаций не предполагает 

развитие живого урока, где ученики могут принимать более активное  участие в ходе 

урока. Наиболее  авангардным выступает  создание  флипчартов,  которые дают учителю 

гораздо больше возможностей для работы на всех этапах урока,  будь  то объяснение  

нового материала, отработка навыков или повторение и обобщение. Такой вид работы 

конечно предполагает оснащение кабинета   необходимыми ресурсами. 

В связи с оснащением школы, улучшением материально-технической базы, в 

школе появились интерактивные доски. Это дало возможность учителям шагать в ногу со 

временем, возникла необходимость прохождения курсов по работе с интерактивной 

доской. Учителя нашей школы после прохождения курсов ИКТ для работы с 

интерактивной доской, стали применять этот вид технологий. Наиболее часто используют 

в работе метод «шторка», который стал одним из простых в использовании средств 

развития познавательной активности. Метод работы с применением «Лупа» также широко 

используется на уроках, что особенно заинтересовывает, активизируют мыслительную 

деятельность, развивают интеллектуальные способности учеников. Вообще, при умелом 

использовании на уроках интерактивной доски, конечно достигается основная цель - это 

развитие мышления и формирование приемов мыслительной деятельности, что повышает 

качество образования в целом. Ребенок продвигается в общем развитии, легче 

воспринимает информацию, что вносит радость в жизнь ребёнка, создает благоприятные 

условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в 

учебном процессе. Надо отметить также использование электронных энциклопедий, 

дающих возможность для поиска информации по ключевым словам. Как говорит древняя 

мудрость, «надо научить человека ловить рыбу, а не кормить». В огромном 

информационном потоке ребенок должен научиться искать, а затем получать нужное, 

уметь выделить главное. Проще говоря, ученики, пользуясь этой технологией, смогут 

ориентироваться, выделяя главное от  второстепенного. Говоря о новых требованиях к 

современному уроку, надо помнить о продуктивности выполненной работы на уроке, об 

использовании видов групповой работы, работы в парах и других методиках, которые 

помогут использовать учителю средства информационных технологий. Так выполняя 

самостоятельную работу по индивидуальным карточкам, ученик имеет возможность тут 

же видеть свои ответы (верны или нет) на доске. Бумажный носитель информации 

преобразуется сканером в электронный, и все дети имеют возможность, видеть 

выполненную работу одноклассника. Эффективность и продуктивность выполненной 

работы, мобильность,  объективность оценивания – это возможности работы с 
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интерактивной доской. Эстетичность записей, преобразование и обнаружение ошибок в 

записи на доске, каллиграфия дают возможность для наглядности успехов ученика, с 

использованием приема взаимопроверки на уроках русского языка.  

Благоприятным является в начальной школе создание игровых ситуаций, 

логических заданий разнообразных форм. Решение логических задач заставляет мозг 

думать, и тренирует логику. Разнообразные по разделам электронные тесты прочно вошли 

в нашу школьную жизнь. Это  часть электронного курса, предназначенная для 

автоматического контроля знаний, полученных учеником в процессе обучения. Тесты 

могут быть использованы для проведения текущего, рубежного и итогового контроля. На 

сегодняшний день все ученики владеют приемами работы на компьютере. Повышается не 

только познавательный интерес, но и мотивация учебной деятельности. Пройдя тестовое 

задание по пройденному материалу, ребенок видит конкретно все недочеты и пробелы, 

если они у него есть. По набранным баллам, дети выстраиваются в рейтинге, что дает дух 

здоровой конкуренции. И дети сами определяют по результатам, на каком уровне они 

находятся после прохождения тестовых заданий. Роль учителя все чаще отводится только 

как организатора в определенные моменты или как наблюдателя, при этом ведя 

компетентный контроль и мониторинг усвоения знаний. 

Широко используются учителями работа с аудионосителями, например, на уроках 

«Самопознания», «Литературного чтения»,  где дети погружаются в мир размышлений, 

фантазии с использованием видео материала, музыки, для вдохновения и 

одухотворенности личности ребенка. Прослушивание притчей и сказок, просмотр 

видеороликов на нравственные темы, дает высокий эмоциональный настрой учащихся, 

конечно с применением живого общения и диспута.  

В современном уроке предъявляются высокие требования к учителю, так как было 

выше сказано о том, что учитель обязан развиваться и учиться всю жизнь, обучая детей. 

Учитель должен иметь навыки работы с мультимедийными программами, владеть 

основами работы на компьютере и интернете. Учителю необходимо помнить о характере 

учебного материала,  структуре урока, временных затратах, возможностях, интересах и 

способности  ребенка. Этот этап работы называется диагностика. Использование и подбор 

различных вариантов проведения урока, выбор наиболее оптимального - это 

прогнозирование. Создание методической  структуры урока, выбор форм организации 

учебной деятельности обучающихся, средств обучения и т.д.- это планирование урока. 

Только в совокупности всех этих звеньев подготовки  к уроку, можно достигать 

поставленных целей. При грамотной подготовке к уроку, опираясь на этапы, такие как 

диагностика, прогнозирование и планирование, учитель сможет решить важную задачу-

повышение уровня знаний, функциональной грамотности подрастающего поколения. 

Литература: 
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2. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан 

на 2011-  2020 годы / www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo. 
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Социально-экономические перемены в обществе задали новые параметры обучения 

и воспитания подрастающего поколения, потребовали кардинального пересмотра целей, 
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результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки 

достигнутых результатов. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 

«Социально-экономическая  модернизация - главный вектор развития Казахстана» 

отмечено: «Образование должно давать не только знания, но и умения их использовать в 

процессе социальной адаптации». В связи с этим Главой государства указана 

необходимость дальнейшего развития функциональной грамотности школьников. [1, c. 

22-28] Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения общества; 

низкий – является предостережением возможного социального кризиса. Поэтому для 

Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной 

грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в 

школе. 

Формирование функциональной грамотности школьников возможно через решение 

трех основных задач: 

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность 

преодоления образования, в том числе и путем самообразования. 

2. Формирование у каждого учащегося опыта творческой социально значимой 

деятельности в реализации своих способностей средствами ИКТ. 

3. Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на 

гуманистических отношениях. 

В современном мире содержание понятия «грамотность» приобрело новое 

звучание. Сегодня это понятие включает в себя разные виды грамотности: компьютерную 

грамотность, политическую, экономическую и коммуникативную и.т.д. Функциональная 

грамотность выступает как «способ социальной ориентации личности, интегрирующей 

связь образования с многоплановой человеческой деятельностью». 

Как учитель английского языка, я вижу свою роль в создании на уроках 

благоприятной среды для формирования функциональной грамотности, её 

коммуникативной составляющей. 

Формирование коммуникативной грамотности включает в себя умение работать в 

группе, команде; умение расположить к себе других людей; приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям; организовывать работу группы, строить общение, 

используя слова иностранного языка в активном диалоге, поддерживать беседу.  

Исследователями Мерсером и Литолтоном доказано, что диалог в классе может 

способствовать интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении, 

поэтому я активно использую на уроке разнообразные приемы организации 

диалогического обучения. Чтобы работа на уроке была продуктивной, предоставляю 

рабочие листы урока, в которых указаны ожидаемые результаты занятия, задания и время 

на их выполнение. Это позволяет не только активизировать лексические единицы в речи 

учащихся и ввести новые, а также объединить их в связное высказывание, тренировать 

различные грамматические структуры, в зависимости от поставленной цели.  

Предлагаю своим ученикам поработать в тройках, парах, даю время на подготовку 

к ответам на вопросы, представление сценки, диалога. Учащиеся на уроках английского 

языка успешно выполняют задания, способствующие развитию критического мышления.  

Прием «Загадка» очень полезен при работе над лексической составляющей слова 

на любой стадии изучения английского языка. Он позволяет активизировать в памяти 

учащихся изученные лексические единицы и способствует развитию различных видов 

памяти. Кроме того, данный прием можно использовать на начальном этапе работы над 

темой для введения новых слов. Например, по темам : “Animals”,” Sport”, “ Days of the 

week”.[4, c. 31] 
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Учащимся этот прием очень нравится, они активны на таких уроках, а когда 

лексический запас их становится достаточно развитым, они начинают сами составлять 

загадки для своих одноклассников. Детей увлекает атмосфера совместного творчества, в 

ходе которой они увлеченно обсуждают содержание своей работы. 

 Стратегия «Ассоциации» помогает сформулировать тему и цели  урока по 

картинке на экране.  

Когда учащиеся отслеживают собственное понимание, они учатся соотносить 

новую информацию со своими устоявшимися представлениями, они сознательно 

увязывают новое с уже известным материалом. Они строят мосты между старыми и 

новыми знаниями, для того чтобы создать новое понимание . [6, c. 44-67] 

Например, при работе с текстом я использую стратегию «Чтение с 

остановками».  Она способствует лучшему пониманию прочитанного и привлекает к 

работе  учащихся с разным  уровнем мотивации к обучению. 

Стратегия «Светофор» используется мной на уроках  для  проверки понимания 

содержания текста. Данная  стратегия позволяет создать психологически комфортный 

режим обучения и развития коммуникативной компетенции учащихся. [3, c. 51] 

  Я, как учитель английского языка, стараюсь объяснить детям всю значимость 

изучения данного предмета. Но для того, чтобы привить детям интерес, необходимо 

использовать в обучении современные методы и технологии. Причем на каждом уроке 

нужно вводить что-то новое, делать уроки разнообразными и непохожими друг на друга. 

Используя на уроках и во внеклассной работе игровые моменты, я заметила, что 

это  способствует активизации познавательной и творческой деятельности учащихся, 

развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, позволяет преодолеть 

трудности в обучении английскому языку. 

 При изучении числительных на начальном этапе  я использую игровую 

технологию  «Горячие цифры»   Этот  приём помогает вовлечь в активную работу даже 

самых пассивных учеников. [5, c. 69-71]   

В результате применения разработанных мной  игровых форм обучения удалось 

повысить заинтересованность учащихся в изучении иностранного языка, 

усовершенствовать навыки устного монологического и диалогического общения. [2, c. 28-

35] 

Еще одним результатом стала методическая копилка, в которой  мною собраны 

различные игры, обеспечивающие развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Проблема повышения эффективности обучения иностранному языку является 

одной из центральных в современной методике преподавания. Значение этой проблемы 

возрастает в связи с тем, что в настоящее время увеличилась потребность общества в 

специалистах, для которых знание иностранного языка является необходимым: 

успешность деловых контактов с зарубежными партнерами зависит от уровня владения 

иностранным языком в различных сферах деятельности. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Абильдина С.Қ., Мейрамова Қ.А. 

Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ 

 

 

Қазіргі таңда жаңа технологияны қажет етпейтін сала кемде кем. Бұл жөнінде 

Қазақстан Республикасының  Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Жолдауында:  «Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер 

кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс 

істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды 

қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде» -деп атап көрсеткен болатын[1].  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында атап көрсетілгендей, «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде 

... қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал 

ететін кредиттік, қашықтықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

енгізу және тиімді пайдалану» [2]. Осыған сәйкес білім беру үдерісінде бастауыш сатыдан 

бастап ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану негізінде  бастауыш 

сынып оқушыларының ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру және  бүгінгі қоғамды 

ақпараттандыру жағдайында оқушының жеке тұлғасын дамыту міндеттерімен сәйкес 

келетін оқытудың, тәрбиенің мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын іріктеудің 

әдіснамасын және әдістемелік жүйелерді қайтадан қарау өзекті проблема  болып отыр. 

Бүгінгі таңда елімізде білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – бұл   

қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде  біртұтас біліми  ақпараттық орта 

құру арқылы қазақстандық білім сапасын жоғары деңгейге көтеру. Білімді 

ақпараттандыру процесі қоршаған орта мен пәндік білімдердің заңдылықтарын танудың 

кіріктірілген ағымдарын басшылыққа ала отырып, ҚАТ-ның мүмкіндіктерін оқушы 

тұлғасының өсуіне, оның ақыл-ой деңгейі мен баламалы ойлау қабілеттерінің дамуына, 

зерттейтін объектіні, құбылыстарды, үдістерді, олардың өзара байланыстарын модельдеу 

негізінде қабылданған шешімдердің жүзеге асу қорытындысын болжау,  оқу-практикалық 

тапсырмаларды шешу жолдарын іздестіру дағдыларын қалыптастыру сияқты өзекті 

мәселелерді шешудің амал-тәсілдерін жасауды талап етуде. 

Қазіргі білім жүйесі саласына ақпараттық технологиялардың енгізілуі жылдан-

жылға көлемді де кешенді сипатқа ие болуда. Бүгінгі және болашақ педагогтардың жете 

түсінуге қажетті мәселесі – бұл білімді ақпараттандырудың басты екі мақсатқа қол 

жеткізуге мүмкіндік беруі. Біріншісі, ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды қолдану негізінде біліми іс-әрекеттердің тиімділігін арттыруға 

бағытталса, екіншісі, ақпараттық қоғам сұранысына сай келетін, жаңаша ойлау қабілетін 

меңгерген мамандар даярлау сапасын арттыруға негізделген.  

Бүгінгі күні ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдана білу 

қабілеті - қоғамның әрбір мүшесі үшін қажетті оқу, жазу біліктерімен тепе-тең саналуда. 

Осыған орай,  осы бағытта болашақ мамандардың меңгерген білімі мен дағдылары 

болашақта қоғам дамуының жолдарын анықтауға мүмкіндік бермекші. Сол себепті білімді 

ақпараттандыру педагогтарды даярлауда олардың кәсіби қасиеттері мен деңгейлеріне 

жаңа талаптар ұсына отырып, олардың жұмыстарында нақты қайта құруларды талап 

етуде. Педагогтарға программалау саласынан  маман болу міндетті емес, өйткені оны сол 

мамандыққа сәйкес кәсіби дайындықтан өткен маман атқарады, алайда педагогтан 

программалау негізі білімі мен программист еңбегінің мәнін түсіне білу талап етіледі. Бұл 

өз кезегінде түрлі кәсіптегі мамандардың өзара тікелей және шығармашылық байланыс 
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орната отырып жұмыс істеулеріне себепші болмақ. Қоғамға қажеттісі - кәсіби іс-әрекетке 

функциональды дайындығы бар ғана емес, сонымен бірге шығармашыл жеке тұлға болып 

қалыптасқан маман [ 3 ]. 

 Бүгінгі күні республика көлемінде білім беруді ақпараттандыру проблемасы 

төмендегі басты ғылыми мектептер негізінде жан-жақты және нақты зерттелу үстінде :  

 - профессор Г.К.Нұрғалиеваның білім беруді ақпараттандыру жағдайында 

электронды оқулықтарды дайындаудың педагогикалық мәселелері мен түрлі оқыту 

мақсатындағы программалық құралдарды жасақтау проблемалары (Ш.Т.Абишева, 

Г.Б.Ахметова, А.С.Кадырова, Г.Кудебаева, А.Х.Накпаева, Н.М.Сагитова, А.И.Тажигулова, 

Н,Даумов, Ш.Х.Курмалина); 

- профессор Ж.А.Қараевтың ақпараттық технологияны (компьютерді)     жалпы 

орта білім беретін мектептің оқу үрдісінде, кәсіби дайындықта пайдалану және орта, 

жоғары оқу орындарында информатикаға оқыту проблемалары  (М.Б.Есбосынов, С.В.Рах, 

К.З.Халикова, Ж.С.Сардарова, С.Т.Мухамбетжанова, Б.К.Тульбасова, Г.Г.Бегаришева, 

Б.Абықанова, М.Кеңесбаев, О.К.Ахметова);       

 - профессор Е.Ы.Бидайбековтың студенттерді ақпараттық технология құралдарын 

қолдануға әдістемелік тұрғыдан дайындау, информатика пәнін оқыту және соған сәйкес 

информатик-мамандарды дайындау мәселелер.   

Бастауыш сынып оқушыларында қазіргі ақпараттық технологияларды өз 

қажеттіліктеріне пайдалана алуға қатысты білік, дағды – бұл бүгінгі жас жеткіншектерді 

ақпараттық  ғасырдағы өмірге дайындаудағы тұтас үрдіс. 

Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабағында қазіргі ақпараттық технологиялар 

негізінде оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру бағытындағы  зерттеу 

жұмысымыздың нәтижелері осы мәселе төңірегіндегі  ғылыми зерттеулердің бастамасы 

десек, біз осы күрделі педагогикалық құбылыстың теориялық-әдіснамалық тұрғыда 

зерттелуінің тек бір бағытын ғана қарастырдық.  Сол себепті де бұл мәселе болашақта әлі 

де жан-жақты, толық  зерттеуді  қажет етеді. 

 Ақпараттық технологияны бастауыш мектепте қолданудың негізгі жолдарын 

анықтау барысында біз «Кішкене балаларға компьютердің қажеті қанша? » деген сауалға 

тоқталмай кете алмаймыз. Алайда, бұл мәселе жөнінде айтылатын пікір сан түрлі 

мазмұнда. Кейбір педагогтардың айтуынша, бастауыш сыныптарда компьютер –оқушы 

назарының ауытқуына себепші болады десе, екіншілері компьютерді үнемі пайдалану 

оқушылардың компьютер болмаған жағдайда қарапайым қосу, азайту амалдарын орындай 

алмауларына соқтырады деген негізсіз қауіп айтады. Сонымен қатар компьютер мектепте  

лингафон кабинеттері немесе теледидар сияқты қайран қалатын құлық және оның мектеп 

біліміне маңызды әсері болмайды деген пікір де қалыптасқан. 

Компьютерлерді мектептегі оқыту мазмұнына қосуға қарсы болатын маңызды 

дәлелдердің бірі – бұл ақпараттық технологияның тез қарқынмен дамуы, ал ол өз 

кезегінде үнемі оқу бағдарламасын жаңартып отырған жағдайда да қалыпты артта қалуды 

қамтуы болып табылады. Ерекше мән аударуды талап етіп отырған тағы бір қауіп 

мазмұны бойынша компьютермен тілдесуге үйренген балалар гуманитарлық іс-әрекет 

түрлері үшін қажетті іштей сезу немесе бір мәнділік еместен  гөрі ерекше дәлдікті, 

анықтылықты талап ететін  қарым-қатынас формасына басымдылық береді.     

Біз мектептің ақпараттық ғасырға бейімделуінен басқа таңдауы жоқ деген пікірге 

толық қосыламыз және қазіргі ақпараттық технологиялармен танысу осындай 

бейімделудің кішкене ғана бөлігі болып табылады. А.П.Ершовтың және т.б. авторлардың 

жұмыстарында көрсетілгендей, оқушылардың  информатиканың негізгі ұғымдарын 

меңгеруі операциялық деп атауға болатын   қазіргі ойлау стилін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Бұл информатиканың  мектепке оқу пәні ретінде енуіне себепші болды 

және соған сәйкес  бұл пәнге оқытуда оқушылардың жас шамасы шектеулігі мәселесі 

пайда болды.        
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Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамып, ақпараттық қоғамның 

қалыптасуына байланысты біздің елімізде және дамушы шет елдерде де ақпараттық 

мәдениет қалыптастыру қажеттігі байқалды. Бұнда  ақпараттық мәдениет ұғымы 

оқушылардың қазіргі ақпараттық технологияларды меңгеруі ғана емес, сонымен қатар 

әлемге жаңа көзқарас  тұрғысынан қарау, жаңа қоғам  талабына барабар ойлау стилін 

қалыптастыру деп түсінілді. 

А.Б.Медешева өз зерттеу жұмысында бастауыш сыныптың оқу үрдісінде 

пайдаланылатын ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін былайша сипаттайды [4]: 

 - оқушының қарекетін жеңілдетіп, уақыт көп кететін амалдарды орындаудан 

босатады, қажет ақпаратты өзі іздеп табуға мүмкіндік алады;  

 - оқушы қатесіне оперативті реакция көрсете отырып, қате жіберіп алу 

қорқынышынан құтқарады, оның білімін бағалау функциясының көп бөлігін өзіне алады; 

 - оқушыға өз ырғағында жұмыстануға мүмкіндік береді;  

 - бағалау  көрсеткіштері нақты, дәл болады;  

 - мұғалімнің бос уақыты көбейеді;  

 - мұғалім сыныптағы оқушылардың жағдайын толық көріп, әрбір оқушының 

қабілетіне қарай онымен жеке жұмыстануына мүмкіндік ашылады;   

 - көрнекі бейнелі ойлауды, қозғалыстық және ауызша қарым-қатынас 

машықтарын, мақсатты әрекеттерді және әлеуметтенуді дамыту үшін мүмкіндіктер 

туғызады;  

 И.Б.Мылованың пікірінше, бастауыш мектеп оқушыларын ақпараттық 

технологияларды қолдануға үйрету жұмысын  ұйымдастыру екі әдістемелік амалға 

негізделеді :  

 1) басты мақсат болып бастауыш сынып оқушыларының қарапайым тәсілдерді 

меңгеруі көзделеді (графикалық редакторлар мен конструкторлармен, мәтіндік 

редакторлармен, қолданбалы программалармен жұмыс істей білулері). Тәжірибе көрсетіп 

отырғандай, бүгінгі күні бастауыш сынып оқушыларын қазіргі ақпараттық 

технологияларды қолдануға үйретуде бұл әдіс кең тараған. 

  2) Ақпараттық технологияларды қолдануға үйрету бастауыш мектепті 

жаңартудың негізгі мақсатымен сәйкес қарастырылады және бұнда пәндік құрылым жаңа 

сапалық деңгейде құрыла отырып, үш  аса маңызды дидактикалық аспектілерді қамтуы 

қажет:  

  а) әр баланың жеке дамуына және оның оқуда, қарым-қатынаста, шығармашылық, 

әлеуметтік белсенділікте өзіндік  тәжірибесінің жинақталуына жағдай жасау; 

   ә) тұлғалық оқытуды педагогикалық мақсатты шешуге бағытталған оқу 

топшаларымен, яғни оқу тапсырмасын бірлесе отырып орындауға бірікккен балалар мен 

үлкендер тобымен үйлесімді байланыстыра білу; 

  б)  кең пәндік кіріктіру, оқу үрдісін кешенді тақырыптар төңірегінде құру. 

Біз ақпараттық технологиялар жөніндегі ғалымдардың ғылыми зерттеулеріне 

сүйене отырып, төмендегідей тиімділігін  анықтадық: 

     - оқушылардың білімге қызығушылығы артады; 

    - оқушының танымдық қызметке деген сұранысы жоғарылайды; 

    - білімді өз бетінше алуға дайындығының болуы және оны түрлі нақты жағдайда 

қолдана біледі; 

    -  жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтай алады; 

    -   проблемалық танымдық міндеттерді шеше біледі; 

    -  танымдық әрекеттердің  айқын бағыттылығы көрініс табады; 

    -  жаңа білім алуға оқушы тұлғасының  қызығушылығы артады, 

    -  әрекет тәсілдерін біледі; 

    -  өзін-өзі бақылау, бағалау және әрекетке бейімділігі байқалады; 

    -  танымдық тапсырмаларды шешу біліктілігі дами түседі; 

        - оқудағы қиындықтарды жеңуге ұмтылысы артады; 
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Қазіргі ақпараттық технология оқушының ынтасын арттырады. Жұмыс істеу 

жаңалығы ғана емес, сонымен қатар оқу тапсырмаларын қиындық деңгейіне қарай реттеп 

беру, дұрыс орындалған тапсырмаларды көтермелеу оқушылардың ынтасына жағымды 

әсер етеді, Сонымен қатар оқуға деген жағымсыз қарым-қатынастың басты себебін – 

сәтсіздікті, яғни оқудағы түсініксіздікпен, мәнді де түйінді мәселелермен  сипатталатын 

келеңсіздіктерді  толық жоюға жағдай жасайды. Компьютерде жұмыс жасай отырып, 

оқушы есептің шешуін қажетті көмекке сүйену арқылы  соңына дейін  орындай алады. 

Бастауыш мектеп жасындағы балаларға тән сипат – бұл қызығушылық, белсенділік, 

жаңа жағдайға, жаңа талаптарға тез үйрену жылдамдығы мен икемділігі, ал олар оқушы 

тұлғасының көпжақты дамуының алғы шарттары  болса,  қазіргі ақпараттық құралдар осы 

шарттарды жүзеге асырудың бүгінгі таңдағы негізгі құралы  болып табылады.  
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Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ 

 

 

 Елбасы кезекті Қазақстан халқына Жолдауында: «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру 

бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» - деп, білім саласының сапасын көтеру, озық 

технологияларды пайдалану ісіне назар аударады[1].  

Ғасырлар бойы армандаған егемендікке жетіп, өзінің тәуелсіз мемлекетін құрып 

жатқан ұлттың тілі ретінде мектепте қазақ тілін оқытудың маңызы орасан артты, оның 

мемлекеттік тіл ретіндегі болашағы көп жағынан, қазіргі мектеп оқушыларының өз ана 

тілін қалай мақтаныш көріп, қалай жетік біліп шығуына байланысты. Сонымен бірге қазақ 

тілі – мектептің ұлттық сипатын айқындап, оқушылардың бойына ұлттық сананы 

дарытатын, туған халқының рухани әлеміне бойлатып, елінің намысы мен атақ – 

абыройын ту ғып ұстайтын ұрпақ тәрбиелеуде де орасан роль атқаратын пән. 

Тілден алатын білім көбінесе абстракциялы ережелер мен тілдік заңдарға 

негізделген материалдарға сүйенеді. Материалдардың көлемі, балаларға берілетін білім 

мөлшері олардың жас ерекшеліктерімен, материалды қабылдай білу қабілетімен тығыз 

байланысты болады. Осы тұрғыдан, грамматикалық, лексикалық, орфографиялық және тіл 

дамыту материалдарын меңгертудің дұрыс әдісін табуда көп мән бар. Бастауыш мектепте 

қазақ тілін оқытудың негізгі мақсаты оқушыларды оқуға, сауатты жазуға және тіл арқылы 

қарым – қатынас жасау қызметінің барлық түрлерін тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу, меңгеруге 

үйрету, ойлау қабілетін дамыту, өз ойы мен пікірін еркін жеткізе алатын етіп тәрбиелеу 

ғана емес, сондай – ақ оларды Отанның патриоты етіп тәрбиелеуге, еңбек сүйгіштікке, 

мәдениеттілікке, достыққа, қазақ халқының басқа да өнегелі игі қасиеттерін бойына 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-zhylgy-10-kantar
http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2018-zhylgy-10-kantar
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сіңіруге тиіспіз. Сондықтан да бастауыш мектепте қазақ тілі пәнінің рөлін барынша толық 

пайдалану, мұғалімдердің білімдарлығы мен шеберлігіне ізденпаздығына байланысты.  

Бүгінгі таңда республикадағы және аймақтағы экономикалық нарықтық 

қатынастардың қалыптасу жағдайына сәйкес мектептегі қазақ тілін оқыту мазмұнын 

жетілдіру, оқытудың озық технологияларын қолдану – айырықша өзекті проблемаға 

айналып отыр.     

Қазіргі таңда қазақ тілі пәніне көптеген жаңа толықтырулар мен өзгерістер 

енгізілді. Қазақ тілі пәнінің мазмұнына, ұлттық ерекшелігіміздің табиғатына жақын 

технологияның бірі – соңғы жылдары мектеп өміріне дендеп ене бастаған “Дамыта оқыту” 

атты озық технология. 

  Бастауыш мектептің алдындағы шешімін күтіп тұрған басты мәселелер, 

ғалымдардың пікірінше, оқушыларды дамыта оқыту, яғни оқушының оқу әрекетін 

қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру. Дәстүрлі әдістің 

негізін сыныптық – сабақ жүйесі ретінде Я. А. Коменский салса, педагогикалық жаңа 

әдістер 50 – 60 – шы жылдарда пайда болып, осы заманғы Л. С. Выготский, М. Н. 

Скаткин, Д. Б. Эльконинь,  В. В. Давыдов, Л. В. Занков тағы басқалардың идеяларына 

жалғасты. 

Қазіргі таңда жеке тұлға қоғам үшін белсенді түрде, яғни аз уақытты қамтып, 

жоғары сапалы дәрежеде дамуы қажет. Сол үшін бұл педагогикалық технологияны – 

дамыта оқыту технологиясы дейміз. 

Заман талаптары мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, білім 

алудағы дербестігін мақсатты түрде дамытып отыру міндетін қойып отыр. Жалпы білім 

беретін мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұны тұжырымдамасында “білім 

мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне бастауыш сынып оқушысын белгілі бір қажетті 

біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әр түрлі мәдениеттер мен өз 

көзқарасы тұрғысынан диалогқа түсетін автор және жас ерекшелігіне сәйкес өз жолын 

қалыптастыруға күш жұмсап, еңбектенетін бала деп қарастыратын, осыған орай көп 

қырлы құрылымды білім – тәрбие мазмұнын анықтап құруға көмектесетін қазіргі заманғы 

дамыта отырып оқыту идеясы” алынатындығы атап  көрсетілген. 

М.Н.Скаткин бастауыш сыныпта оқушыларға өз беттерімен танымдық міндеттерді 

шештіруді, сабақ мазмұнында берілетін материалдарды проблемалық мәселе ретінде 

ұсынуды дұрыс деп есептейді. Сабақта берілетін білім мазмұнын жан – жақты ашу үшін 

оқушыларға тек соңғы нәтиже ғана айтылып қоймай, оның жүзеге асатын жолдары 

түсіндірілуі тиіс дейді.     Ғалым – дидакдик В. В. Давыдов, М. Н. Скаткиннің бастауыш 

сыныпта жаңа әдістерді енгізуін мақұлдап, оқушылардың теориялық түсініктерін 

қалыптастыру мүмкіндігін, бала психикасын дамыта оқытудың тиімді шешімін табуды 

алға қояды. Осы тұжырымдарды мұғалімдердің озат тәжірибесімен ұштастыра отырып, 

қазіргі бастауыш сыныптардың білім мазмұны мен әдістерін жетілдіру мәселелері 

шешімін күтуде. 

В.В.Давыдовтың пікірі бойынша, төменгі сынып оқушыларына танымдық 

міндеттерді шештірудің жолын іздестіру арқылы шығармашылық тәжірибені меңгертуге 

болады. Соның нәтижесінде білім, білік және дүниеге көзқарас, қатынас қалыптасады. 

Осы жағдайда бастауыш сыныпта тәрбиелеу мен оқыту баланың жеке бас қасиеттерін 

дамытады. 

В.В.Давыдов дамыта оқыту қағидасын бүтін жүйе ретінде қарастыруды ұсынады. 

Оның құрылымы мынадай: оқу қызметі оқу мақсаты мен міндеттерінен, оқыту әдістерінен 

тұрады. Оқыту әрекетіне оқу операциялары, оқуды игеру, бақылау, оқылатын материалды 

меңгеру дәрежесі, ал қабылдау әрекетіне дағдылар мен біліктер жатады. 

Л . В. Занков жасаған дамыта оқыту жүйесін жеке тұлғаны жеделдете, қарқынды, 

жан – жақты дамыту жүйесі деп те атауға болады. Технология ерекшелігі, оқу әрекетінің 

негізгі себебі танымдық қызығушылық болып табылады. Үйлесімділік идеясы ұтымды 
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және сезімдік, ұжымдық және жеке, ақпараттық және проблемалық, түсіндірме және 

ізденгіштік сияқты әдістерін үйлестіруді талап етеді[2; 43 б.].   

Қазіргі күнгі ғылым психикалық даму қоршаған ортаның санада сәулеленуіне яғни 

танымдық тәжірибені және әрекетті меңгеруіне, меншіктеуіне байланысты деп қарайды. 

Бұл – оқу, білім алу деген сөз. 

Оқу адамның психикалық дамуының формасы, элементі. Кез келген оқыту белгілі 

бір мөлшерде адамды дамытады.  Даму ұғымының психологиялық анықтамасы – жаңарту 

процесі, жаңаның өмірге келіп, ескінің жоғалуы деген мағынаны білдіреді. Барлық табиғат 

құбылыстары сияқты бала психикасы да үнемі диалектикалық жолмен дамып, өзгеріп, бір 

деңгейден екінші дейгейге өтіп отырады.   

Дамыта оқыту бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі болып отыр, өйткені 

оқушылардың білімге деген қызығушылықтарының төмендеуі, оқуға деген құлықсыздығы 

және таным қызығушылықтарының даму деңгейінің төмендігі. Педагог өзіндік жұмысқа 

кіріскен кезде, жетістікке жету үшін тек білім мен қабілет жеткіліксіз екенін жылдам 

анықтайды. Дамыта оқытудың әдіснамасы – бұл сапалы жаңа білімнің жүйесі, ол 

консервативті педагогикалық сана мен білімнің, негізгі жаттап алу, репродуктивтімен 

ешқандай ортақтығы жоқ, оқу әрекетінің түбегейлі керісінше қалыптасуын ұсынады. 

Дамыта оқыту түсінігінде біз баланың жан -  жақты дамуына тура бейімделген 

ұйымдастырудың түрі, әдісі және мазмұны мен оқытуды ұйымдастырудың қабілеті деп 

түсінеміз. Дамыта оқыту технологиясының  мақсаты – оқушылардың оқу әрекеті 

белсенділігінің психологиялық негізін қарастыру, мектептегі дамыта оқытудың әдісі мен 

амалдарын көрсету. 

Көптеген жаңа әдістемелердің қатарында дамыта оқыту білім сапасын көтеру 

жағынан  жетекші орында. 

Дамыта оқыту негізі оқытудың белсенді әдісі болып есептеледі. Белсенді оқыту 

дидактикалық процестің ұйымдастырылуы әдісінен дамытушы, проблемалық, 

зерттеушілік ізденіске аусуымен белгілі, оқытудағы шығармашылық үшін жағдай 

туғызады, таным процесін белсендендіреді. 

М. Новиков белсенді оқытудың мынадай айырмашылықтарын көрсетеді: 

1) ойлау белсенділігін арттыру. Мұнда тәрбиеленуші өзінің тілегіне тәуелсіз 

белсенді болуы керек; 

2) оқуға қызықтыру уақыты айтарлықтай ұзақ болуы; 

3) өзіндік шығармашылық шешімдер қабылдау, оқушылардың сезімдік және 

мотивациялық жоғары деңгейі. 

 Белсенді оқыту әдісі - бұл оқу материалын меңгеру процесінде белсенді ойлау 

және тәжірибелік әрекетке оқушыларды ынталандыратын әдіс. 

 Белсенді оқытуда ең бастысы мұғалімдердің дайын білімдерін олардың жаттап 

алуы және қайта айтып беруінің мазмұнынан емес, белсенді тәжірибелік әрекеті және 

ойлау әрекеті процесінде оқушылардың қабілеті мен білімдерін өзіндік меңгеруі сияқты 

әдістер жүйесін ұсынады. 

Белсенді оқыту әдістерінің ерекшеліктері тәжірибелік және ойлау әрекетін 

тудыруға бағдарлануында. Белсенді әдістердің  көрінуі және дамуы оқытудың алдына 

жаңа міндеттер қойылғанымен сәйкестеледі: оқушыларға тек ғана білім бермей, сонымен 

қатар танымдық қызығушылықтарын дамыту және шығармашылық ойлауын жетілдіру. 

Танымдық белсенділік және танымдық өзіндік сапа оқуға деген оқушылардың дара 

қабілеттерін көрсетеді. 

Бүгінгі күнде дамыта оқытудың бірнеше теориялары анықталып, жүзеге асуда. 

Онда балаға қоршаған ортамен ара қатынаста болатын өзіндік субъектінің рөлі 

тағайындалады. Оның бәрі нақты зерттеуді қажет етеді. Мұғалім өзінің сабақты 

ұйымдастыруға деген қатынасын өзгертіп, меңгерілетін технологияға толықтай енуі 

қажет, тек қана дамыта оқытудың принципін ғана меңгеріп қоймай, сонымен бірге оқу 
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процесінде оны шығармашылық түрде қолдануы керек. Технология бір – бірімен 

байланысты  мынадай принциптерден тұрады: 

 1. Комплексті даму жүйесі негізіндегі мақсатты бағытталған даму. 

 2. Мазмұнның мақсатылығы және жүйелілігі. 

 3. Жоғары деңгейдегі қиындықта оқу. 

 4. Теориялық білімнің жетекші рөлі. 

 5. Материалды жылдам меңгеру. 

 6. Оқу процесінің өзін оқушының мойындауы. 

 7. Жаппай дамытуды көздейтін жүйелі жұмыс. 

 8. Оқыту мазмұнының маңыздылығы және мәселелігі[3; 21б.]. 

Технологиялық процес – технологиялық бірліктердің арнайы жүйесі, олар 

педагогикалық нәтижелерге бағытталған. Дамыта оқыту жүйесіндегі технологияның 

классификасиялық сипаттамасы төмендегідей: 

1) Қолдану деңгейіне қарай: жалпы педагогикалық; 

2) Философиялық негізіне қарай: гумандық; 

3) Психикалық даму факторына қарай: социотектік, психотектік; 

  4) Игерудің ғылыми тұжырымдамасына қарай: рефлекторлық, 

    дамытушылық; 

  5) Мазмұндық сипатына қарай: білімдік, тәрбиелік; 

 6) Басқару типіне қарай: шағын топтар жүйесі; 

 7) Ұйымдастыру формасына қарай: сыныптық, сабақтық, топтық  

     және жеке; 

8) Балаға қатынас амалына қарай: тұлғалық, бағдарлық; 

9) Басымдық танытатын әдісіне қарай: дамытушы; 

10) Оқушылар категориясына қарай: жалпы; 

11) Жетілдіру бағытына қарай: балама.  

Бастауыш мектепте қолданылып жүрген технологияларды білімдік өрістеріне қарай 

төмендегіше топтауға болады: 

 1. Тілдік өріс. Бұл топ өте жас кезден бастап кубиктер арқылы жылдам оқуға 

үйретуге арналған Н. А. Зайцевтің: каллиграфияны дұрыс қалыптастыру, сауатты жазуға 

үйретуге арналған Е. Н. Потапова және басқа да технологияларымен сипатталады. 

 2. Математикалық өріс. Бұл топқа П. М. Эрдниев және  Б. П. Эрдниев т. б. жасаған 

технологияларды жатқызамыз.  

 Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі 

факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесін ғана емес, сонымен бірге, баланың 

маңызды психикалық қызметтерін, ақыл – ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін оқу процесін жолға қою керектігі болып саналады. Оқушының 

шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. 

Ойлауға үйрететін сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз. Бүгінгі оқыту 

жүйесінде әр түрлі жаңа технологиялар пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде. 

Әсіресе, бастауыш сынып мұғалімі мектептердегі жаңару процесін қызу қолдап, 

жаңалықтарды жылдам қабылдап, оларды практикада қолдануда үлкен белсенділік 

танытуда. 
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Сөйлеу тілі - өте күрделі құбылыс. Сөйлеу тілін есте сақтау үшін тілдің құрылысы 

мен жүйесі меңгеріліп, оның заңдылықтарын саналы түрде ұғыну керек. Кез келген адам 

басқа адамдармен тікелей қарым-қатынасқа түсу барысында  халық қазынасын бірте-бірте 

меңгере береді. Сол себептен, баланың  сөйлеу тілін дұрыс жетілдіріп жақсы тәрбие беру, 

қалыпты даму нормативтеріне сәйкес тіл заңдылықтарының элементтерін үйретуге көңіл 

бөлген жөн. 

Сөйлеу тілі мәселесі – лингвистика, педагогика және психология ғылымдарының 

негізгі мәселесі болып табылады. Себебі, тіл адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Олай 

болса баланың сөйлеу тілін дамыту жұмысы отбасынан, балабақшадан бастап, мектеп 

қабырғасында да жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Қазіргі таңда арнайы мектеп 

оқушыларының сөйлеу тілін зерттеу жалпы түзете-дамыту мәселенің негізгі аспектісі 

болып табылады.  

Сөйлеу тілі мен ойлау үдерісінің бірлігі туралы идея Н.И.Жинкиннің, 

А.Р.Лурияның, А.А.Леонтьевтің жүргізген психологиялық зерттеулерінде үлкен орын 

тапты. Біздің зерттеуіміз де сөйлеу тілі мен ойлау үдерісінің өз ара тікелей байланысы бар 

деген тұжырымға сүйеніп отыр [1].  

Сөйлеу тілі бірізділікпен, белгілі бір жүйелілікпен қалыптасады. Адам сөйлеу тілін 

меңгеруге, оны байытуға бүкіл өмірін жұмсайды. Алдымен балалық шақта қарапайым 

сөйлеу тілін меңгереді. Жасы ұлғайған сайын өз ойын жеткізу мүмкіндігі дамып, сөздік 

қоры молая түседі. Бала даму барысында күрделі сөз тіркестерін падалана бастайды, 

әртүрлі синтаксистік сөйлемдерді құрай бастайды. Басқа сөзбен айтқанда, бала ана тілінің 

қызметін меңгере бастайды. Міне, сондықтан бастауыш сынып оқушылардың тілін 

дамытуда мақсатты түрде күнделікті жұмыс жүргізу қажет. 

Мектеп оқушыларының сөздік қорларын молайту жан-жақты және жүйелі жұмыс 

ретінде жүргізілуі тиіс. Мектеп оқушыға әдеби тілінің нормасын үйретеді. Мектепте 

оқушы сөйлеу тілін, оның әдеби, ғылыми және ауыз екі сөйлеу түрлерін меңгереді.  

Тіл қоғамдық құбылыс болғандықтан, оған өскен ортаны әсері болатыны да заңды. 

Сөздік қордың мол болуы оқушының мектептен тыс әлеуметтік ортаға да қатысты 

болады. 

Тіл дамыту яғни, сөздік қорының дамуына қатысты бір мәселе – ой дамыту өйткені 

тіл – ойдың сыртқы көрінісі, сөйлеу арқылы ойды білдіреміз. Ал ойдың сөзге орнауы 

ойдың нақтылануына ойдың жүйеленіп, айқындалуына мүмкіндік жасайды. 

Бала мектепке келгенде, оның сөйлеу тілі біршама қалыптасып, өзінің интелекті 

дамуының деңгейіне сәйкес, тілдегі сөзді қолдана алады. Олар қарапайым сұрақтарға 

жауап беріп, өздері де сондай деңгейдегі сұрақтарды қоя алады. Бірақ бастауыш сынып 

оқушыларының әңгімелерін ата-ана, мұғалім әрдайым қолпаштап, ынталандыру 

сұрақтарын қойып, баланың ойын, сөздік қорын ары қарай дами түсуіне ықпал етіп 

отыруы керек. Себебі бастауыш сынып оқушыларының монологтік тілі дами қоймайды. 

Баланың алғашқы даму шарты қарым-қатынас қажеттілігінен туындайды.  

Алдымен баланың сөйлеу тілі жақын қоршаған әлеммен байланысты, ол сол 

жағдаятта туып, соған толық тәуелді болады. Сонымен қатар, ол қатынас жасауға 

бағытталған сөйлеу тілі, сондықтан өтінішін, сұрағын және қалауын білдіру құралы,  яғни 

жағдаят формасы оның негізгі мазмұны мен мәніне сәйкес келеді. Бала контекстік сөйлеу 

тілін оқыту барысына меңгереді. Онда сөйлеу тілінің жаңа құралдарын үйрену қажеттілігі 

туады, бұл сөйлеу тілі мазмұны мен қатынас сипатына тәуелді болады. С.Л.Рубинштейн 
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сөйлеу тілінің жағдаяттық және контекстік түрлерін қарама қайшы деп санамады, оларды 

басым белгілері бойынша ажыратқан. Оның пікірі бойынша кез-келген сөйлеу тілі 

контекст болып табылады, сонымен қатар кез-келген сөйлеу тілі кейбір жағдаятқа тәуелді 

болып, соған негізделеді. Баланың контекстік сөйлеу тілі дамыған кезде, ол жағдаяттық 

сөйлеу тілін ауыстырмайды, сондықтан бала ересек адам сияқты қажетті хабарламаның 

мазмұнына байланысты біресе бір түрін, біресе басқа түрін қолданады. Сонымен, 

контекстік сөйлеу тіліне бала байланыстырып айтып беру қажеттілігі болған кезде ғана 

ауысады және бұл баяндау тыңдаушылардың кең қауымына бағытталады да жағдаят 

шегінен шығады. 

А.М.Леушина С.Л.Рубинштейннің ойын жалғастыра келе, күрделігі әртүрлі 

дәрежедегі сөйлеу біліктілігінің арақатынасын белгілейді: ерте жастағы сөйлеу тілінде – 

сөйлеудің жағдаяттық байланысы [2].  

Диалог барысында балада өзінің айтқандарының логикасына көңіл бөлу біліктілігі 

қалыптасады. Диалогтік сөйлеу тіліне дұрыс үйрету монологтік сөйлеу тілінің қалануына 

және дамуына негіз болады. Диалогтік сөйлеу тілінің қалыптасуы балалармен сөйлесу 

кезінде, күнделікті қатынас кезінде және арнайы дайындалған әңгімелесу кезінде жүзеге 

асады. Сол себепті, байланыстырып сөйлеу тілі монолог сипатына ие және алдын-ала 

дайындықты қажет етеді. 

Кейбір зерттеушілер ауызша сөйлеу тілінің жетекші белгілерін анықтай отырып, 

оны «дыбыстайтын», «естілетін», «айтылатын» деп те атайды. А.В.Текучев, Е.А.Баринов 

сияқты ғалымдар оны «сөйлейтін» деп атады. Олар ауызша сөйлеу тілінің негізгі белгісі 

деп сөздік импровизацияның болуын айтады: «  .... оны тудырған мәтіндер тікелей сөйлеу 

барысында құрылады» [3].  

Барлық зерттеушілер сөйлеу тілі әдетте диалогтан монологқа қарай дамиды деген 

пікірді ұстанады. Анықтама бойынша, диалогтік сөйлеу тілі алғашқы болып табылады, 

сөйлеу тілінің қолжетімді фомасы. Лингвистер оның жағдаяттығы мен «қолдаулығы» 

әңгіменің тақырыбына тәуелді екендігін айтады. Ол сөйлеу актін орындайды, оған екі 

немесе бірнеше адам бірлесе отырып қатысады. Диалог барысында бір-біріне түрткі 

болатын репликалардың  жедел түрде ауысуы жүзегеасады. Олардың құрылымында 

ешқандай ойластырылған байланыс жоқ, олар қысқа және формасы бойынша қарапайым. 

Диалог кезінде репликаларды алдын-ала ойластыру деген жоқ. Диалог кезінде 

сөйлеушілер өзара түсіністікке жету үшін ақпаратты жеткізудің қосымша құралдары 

үлкен роль атқарады – жесттер, мимика, интонация т.б. 

Монологтік сөйлеу тілі кең таратылған баяндау болып табылады, сондықтан 

әдебиеттерде оны «байланыстырып сөйлеу тілі» деп жиі атайды. Монологтік сөйлеу тілі 

бұл тыңдаушыға ұзақ және мақсатты түрде ықпал етуге бағытталған контексттік немесе 

кең таратылған сөйлеу тілі. Н.Д.Шмелев, Л.Б.Щерба, Н.Д.Андреев, Е.G.Lousburu және т.б. 

лингвистер монолог сипаттамасының келесідей қасиеттерін белгілейді: байланыстығы, 

логикалық реттілігі, айтылатын ойдың және фактілердің «толықтығы», олардың 

композициялық аяқталуы,  мазмұнды тыңдаушының бағытына қарай негізделуі, мазмұнды 

жеткізудің тілдік емес құралдарын шектеулі қолданылуы. Ауызша монолог кезінде сөйлеу 

тілінің «тежеліп қалуы» сирек кездеседі: бұнда сөйлеу тілі қойылған сұрақтарға жай 

жауап беру ғана емес, ол жоспар бойынша ойды кең таратылған түрде баяндау. Осында 

сөйлеуші айтатын әр сөзін жеке-жеке жоспарлап қоймайды, ол өзінің сөйлеу тілін, бүкіл 

монологін тұтастай бағдарламалайды. Сондықтан, монологтік сөйлеу тілінің маңызды 

ерекшелігі оның бағдарламалануы болып табылады [4]. 

Кез-келген сөйлеу тілінің құрылымын аша отырып, А.А.Леонтьев бір қатар 

біліктілікті белгілейді: қатынас жағдайында жылдам бағдарлай алуы, өз сөйлеу тілін 

жоспарлай алуы және мазмұнын іріктей алуы. Ал ол үшін (оны жеткізу үшін) тілдік 

құралдарды табу керек. 

Сөйлеу тілінің сапалық жағы туралы ғалым-әдіскерлердің зерттеулері бізге  осы 

үшін маңызды: 
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- ауызша сөйлеу тілінің сипаттамаларын белгілеу, психикалық дамуы тежелген 

балалардың сөйлеу тілінің қандай сапаларын қалыптастыруымыз қажет екенін көрсетеді;  

- сапалық сипаттамасы психикалық дамуы тежелген балалардың ауызша сөйлеу 

тілінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін көрсеткіш болады. 

Әдіскерлер өз зерттеулерінде Л.С. Рубинштейннің сөйлеу тілінің дамуы 

жағдаяттық (бір бірімен байланыспаған жеке сөйлемдерден тұратын) сөйлеу тілінен 

контексттік сөйлеу тіліне қарай жылжиды деген тұжырымдамасына сүйенеді. Баланың 

сөйлеу тілі алдымен жағдаят сипатына ие, бірақ даму барысында сөйлеу тілінің мазмұны 

мен қызметі өзгерген сайын бала оқыту кезінде сөйлеу тілінің байланыстырылған 

контекстік формасын меңгереді. Байланыстыра сөйлеу тілін қалыптастыру және дамыту 

аспектілерінің ғылыми бағыты қазақстандық ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапты 

(С.Р.Рахметова, Б.Б.Баймұратова, Т.М.Абдикаримова, Ә.С.Әмірова, А.Б.Бакраденова, 

Г.Н.Уайсова, Е.И.Артыкова, К.М.Метербаева) [5]. 

Байланыстырып сөйлеу құрылымын жетілдіруде сюжетті суреттер сериясын 

қолдану туралы Н.Г.Смольникованың, О.С.Ушакованың және Е.А.Смирнованың 

зерттеулері монологтік сөйлеу тіліне үйретудің әдістемесін көптеген себептерге тәуелді. 

М.И.Лисина өз зерттеулерінде ерте жастағы балалардың сөйлеу тілінің дер кезінде 

дамуына ықпал ететін үш аспектіні белгілеген [6]. Олар адамның сөйлеу тілі дыбыстарын 

естуі, баламен тікелей эмоционалды қатынас орнатуы, үлкен адаммен бірлескен іс-әрекет 

жасауы. Осының барлығы баланың бойында тілдік қарым-қатынасқа түсу қажеттілігін 

қалыптастырады. Ал қатынастың жағдаяттық-іскерлік формасы баланың алдына 

міндеттер қойып, оны шешуге талпындырады. Осылайша белсенді сөйлеу тіліне ауысуға 

мүмкіндік жасалады. Дамуында ауытқуы бар балалардың сөйлеу тілінің дамуын 

ынталандырудың басты мақсаттарының бірі – үлкендермен эмоционалды байланыс 

орнатып, заттық-тәжірибелік әрекет жасауға жағымды жағдай туғызу. Ол үшін логопед, 

тәрбиеші немесе ата-ана бүлдіршіннің көңілін айналадағы заттар мен құбылыстарға үнемі 

аударып отыруы  қажет. Мысалға, ойыншықты алып, оны бұрып, жан-жағынан көрсету; 

дыбыс шығару үшін сілкілеу, қозғалту т.с.с. Осы әрекеттердің барлығын ауызша 

түсіндіріп, сөйлеу тілімен толықтыру керек. 

Ерте жастағы балаларды дамыту жұмысы ойын негізінде, бірлескен іс-әрекет 

түрінде өткізіледі. Себебі ойын және практикалық іс-әрекет барысында сөйлеу тіліне 

түрткі қалыптасады. Әрине ол үшін күн тәртібін мазмұнды етіп, дамытушылық бағытта, 

яғни белсенді сөйлеу тілінің қалыптасуына тиімді әрі нәтижелі болатындай етіп 

ұйымдастыру қажет.  

Ең бастысы, баланың сөйлеу қарым қатынасын қамтамасыз ететін әлеуметтік орта. 

Сондықтан, ортаның дамытушылық мүмкіндігін дер кезінде ұйымдастырған өте маңызды. 

Қоршаған ортаның дамытушылық мүмкіндігі айналадағы адамдардың қолданатын сөйлеу 

тілі қаншалықты бай екендігімен, оқыту барысында бала қаншалықты белсенді екенімен 

анықталады. Сонымен бірге, баланың жалпы дамуы, оның мектепте оқуға деген қабілеті 

де тәуелді. 

Сонымен, лингвистер, әдіскерлер, психологтардың зерттеулері көрсеткендей, 

баланың дамуында үлкен орын алатын психикалық процестердің бірі сөйлеу тілі. Сөйлеу 

тілі басқа да таным процестерімен тығыз байланыста болғандықтан, оны дамытуға жан-

жақты қарау керек.Соның нәтижесінде сөйлеу тілін дамыту бойынша жұмыстардың аясы 

да кеңейеді және оның нақты негізі берік болады, ал оқу мен қатынас іс-әрекеті мақсатты 

түрде бағытталған, саналы меңгерілген сипатқа ие болады. 
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Математика сабақтары арқылы балалардың ғылыми көзқарасының негіздерін 

қалыптастыру, олардың бойындағы басқа қырларын шыңдай түсу, оқуға және қоғамдық 

пайдалы еңбекке баулуға,  жалпы алғашқы адамзат қоғамындағы жоғарғы ізгі игіліктерді 

игеру және қорғау қасиеттерін тәрбиелеу қазіргі таңдағы заманауи көзқарас болып 

табылады. 

Математика - арнайы мектептердегі жалпы білім берудегі негізгі пәндердің бірі. 

Дайындық сыныбында балаларды математикалық материалдарды түсінуге және 

қабылдауға дайындайтын, мектепке дейінгі балалар дамуындағы бос аралықтарды 

толықтыратын "Математика әліппесі" енгізіледі. 

Қандай да болсын пәнді, соның ішінде бастауыш сынып ішінде бастауыш 

мектептегі математиканы, оқытып-үйрету арнайы мақсат көздейді. Ол, бастауыш 

сыныптардың математика курсы орта мектепке арналған математика курсының құрамды 

бөлімі болғандықтан, оны оқытудың  өзіндік ерекшеліктері мен әдістері бар. 

Математикалық біліммен қарулану қоғам мүшелерінің  жалпы мәдениеттілігінің элементі, 

тіпті мамандықтың қандай да болсын саласы үшін қажетті дайындық болады.  

Математика арнайы мектептің негізгі мақсатын орындауға көмектеседі. Осы 

мақсатқа байланысты, бағдарламада арнайы мектеп оқушыларының ақыл-ой деңгейіне 

сәйкес материалдар мен кұнделікті өмірдегі және кәсіби еңбектегі қажетті түсініктер 

енгізілген. Математика пәнін оқуда арнайы мектеп окушылары қабылдау 

мүмкіншіліктерінің шектеуліктеріне байланысты алған ақпараттарын пайдаланып, 

сақтауда және өңдеуде көптеген қиыншылықтарға кездеседі. Бұл балалардың таным 

қызметтерінің бұзылуына байланысты. Бағдарламаның маңызды мақсаттарының бірі 

математика сабақтарында окушыларға тәжірибеден алған мысалдарын кеңінен 

пайдаланып пәнді, затты іс жүзінде оқыту сабақтарымен байланыстыра отырып, нақты 

өмірлік материалдарға сүйеніп, математика ұғымдарын меңгеру. 

Бірінші сыныпта математика пәнінің ең басты мақсаты - оқушыларды заттар 

топтарының арасында өзара бір мағыналы сәйкестіктерді орнатуға, дәлелдеуге үйрету. 

Мысалы, қарындаш қанша болса, сонша таяқша ал. 

Сабақта негізгі әрекет тобы - тапсырмаларды барлық оқушының бір мезгілде қатар 

орындауы. Бірақ мұғалім әр баланың ерекшеліктерін ескергені қажет. Мұғалімнің 

сұрақтары,тапсырмалары күрделі болмауы керек. Әр тапсырма кезеңдерге бөлініп 

жоспарланады. Оқушылар мұғалімнің сұрақтары бойынша жасаған іс-әрекеттерін баяндап 

отырады. 
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Сабақтар көрнекі құралдармен қамтамасыз етілуі қажет. Көрнекі құралдар анық 

боялған, тиянақты жасалған болғаны жөн. Оқушыларға күнделікті пайдаланып жүрген, 

өздеріне таныс заттармен тапсырмалар орындату қажет. 

Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту – күнделікті өмірде және тұрмыста 

кеңінен қолданылып, мектепте басқа да пәндерді табысты оқу және білімді жалғастыру 

үшін қажетті математикалық білім, білік, дағдылардың практикалық негізін қалайды және 

осыларды игеру процесі – оқушыларды тәрбиелеу және жан-жақты дамыту ісімен тығыз 

және табиғи байланысы жүргізіледі. Сондықтан, математика сабақтары балалардың 

ғылыми көзқарасының негіздерін қалыптастыруға , олар басқа қырларын шыңдай түсуге, 

оқуға және қоғамдық пайдалы еңбекке баулуға,  жалпы алғашқы адамзат қоғамдағы 

жоғарғы ізгі игіліктерді игеру және қорғау қасиеттерін тәрбиелеуге септігін тигізеді[1].  

Математикалық объектілер жалаң түрде берілмейді, оқушыны қоршаған ортамен 

байланыстырады, демек, олардың танымдық  қызығушылығын тудырады, ғылыми 

көзқарасын қалыптастырады. Ал математиканың білімді іс-әрекет үстінде, тәжірибеде, 

өмірде қолданудың нақты мысалдары қарастырылады, яғни білімді қолданудың арнасы 

кеңейеді және солай жасауға біртіндеп бейімделеді. Мұның бәрі математиканы оқыту 

басрысында тәлім-тәрбие беру мәселесінің де біршама шешімін табатынын аңғартады. 

Математиканы оқыту процесінде балалардың білімі мен біліктерін, танымдық 

қабілеттерін дамыту үшін пәнаралық байланысты жүзеге асыру қажет. Сонда баланың бір 

сабақта алған білімі, әсері, ойы, қиялы, басқа пәнге келгенде тежеліп қалмай, әрі қарай 

дами түсуі, яғни бір пәннен басқа пәндерге көшудің үздіксіздігі қамтамасыз етіледі. 

Математиканы оқыту процесінде белгілі бір пәнаралық байланыста іске асырылады[2]. 

Математика мен қазақ тілі арасындағы байланыстар:  

грамматикалық және математикалық ережелердің пайдаланылуы; математикалық 

терминдер енгізу арқылы тіл байлығының арттырылуы;  

өлең жолдарындағы буын сандарының теңдігі. 

Математика мен дүниетанудың арасындағы байланыстар:  

дүниедегі құбылыстарға дәл де әділ баға бере білу; 

математикалық есептердің мазмұны арқылы өзін қоршаған ортамен, табиғатпен 

және қоғаммен баланы қарым-қатынасқа келтіру. 

Математика мен бейнелеу өнерінің арасындағы байланыс:  

заттарды түсіне, пішініне, көлеміне және өлшеміне қарай салыстыру;  

көркем сурет шығармалары арқылы геометриялық фигуралардың қолданылуы. 

Қазіргі кезде пәнаралық байланыс проблемасын педагогикалық-психологиялық, 

әдістемелік жағынан зерттеуге бұрынғыдан да зор маңызы беріліп отыр Бұл мәселемен 

көптеген ғалымдар М.А.Данилов, В.В.Давыдов, И.Д.Зверев, В.Н.Максимова, 

Д.Б.Эльконин тағы басқалар шұғылданып келген [3].  

Оқу үрдісінің барысында оқушылар танымдық, іс-тәжірибелік, мақсатты-бағдарлы 

іс-әрекеттермен шұғылданады. Осы іс-әрекеттердің нәтижесінде оқушыда пәнарлық 

байланыс іскерлігі қалыптасады. Пәнарлық іскерлік оқушының бір пәннен меңгерген 

білім іскерлік дағдыларын, екінші жақын пәндерді меңгеруде пайдалана білу қабілетінен 

көрінеді.  

Пәнаралық байланыстың ен негізігі дидактикалық міндеті – оқыту үрдісінің білім 

беру, тәрбие беру, дамытушылық сиапатының арасындағы байланысты құру болып 

есептеледі. Сонымен, пәнаралық байланыстың маңызына мыналар жатады: 

1) Оқу пәндер арасындағы өзара байланыстың болуы – ғылымдар негізін 

меңгерудің және білім жүйесінің дамуының қажетті шарты. 

2) Пәнаралық байланыс жан-жақты тәрбие беру жүйесінің барлық салаларын 

кешенді жүзеге асыруға ықпал жасайды.  

3) Пәнаралық байланыс педагогикалық еңбектің ғылыми негізде тиімді 

ұйымдастырылуына көмектеседі [4]. 
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Оқушылардың білімді толық игеруі, біліктіліктері мен дағдылардың қалыптасуы, 

кеңістікті елестетулері, ойлау қабілеттерінің артуы, математикалық ұғымдарды меңгеру 

проблемаларымен өзектес, сабақтас мәселелер. 

Математиканы оқып-үйрену барысында әр алуан қиыншылықтарды жеңуге де тура 

келеді, байқампаздыққа, ойлауға, талдау және талқылау жүргізуге, қорытынды жасауға, 

салыстыруға т.с.с. машықтанады, адамның ақыл-ойының жетілуіне көмектеседі [5]. 

Қазіргі таңда ғылымның дамуына байланысты мемлекетте оқушыларға білім беру 

процесі өз дәрежесінде болуы керек. Өйткені, жалпы білімнің мазмұны әртүрлі саладағы 

ғылымның өзара әрекеті, даму процесінің жаңа тұрғыда жетілуіне ықпал жасайды. 

Сондықтан, қазіргі уақытта мектепте математиканы оқыту үрдісінде пәнаралық сипат 

алуы тиіс.  
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Қазiргi таңда барлық әлeмдe жeкe қажеттiлiкті түзету-педагогикалық қoлдаy мeн 

бейiмдеy баланы емес, балалардың бiлiмдiлiк сұраныстары мен жеке ерекшелiктерiне 

ортаның, отбасының белсенді қатысуымен білім беру үрдісіне толық қатысуды 

қарастыратын «барлығы үшін бір мектеп» немесе «инклюзивтi бiлiм беру» мәселесі тұр. 

(Д.Митчелл–профеccор, Жаңа Зеландия, 1997 ж) [1]. 

Жас ұрпаққа жан-жақты білім, тәлім-тәрбие беру әрбір оқытушының басты міндеті. 

ХХI ғасыр-бұл ақпараттық қоғам дәуірі. Инклюзивті білім беру-оқытудың тиісті білім 

беретін оқу бағдарламаларына, білім алушылардың өзгеде санаттарымен тең қолжетімді, 

арнайы жағдайларды қамтамасыз ету арқылы дамытуға түзету-педагогикалық және 

әлеуметтік қолдауды көздейтін, мүмкіндігі шектеулі адамдарды бірлесіп оқыту және 

тәрбиелеу.  

Еліміздің Білім беру заңында барлық баланың жалпы орта білім алуы туралы 

жазылса да, өкінішке орай мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту өзекті мәселе болып 

отыр. Мүмкіндігі шектеулі балаларға білім мен тәрбие берудегі қол жеткізген 

жетістігіміздің бірі-атқарған жұмыстың нәтижесі. Ол жаңа инновациялық технологияны 

меңгеріп, компьютерді пайдалана алу  болып отыр. Компьютерді пайдаланған оқушыдан 

мынадай айырмашылық  көруге болады. Оның логикалық ойлау жүйесі қалыптасады, 

шығармашылық еңбекпен айналысады және де электрондық оқулықтарда  теориялық 

тақырыптар кеңінен беріліп, оқушыға түсінікті болады.  

Бүгінгі таңдағы Қазақстан Республикасында жүзеге асырылып отырған инклюзивті 

білім беру жүйесі болашақта еліміздегі білім алуда ерекше қажеттілігі бар тұлғаларды 

әлеуметтендіру мен білім берудің іргетасы болып қаланбақ [2]. 
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Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім  үрдісінің 

дамуы. Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, 

оқыту мен сабақ  беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше  қажеттіліктері 

бар балалардың жағдайлары да өзгереді. Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған 

балалар адам құқығы туралы білім алуға  мүмкіншілік алады, өйткені олар бір-бірімен 

қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға үйренеді. 

Инклюзивті білім беруде ерекше білімді қажет ететін балалар мен жалпы білім 

алатын оқушыларға оқу бағдарламасын құруда олардың жас ерекшеліктері мен білім 

деңгейлеріне байланысты оқу бағдарламасы құрылуы қажет. Соның ішінде қазіргі таңда 

өзекті болып отырған мәселенің бірі үштілді білім беру болып табылады. Үштілді білім 

беру бағдарламасын құруда жоғарыда аталып кеткен қағидаларға сүйену керек.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Мен балаларды кішкентай кезінен үйрету қажет 

дегенге толығымен келісемін. Үштілділік-біздің балаларымыз үшін аса қажеттілік. Олар 

мемлкеттік тілді білуі тиіс, ал орыс тілі-қарым-қатынас тілі, ағылшын тілі болса, әлемдік 

тіл, әлемдік ғылым, инновация мен интернет тілі»-деді Мемлекет басшысы. Елбасы өз 

сөзінде мектептің білім бағдарламасына үштілділікті енгізу балаларды болашаққа 

дайындаудың алғашқы қадамы саналатынын баса айтты [3]. 

Бүгінгі кезде барлығы мемлекеттік тілді одан әрі дамытып,орыс тіліне қолдау 

көрсетіп, ағылшын тілін меңгерулері керек екендігін Елбасымыз заң жүзінде бекіткенін 

білеміз. 

Қазіргі таңда үш тілді білім беру еліміздің мектептерде, жоғарғы оқу орындарында 

да жүргізілуде. Кішкентай кездерінде балаларға ағылшын тілін меңгеру оңайға түседі. 

Балалар тез түсінуі үшін мұғалімдер де оларға арнап көптеген көрнекі құралдар мен 

дидактикалық материалдар дайындайды.  Ерекше білім беруді қажет ететін балалар орыс 

тілін және ағылшын тілін оқуда қиындықтарға кездеседі. Сол себепті, балалар 

тапсырманы орындау барысында мұғалімнің көмегіне зәру болады. Оқытушылар 

балалардың әрқайсысымен жеке-жеке жұмыс жасайды. Балалардың оқу үшін барлық 

жағдайлары жасалған. Олар тек жазбаша ғана емес берілген тапсырманы ауызша, ойын 

түрінде қабылдайды [4]. 

Қазіргі ұрпақ зулап бара жатқан заман ағысына ілесе алмаса ол үлкен кемшілік. 

Мектеп қабырғасынан бастап ағылшын тілін үйрету арқылы, оларға барлық 

мүмкіншіліктер жасалып жатыр. Шетелге шығып оқиды, қызметіне байланысты тәжірибе 

алмаса алады. 

Үштілді оқыту-жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашылатын, 

әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі 

күнгі ең басты қажеттілік [5]. 

Ағылшын тілі-әлемдегі ең кең тараған тіл. Шамамен бұл тілде жер бетінде бір 

миллиардтан астам адам сөйлей алады. Дүниедегі барлық аударма, шығармалардың, 

ақпараттардың 33%-ы ағылшын тілінен аударылса, 15%-ы француз тілінен, ал 1%-ы ғана 

неміс тілінен аударылады. Бұл статистикалардан-ақ, ағылшын тілін меңгерудің 

қаншалықты маңызды екенін түсінуге болады. Ағылшын тілін білетін адам жер жүзінде 

бір миллиард адаммен еркін коммуникацияға түсе алады деген сөз [6]. 

Қорыта келе, «Үштұғырлы тілді» меңгеру-еркіндіктің, бостандықтың белгісі болып 

табылады. Инклюзивті білім беретін мектептерде ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар мен қалыпты дамыған балалар бірге жаңартылған бағдарламаны игере отырып, 

заман талабына сай білім алады. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воронина С.А. 

средняя общеобразовательная школа-лицей № 53 г. Караганды 

 

 Сегодня образование вступило  в стадию фундаментальных  реформ и главной 

целью на общенациональном уровне  в вопросах модернизации образования становиться 

компетентная личность, способная  к эффективному участию в социальной, экономической 

и политической жизни Республики Казахстан. Наше государство находится в числе 

передовых стран – по темпу внедрения различных инноваций в область образования. В 

стране поставлены амбициозные цели по улучшению качества образования. В настоящее 

время основной целью образовательной реформы в Казахстане  является адаптация 

системы образования к новым социально-экономическим условиям.   

Главная стратегическая задача была обозначена Главой государства в программной 

статье  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». И прежде всего необходимо делать акцент 

на создание современной, дееспособной, конкурентоспособной нации. Реализация 

данного маштабнейшего программного документа выведет духовность нашего общества 

на совершенно новый качественный уровень [1].  

Основными проводниками принципов модернизации сознания  – открытости, 

прагматизма, конкурентоспособности, культа знаний является преподавательский 

состав.  Будущее творится в учебных аудиториях.  Преображение личности учителя 

важнее всех методик и программ. По этому поводу  хорошо сказал выдающийся казахский 

педагог Ы. Алтынсарин: «Учитель - самый важный человек в образовании. Самые лучшие 

педагогические пособия, указы правительства, самый строгий инспекторский контроль  не 

смогут сравниться по степени важности с учителем. Поэтому для меня хороший учитель, 

дороже всех драгоценностей мира»[2]. Современному  обществу в настоящее 

время   требуется  личность  с высоким уровнем самосознания, с активной жизненной 

позицией,  с высоким чувством собственного достоинства, которая  находиться в 

постоянном  процессе жизнетворчества.  

В условиях модернизации образования учитель выступает как субъект учебной 

деятельности, способный к саморазвитию, инициативный,  с высоким уровнем культуры, 

способный к самоактуализации. Профессиональная реализация предусматривает 

непосредственную учебно-воспитательную деятельность педагога. Это сознательное 

стремление учителя к актуализации своих внутренних характеристик так, чтобы внешняя 

их форма соответствовала профессиональным нормативам. Результатом является станов-

ление педагога, готового на высоком уровне выполнять свои функции и способствовать 

развитию личности ребенка, принятие профессиональной деятельности как  желаемой и 

целесообразной сферы самореализации.  

Самоактуализация определяется как процесс воплощения потенциальных 

возможностей и способностей личности, как  высшего уровня  проявления  духовного и 

творческого   потенциала,   стремление к полному выявлению  и развитию своих умений в 

http://bilimainasy.kz/?p=15601
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соответствие с учебными  требованиями [3]. В этом контексте профессиональному росту 

педагога, направленному на развитие внутренних ресурсов, 

стимулирующих  саморегуляцию, саморефлексию,  самосовершенствование, 

гармонизацию личности должно уделяться   особое внимание. 

Опираясь  на актуальные вопросы образовательной системы, нами было проведено 

исследование с целью определения стремления к самоактуализации и реализации  

профессиональных  планов педагогов школ. Испытуемыми выступили учителя  г. 

Караганды и Карагандинской области в количестве ста восьмидесяти человек.  Используя 

тест  «Пирамида Маслоу» были получены данные по степени 

удовлетворенности  потребностей. Данные представлены в рисунке №1 по основным 

четырем шкалам: потребность в безопасности, социальная потребность, потребность в 

самоутверждении и самоактуализации. 

  

 
 

Анализируя полученные результаты мы видим, что доминирует  потребность в 

безопасности, а именно желание обеспечить себе будущее и улучшить свое положение, 

страх естественности, настороженность, направленность на избегание неприятностей. 

Шкала потребности социальной принадлежности характеризуется ценностями 

взаимодействия с окружающим миром, желанием иметь теплые отношения с людьми, 

быть нужным,  любимым, понятым и принятым в обществе, гибким в поведении. Здесь 

наблюдаются наиболее выраженные значения среднего уровня. Потребность в 

самоутверждении,  быть признанным и уважаемым, иметь влияние на других людей, 

проявлять свое мастерство и компетентность показывает преобладающие значения  

высокого и среднего уровня. Однако потребность в самоактуализации, желание развивать 

свои силы, способности, стремиться к новому и неизведанному, самосовершенствоваться 

показывает очень незначительные результаты высокого уровня и преобладающие 

значения среднего и низкого показателя. В целом уровень самоактуализации педагогов 

оценивается ниже среднего. Отметим,  что для профессии  педагога перечисленные 

качества являются профессионально значимыми, продуктивность деятельности напрямую 

связанна с успешным решением сложных задач обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Таким  образом, мы видим, что 

вопрос  самоактуализации педагога остается актуальным и в наше время.  

А. Маслоу считал, что психологически здоровые люди – это «люди зрелые, с 

высокой степенью самоактуализации, имеющие реальные жизненные достижения и 

развившие свои личностные возможности». Если личностный выбор делается каждый раз 

в пользу личностного развития, то это и является движением к самоактуализации и 
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психологическому здоровью [4]. Причиной незначительного уровня 

самоактуализирующихся личностей является: 

♦ неблагоприятные социальные условия, блокирующие удовлетворение 

физиологических и духовных потребностей; 

♦ незнание человеком своего потенциала, сомнение в своих способностях, страх 

успеха, который мешает человеку стремиться к самосовершенствованию; 

♦ чрезмерное воздействие потребностей в безопасности, которые блокируют 

стремление человека к росту, самосовершенствованию, изменению, поскольку это может 

сопровождаться риском, ошибками, тревогой. 

Повышая свой уровень профессиональной компетенции и активно применяя на 

практике «новые подходы» в обучении, работая в парадигме технологии «обучение в 

сотрудничестве»  учитель оказывает непосредственное влияние на разум и сердце 

ребенка, на будущее нашей страны и мира.  В связи с этим в качестве психологического 

сопровождения с целью самораскрытия и самодостижения, самопознавания и 

самоосознавания, как важнейших ступеней самоактуализации, в процессе педагогической 

деятельности, были организованы  лекционно-практические и тренинговые занятия, 

психологические практикумы по активизации личностных регуляторов поведения, 

целеполагания, творческого самовыражения, где основным принципом была 

приоритетность личностно-направленных профессионально-ценностных ориентаций.   

Содействуя в развитии рефлексивного сознания педагогов в области проявления 

лидерских способностей и формирования коллаборативной среды педагогического 

коллектива была использована проективная методика «Колесо баланса учителя-лидера», 

где исследовались структуры сложных психологических феноменов, связанных с 

профессиональным ростом и эффективной самореализацией.  

 Данная техника помогла не только выявить        

проблемные зоны личностного и профессионального характера, а 

также определить пути их решения: 

- -механизмы саморазвития: самопрогнозирование и 

самопринятие; 

-формы саморазвития: самоутверждение, 

самосовершенствование и самоактуализация. 

Далее составлялся план реализации и достижений по 

проблемным секторам на неделю, месяц и год. Учитель смог 

увидеть целостную  картину своей личной и профессиональной направленности. 

Составление оперативного плана работы на неделю способствовало проявлению 

профессиональной креативности, осмыслению результатов своей деятельности и 

деятельности учащихся, повышению  профессионально-познавательной потребности, 

профессионально-ценностных ориентаций и компетентности во времени.  Результаты 

определения трудностей учителя в проявлении «эффективности» представлены в рисунке 

№ 2. 

 
Рисунок № 2. Эффективность деятельности современного учителя. 
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Здесь путем ранжирования каждый определил степень значимости  личностных 

качеств для улучшения достижения учащихся, согласующиеся с конструктивистскими 

идеями обучения. Данная сессия - «Эффективные качества педагога» помогла создать 

целостную картину и  определить внутренние условия саморазвития: психолого-

педагогическая подготовка учителя, способность к самосовершенствованию, развитие 

профессионально значимых личностных и  субъектных свойств педагога. Практические 

формы работы помогли  осознать факторы, препятствующие саморазвитию, а именно: 

наличие психологических защит, препятствия создаваемые другими, отсутствие 

мотивации на саморазвитие и достижения, неразвитость способности к самопознанию. В 

процессе сотрудничества групповой работы   учителя выделили основные факторы   

профессионального роста: мотивация на достижение, открытость новому опыту, 

эмоциональная устойчивость,  конгруэнтное взаимодействие, ассертивность,  

интеллектуальная и поведенческая гибкость.  

На заключительном этапе работы нами был использован опросник Р.М. Белбина, 

который позволил  выявить и распределить командные роли педагога для более 

эффективной общеобразовательной среды. Данные представлены в рисунке № 3. 

 
 

Рисунок № 3. Командные роли педагогов. 

 

Результаты исследования показывают, что наиболее  выраженные шкалы  

«исследователь» и «реализатор». Это характеризует коллектив надежностью, стремлением  

к успеху, организационным способностям и  компетентности в решении важных вопросов.  

Выраженный энтузиазм и коммуникативные способности, положительное реагирование 

на новшества и высокие ресурсы личности для реализации. Присущ здравый смысл, 

высокая способность преодолевать проблемы и выполнять, то что необходимо для общего 

дела. Показатель по шкале «координатор» говорит о опытности и высоком кругозоре, 

хорошей способности целеполагания и направления деятельности. Наиболее низкие 

значения выражены в шкалах   «генератор идей» и «исполнитель». Это характеризует  

коллектив  слабой креативностью,  отсутствием оригинальности  и создания новых 

предложений, решения сложных комплексных проблем. А также не способностью 

доводить начатое дело до конца,  низким уровнем самостоятельности. 

В структуре личности учителя основанием является профессионально-

педагогическая деятельность, которая скрепляет и объединяет все  профессионально 

значимые свойства личности педагога. И наше исследование показало наличие динамики  

личностно-профессионального роста, но также и определила следующие пути 

трансформации педагога, необходимости развития  мотивационной сферы к 

самопродвижению для профессиональной самоактуализации. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 

 

Сыздыкова Д.К.  Гофман М.А. 

КГКП детский сад «Алтын Сақа» 

 

 

Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной мере 

эффективной, если в ней нет места семье! Ребёнок не может существовать вне семейной 

системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг от друга, ребёнок 

оказывается между двух не сообщающихся систем. Во избежание этого необходимо, 

чтобы эти две системы стали открытыми друг для друга, для взаимодействия. Главными в 

них должна стать атмосфера добра , доверия и взаимопонимания. 

В последние годы в педагогическом лексиконе всё чаще стал использоваться 

термин "инновация". Этот термин означает "нововведение", "передовой педагогический 

опыт", "новаторство, возникшее на основе разнообразия инициатив и новшеств, 

перспективных для развития образования". Инновация - это изменение того, что уже 

существует. 

Вопрос о взаимодействии образовательного учреждения и родителей - в ряду 

самых актуальных на сегодняшний день. Термин "взаимодействие" детского сада и семьи 

предполагает совместную деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребёнка, 

общение, обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Родители выступают в позиции 

партнёров, а не учеников воспитателей. 

До недавнего времени существовало определённое отчуждение между детским 

садом и семьёй. Причина заключалась в создании "закрытой" модели дошкольного 

учреждения, когда родители утром отводили малыша в детский сад, а утром забирали и 

только время от времени участвовали в коллективных и индивидуальных формах работы, 

которые проводились по инициативе воспитателя и носили скорее принудительный, чем 

добровольный характер. Родители не видели и не знали, чем занимались их дети на 

протяжении дня, как с ними обращались и чему их учили. 

В настоящее время идёт перестройка дошкольного воспитания, в центре которой 

стоит гуманизация педагогического процесса. Целью признаётся не воспитание члена 

общества, а свободное развитие личности ребёнка. 

Главная задача воспитателя по работе с семьёй - разрушить ныне существующий 

барьер между детским садом и родителями. Взаимодействие должно строиться на 

принципах совместной деятельности и предусматривать координацию педагогического 

взаимного воздействия на ребёнка. При этом целью семейного воспитания, так же как и 

общественного дошкольного, должно быть развитие личности ребёнка. Родители и 

воспитатели объединяют свои усилия и обеспечивают малышу двойную защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, 

что, в свою очередь, стимулирует развитие его основных способностей, умение общаться 

со сверстниками и гарантирует подготовку к школе. 

Приоритетной формой работы является такой формат работы , как «круглый стол», 

вечера вопросов и ответов, совместные со взрослыми праздники и развлечения, 

педсоветы, дискуссионные клубы, выставки совместных работ родителей и детей, 

тренинговые занятия, помогающие родителям ориентироваться в различных ситуациях, 

анализировать их, находить оптимальных решений. 
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В самом начале изучена семейная микросреда. Для этого проводилась диагностика 

- аналитическая работа с взрослыми. Наиболее распространённый  метод диагностики – 

это анкетирование. Оно позволило выявить общий план семьи , возраст , образовательный 

уровень, сведения о ребёнке. 

Однако анкета не дала возможность в полном объёме узнать индивидуальные 

особенности ребёнка, организацию его жизни в семье. 

Поэтому следующим важным звеном в индивидуальной работе выбрали посещение 

семьи.  Основная цель посещения - познакомиться с ребёнком и его близкими в 

привычной для него обстановке. Такая форма работы даёт возможность общаться  не 

только с матерью . отцом , самим ребёнком , но и с другими членами  семьи , которые 

принимают участие в его воспитании. 

Особое внимание уделили родительским собраниям, разнообразив формы его 

проведения. Ведь, если собрание проводится в удобное  для родителей время, то его 

участники получают не только пользу, но и удовольствие от общения друг с другом. 

Эффективной нетрадиционной формой работы с родителями можно считать мини-

собрания. На такие собрания приглашаются семьи, находящиеся в поиске по вопросу, 

который будет обсуждаться на мини-собраниях.. Изучаем  и передаётся опыт семейного 

общения, организуются выставки рисунков, поделок родителей и детей, совместные 

концерты художественной самодеятельности.  

Одной из форм педагогической культуры родителей является родительская 

конференция. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела 

образования. Происходит обмен опытом семейного воспитания, организуются выставки 

рисунков, поделок родителей и детей, совместные концерты художественной 

самодеятельности. 

Дни открытых дверей - это возможность для родителей присутствовать на любом 

занятии, прогулке, принимать участие в разных мероприятиях дошкольного учреждения. 

Целью создания клубов отцов, бабушек, дедушек - увеличение круга 

взаимодействия семьи и детского сада. На совместных встречах в клубе, за "круглым 

столом",во время дискуссии родители и педагоги имеют возможность лучше узнать друг 

друга, получить новую информацию. Общение в клубе позволяет каждому из участников 

не только высказать своё мнение, но и быть услышанным, сравнить свою позицию с 

позицией других родителей и педагогов. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и 

воспитателей, устраняет отчуждённость между ними, вселяет уверенность в успехе 

совместной работы, решает многие проблемы. Семьи с удовольствием участвуют в 

экскурсиях, походах выходного дня. Общение родителей между собой сплачивает и детей, 

помогает общению. Образуется общее поле интересов, действий детско-родительского 

сообщества ив детском саду и дома. Наряду с этим устанавливается более тесная связь 

дошкольных учреждений и семьи, что положительно влияет на воспитательную и 

оздоровительную работу с детьми. Участие родителей в соревнованиях способствует 

сближению членов семьи, формирует интерес к физической культуре, а через неё - к 

здоровому образу жизни. 

Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствует:  

появлению у родителей интереса к содержанию занятий; 

      возникновение дискуссий по их инициативе; 

 ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного 

опыта; 

 увеличения количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребёнка, его 

внутреннего мира; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышление родителей о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 
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 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решении задач и 

обсуждении дискуссионных вопросов. 

Соответственно родители участвуют в тех мероприятиях, которые считают 

наиболее значимыми и полезными для себя. Как показал опыт изучения эффективности 

индивидуальных форм работы с родителями, наибольшую значимость они придают 

индивидуальным беседам с воспитателем. Сегодня родителей в особенности волнуют 

проблемы неусидчивости, невнимательности, непослушания детей, а также повышенная 

нервозность. 

Вместе с тем следует отметить, что многие формы работы не считаются 

родителями эффективными. Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; 

низкая активность наблюдается у родителей при обсуждении некоторых ситуаций. 

Причины этого чаще всего кроются в недостаточности педагогических знаний, отсутствии 

свободного времени для общения, нежелании заниматься своими детьми. Нужно чаще 

приглашать таких родителей в группу для посещения занятий, проводить с ними беседы, 

организовать клуб по интересам. Желательно, чтобы бабушки и дедушки также стали 

частыми гостями в группе. Ведь добротой и лаской они смогли бы заполнить нишу 

пустоты и одиночества, которая иногда окружает их внуков рядом с родителями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Лейбель Н.Б. Горбец О.В. 

КГКП детский сад «Алтын Сақа» 

 

 

Для умственного развития ребенка существенное значение имеет приобретение 

дошкольниками математических представлений, которые активно влияют на 

формирование умственных действий, столь необходимых  для познания окружающего 

мира и решения различного рода практических задач, а также успешного дальнейшего 

обучения. 

Обучение детей математики осуществляется  в основном на занятиях. В 

соответствии с программой дети должны получить элементарные математические 

представления в области счета и измерения (считать предметы, сравнивать числа, уметь 

составить заданное число из двух меньших, измерять длину, ширину, высоту предметов; 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки и т.д.). 

Однако, бывает так, что дети не всегда понимают смысл выполняемых действий, 

для чего и зачем нужно выполнять то или иное действие и почему это надо делать точно? 

В чем же причина такого положения и как избежать формального усвоения материала. 

Многие известные психологи и педагоги считают, что формирование у ребят 

математических представлений должно опираться на предметно-чувственную 

деятельность, в процессе которой легче весь объем знаний и умений, осознанно овладеть 

навыками счета, измерения, т.е. приобрести элементарную, прочную основу ориентировки 

в общих математических понятиях. 

Изучение количественных  отношений - процесс сложный и трудный. Освоение 

данной программы должно проходить последовательно и планомерно и конечно же 
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систематически. Этому должны соответствовать и методы педагогического руководства 

деятельностью детей, направленных на обогащение и закрепление элементарных 

математических  знаний и умений, усвоенных дошкольниками на занятиях. 

Главное место в жизни ребенка занимает игра. Это его основная деятельность, 

непременный спутник жизни. Дети играют в самые разнообразные игры: Дидактические, 

подвижные, сюжетно – ролевые и др. Для педагога игры являются важным средством 

всестороннего развития и воспитания малышей  И конечно же большую помощь  при 

обучении детей началам математики  может оказать использование сюжетно -  

дидактических игр, как во время занятий, так и во время свободной деятельности.  

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 

обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для 

играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры не 

выступает открыто, а реализуется через игровую задачу; игровые действия; правила. 

Как отмечал А. Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», 

представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую они 

подготавливают. 

Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных 

операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно 

наличие задачи учебного характера — обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, 

создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают ее в занимательную для детей 

форму. 

Приведем примеры обучающих задач: 

 научить детей различать и правильно называть цвета («Салют», «Цветные 

коврики»), геометрические фигуры («Ледоход»); 

 уточнить представления: о столовой посуде («Кукла Катя обедает»), об одежде 

(«Кукла Катя идет на прогулку»); 

 формировать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

расположению в пространстве («Что изменилось», парные картинки);  

 развивать глазомер и координацию мелких движений: («Поймай рыбку», 

«Летающие колпачки»). 

Обучающая задача воплощается создателями игры в соответствующем 

содержании, реализуется с помощью игровых действий, которые выполняют дети. 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 

возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, 

выиграть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, 

которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые 

действия, добиться результата. 

Например, в дидактической игре «Цветные фоны» каждый играющий должен 

поместить на коврик определенного цвета игрушки и предметы того же цвета. Успешное 

выполнение игровых действий связано с тем, научился ли ребенок различать цвета, 

находить по этому признаку предметы в окружающей обстановке. 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 

зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее 

обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, 

классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-

то научиться в легкой, непринужденной форме. Такое непреднамеренное обучение 

получило название автодидактизм. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них 

деятельности — отличительная особенность дидактических игр. Однако следует отметить, 

что знания и умения, приобретаемые играющими, являются для них побочным продуктом 

деятельности, поскольку главный интерес представляет не обучающая задача (как это 

бывает на занятиях), а игровые действия — для детей раннего и младшего дошкольного 
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возраста, и решение игровой задачи, выигрыш — для детей старшего дошкольного 

возраста. 

За всю историю человечества у каждого народа сложились свои дидактические 

игры, были созданы своеобразные дидактические игрушки, ставшие частью его культуры. 

В содержании дидактических игр и игрушек отразились особенности национального 

характера, природы, истории, труда, быта того или иного народа. 

Но можно проследить и нечто общее, свойственное всем дидактическим играм и 

игрушкам независимо от того, в каком уголке земного шара они возникли. В них 

отчетливо прослеживается сложившийся в представлениях разных народов взгляд на 

ребенка как на существо, которое нуждается для своего полноценного развития в 

познании окружающего мира, радостном настроении, эмоционально окрашенном 

общении с окружающими близкими ему людьми, в активных действиях, движениях, 

позволяющих раскрыться, проявить себя. С полным основанием можно считать народные 

дидактические игры воплощением гуманного, уважительного, бережного отношения к 

силам, возможностям, тенденциям развития ребенка. 

Рассмотрим подробнее, какова роль одной из самых привлекательных форм 

деятельности дошкольников – игры в использовании счетно – измерительных умений и 

навыков. 

При обучении началам математики можно и нужно использовать игры, в которых у 

детей формируются новые математические знания,  умения и навыки (например, игры 

типа «лото», «домино» и др.) Дети совершают большое число действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, на разных объектах, тем самым повышается 

прочность и осознанность усвоения знаний. 

Во всех возрастных группах детского сада широко распространены игры в 

«Магазин», «Детский сад» и т.д. В эти игры  можно и нужно включать счетные действия. 

Например, в сюжетно – дидактической игре «Бензозаправочная  станция», в которой дети 

5-6 лет определяют предыдущее и последующее числа и упражняются в их нахождении 

(для каждого из чисел) в пределах первого десятка. В сюжетно – дидактической игре 

«Магазин» каждый ребенок, выполняющий ту или иную роль должен использовать счет: 

кассир пересчитать деньги, а продавец товар. В игре «Детский сад», казалось бы, счет и не 

нужен, но играющие дети, расставляя тарелки и раскладывая столовые приборы должны 

установить между ними соответствие практическим путем. Если детям предложить 

посчитать, сколько детей (кукол) сидит за столом, чтобы определить количество ложек, 

чашек и тарелок, ребенок будет пользоваться счетом, но в процессе дальнейшей игры 

вновь начнет устанавливать равночисленность  предметов по их штучному соотнесению. 

Существенное значение для организации и проведения дидактических игр имеет 

подготовка игрового материала. Воспитатель должен заранее продумать, какой материал 

нужен для реализации задуманного содержания и как, привлечь  детей к его 

изготовлению. В процессе подготовки игрового материала ребята переживают радость 

совместного труда, получают удовлетворение при использовании совместно 

изготовленных атрибутов. 

В играх следует широко использовать разнообразный дидактический материал и 

подбирать его таким образом, чтобы облегчить ребенку переход от применения более 

конкретных его форм  к более абстрактным, т.е. в играх должны использоваться вначале 

реальные предметы, а затем предметы заменители (например - в игре «Магазин» на чеках 

рисуют 8 палочек или кружков, обозначающих  8 яблок и т.д.), потом числовые фигуры и 

наконец карточки с цифрами. 

Если ребенок может самостоятельно и творчески применить на практике 

математические знания,  это означает  прочное усвоение детьми программного материала. 

Развитие сюжета и активность  в игре при выполнении счетно -  измерительных действий  

не возникает стихийно.  Только постоянная и последовательная деятельность, как на 

занятиях,  так и  в играх, могут принести положительные  результаты. 
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Итак, сюжетно – дидактические игры в сочетании с занятиями по математике 

являются важным эффективным средством, способствующим овладению элементарными 

математическими знаниями и умениями, дальнейшему умственному развитию детей и 

подготовке их к успешному обучению в школе.  Поэтому сюжетно-дидактическим играм 

должно отводиться далеко не последнее место в педагогическом процессе детского сада. 
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ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Азимова А.А. Карпова И.А. 

КГКП детский сад «Алтын сақа» 

 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 

крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не 

в праве перекладывать его на окружающих. 

Каждому ребенку, независимо от его происхождения или условий жизни, 

необходимо быть здоровым, находиться в безопасной обстановке, получать удовольствие 

от жизни и добиваться поставленных целей.  

Как только дети начинают посещать детский сад, жизнь их меняется. Социальные и 

культурные нормы, с которыми они знакомятся, могут оказать мощное воздействие на 

принимаемые ими решения, повлиять на их физическое и психическое здоровье. 

Проблема здоровья подрастающего поколения дошкольников – одна из важнейших 

в жизни современного общества. Как добиться того, чтобы ребенок был здоров, что нужно 

делать для этого, какие меры предпринять. 

В решении этого вопроса педагоги должны прийти к единому мнению: 

привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и 

спортивных соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к здоровой 

жизни. Ведь физиологическое определение здоровья ребенка – это динамическое и вместе 

с тем устойчивое к патологическим и экстремальным воздействиям состояние детского 

организма.  

Современные образовательные программы и требования к содержанию и методам 

работы, осуществляемым в ДОУ, нацеливают педагогов на формирование широкой 

двигательной культуры дошкольников, использование на физкультурных занятиях и в 

повседневной жизни разнообразных физических упражнений, воспитание у дошкольников 

интереса к двигательной деятельности. 

Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на 

здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка, 

формирует навыки будущего поведения в обществе. 

Стретчинг – это комплекс упражнений для растягивания определенных мышц, 

связок и сухожилий. Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы 

становятся более эластичными и гибкими, меньше подвержены травмам и дольше 

сохраняют работоспособность. Стретчинг снижает мышечное напряжение, повышает их 

эластичность, что, в свою очередь, снижает травмотичность и болевые ощущения. 

Напряженные же мышцы хуже снабжаются кислородом и дольше восстанавливаются, что 
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может привести к негативным последствиям. Стретчинг обладает и психологическим 

эффектом: улучшает  настроение, повышает самооценку, создает ощущение комфорта и 

спокойствия в целом. Он повышает общую двигательную активность, что благоприятно 

сказывается на суставах и профилактике хрупкости костей. Растяжки полезны во время 

освоения приемов релаксации, они снижают болевые ощущения. Хорошая гибкость 

позвоялет выполнить упражнения с большей амплитудой движений, а также обеспечивает 

красивую осанку и снижает вероятность болей в спине.  

Индийские йоги говорят: «До тех пор, пока позвоночник гибкий – человек молод, 

но как только исчезнет гибкость – человек стареет». 

Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме. 

Занятия по методике стретчинга проводятся в виде сюжетно – ролевой или 

тематической игры, в которую входят 8-9 упражнений на различные группы мышц. Дети 

изображают различных животных и выполняют упражнения в сопровождение 

определенных отрывков музыкальных произведений из классической и народной музыки. 

Упражнения игрового стретчинга носят имитационный характер и выполняются по 

ходу сюжетно – ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, 

заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу начинается познание 

ребенком техники движений спортивных и танцевальных упражнений, игр, 

театрализованной деятельности и т.д.  

В структуру занятия по игровому стретчингу входят три части: вводная, основная и 

заключительная. Продолжительность занятия может длиться от 20 до 35 минут, в 

зависимости от возраста и физической подготовленности детей.  

В вводной части осуществляется начальная организация занимающихся, 

сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический настрой. 

Это достигается с помощью специальных упражнений в различных видах ходьбы, бега, 

прыжков для принятия правильной осанки и укрепления свода стопы, координации 

движений, ориентации в пространстве, развитие внимания. В качестве ОРУ используются 

музыкально – ритмические композиции. Танцевальные упражнения позволяют повысить 

интерес к занятию, эмоциональное настроение ребенка. 

В основной части переходим к игровому стретчингу. Каждый сюжетный материал 

распределяется на два занятия. На первом – знакомство детей с новыми движениями, 

закрепление уже известных. На втором – совершенствование точность выполнения 

упражнений, передача характерных особенностей образов. Все упражнения выполняются 

под соответствующую музыку. Музыкальное сопровождение при выполнении 

упражнений игрового стретчинга более целесообразно исполнять на втором занятии. 

На первом обучающем занятии приходится давать много указаний, пожеланий, 

учитывать индивидуальность выполнения упражнения каждым ребенком. По мере 

освоения упражнения, достижения определенных навыков, качества и быстроты их 

выполнения ребенок способен соотносить свои действия с определенным музыкальным 

ритмом и тогда музыкальное сопровождение становится необходимым. 

В заключительной части решается задача восстановления организма после 

физичеких нагрузок и переход к другим видам деятельности. Дыхательные упражнения 

способствуют более быстрому восстановлению организма и несут оздоровительный 

характер. Упражнения на релаксацию в игровой форме нужно включать каждое занятие, 

необходимо, чтобы ребенок научился снимать мышечной напряжение после физической 

нагрузки, расслабляться.  

Элементы игрового стретчинга можно использовать и в других видах занятий по 

физической культуре как для снятия напряжения в мышцах, так и для повышения 

физической работоспособности.  
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Подбор оборудования и материалов каждого к  занятию осуществляется в 

соответствии с содержанием каждого из них. 

При выполнении растяжек следует придерживаться основных правил стретчинга: 

 разогрев перед упражнениями поможет улучшить циркуляцию крови и увеличит 

поступление кислорода к мышцам; 

 медленное и плавное исполнение упражнений – в конце стретчинг-класса 

гибкость  обычно гораздо больше, чем в его начале; 

 расслабление мышц – напряженную спину практически не возможно  растянуть; 

 «правило ровной спины» - спина при выполнении упражнения должна быть 

ровной. Сгорбленность уменьшает гибкость. 

 снижение травмотичности  - например, при наклоне вперед прямой спиной и 

прямыми ногами, выходить из упражнения стоит при слегка согнутых коленях во 

избежании травм спины; Спокойное дыхание; 

 регулярная растяжка – должна происходить плавно и постепенно. Не принесут 

эффекта как занятия раз в неделю, так и стремления дотянуться до чего бы то ни было 

любым способом. 

Упражнения на растяжку полезно выполнять и в повседневной жизни, так как 

только в эластичных мышцах осуществляется полноценное кровообращение, движения не 

скованы, мышцы быстрее восстанавливаются после физических нагрузок и менее 

подвержены болезненным растяжениям. Выполнение упражнений на растяжку улучшит 

осанку, мышцы уплотнятся и станут сильнее. 

Таким образом, игровой стретчинг является новым подходом к организации 

воспитательно-образовательного процесса, одним из средств физической культуры, с 

помощью которого педагог сможет решить все образовательные задачи, в том числе и 

обучение, а также способствовать формированию портрета выпускника детского сада. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Лесникова Н.И. 

КГУ «СОШ №85», г. Караганда 

 

 

Мы живем в XXIвеке – веке современных информационных технологий. В это 

время происходит не только использование информационных ресурсов, но и активное 

саморазвитие человека. Время диктует нам условия и в образовании.  В современном 

обществе люди должны быть не просто грамотными, но и уметь хорошо ориентироваться 

в сложных ситуациях, применять полученные знания, хорошо адаптироваться к 

изменениям, происходящим в мире.  

В Послании народу Глава государства Н.А.Назарбаев выделил следующее: «Чтобы 

стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать 

высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной грамотности уже 
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явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 

овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном 

производстве. Необходимо также уделять большое внимание функциональной 

грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы 

наши дети были адаптированы к современной жизни»[1]. 

Перед учителем стоит задача воспитания новой личности,  человека 

самостоятельного, познающего и умеющего жить среди людей, обладающего 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями.  

В современную эпоху цифровых технологий функциональная и компьютерная 

грамотности развиваются параллельно. Следовательно, перед учителем информатики 

усложняются задачи по формированию функциональной грамотности учащихся, т.к. 

учитель в первую очередь должен сам учиться. Это обусловлено тем, что техническая 

оснащенность кабинета информатики с определенной периодичностью обновляется,  

появляется новое программное обеспечение и быстро устаревает информация. С другой 

стороны, учитель постоянно усовершенствуется, самообразовывается, тем самым на 

собственном примере показывает и подталкивает учащихся к самообразованию. 

Научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а 

каждодневная работа учителя на уроке формирует функциональную грамотность 

учащихся, соответствующую их возрастной ступени. 

Для развития функциональной грамотности у учащихся на уроках информатики 

можно выделить следующие задачи: 

1. Организация обучения, при котором учащиеся приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения практических, самостоятельных, творческих 

заданий. 

2. Формирование у каждого учащегося опыта творческой и социально 

значимой деятельности в реализации своих способностей средствами ИКТ. 

3. Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на 

гуманистических отношениях. 

Всем известно, что теоретическая подготовка и практический опыт плодотворного  

применения современных образовательных технологий на уроке, готовность к их 

восприятию с учётом личных и возрастных особенностей учащихся позволяют повышать 

уровень технологической компетентности. Поэтому я стараюсь использовать в обучении 

моих учеников инновационные методы, современные образовательные и информационно-

коммуникационные технологии. 

Информатика – это предмет, где дети большую часть знаний получают 

практическим способом, т.е. стимулируют развитие творческих способностей. При 

изучении графических редакторов, я часто задаю творческие работы по разным темам: 

«Новый год», «8 марта», «Вселенная» и т.п. Учащиеся с большим удовольствием 

выполняют работы. При изучении текстового редактора в 5 классе, я предлагаю написать 

сказку по предмету информатика.  

Убеждаюсь на практике, что главное достоинство компьютерного проектирования - 

использование мультимедийных презентаций, что позволяет представить учебный 

материал, как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию в 

долговременную память учащихся не только в фактографическом, но и в ассоциативном 

виде. 

Так же хочется отметить и проблемный метод обучения. В зависимости от возраста 

учащихся и темы урока постановка проблемы может быть разной. Например, в 5-6 классах 

в начале урока я даю разгадать ребус (тему нашего урока). В 6 классе при изучении тема 

«Циклический алгоритм» мы с детьми рассматриваем пример на линейном алгоритме, 

например: «На дереве висит 5 яблок. Составьте алгоритм сбора яблок». Учащиеся 
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составляют алгоритм, после чего я усложняю задачу, говорю, что на дереве висит 10 

яблок, а потом увеличиваю до 100. Дети на первых двух примерах уже видят 

повторяющиеся действия и делают вывод, как можно сформулировать решения данной 

задачи (повторить … раз, пока не закончатся яблоки).  

В 8 классах при изучении темы «Абсолютная и относительная адресация в Excel», 

учащимся в группах предлагается стать на время предпринимателями. Им раздаются 

карточки с различными товарами производства того или иного продукта и ставится 

задача: подсчитать, будет ли их организация приносить прибыль, а так же выпуск  какого 

сырья лучше прекратить. 

В будущем ученик, привыкший решать проблемные задания и ситуации, не будет 

пасовать перед возникающими трудностями, а будет спокойно их преодолевать. 

Рассмотрим исследовательскую деятельность на уроках информатики. В 11 классе 

при изучении темы «Экспертные системы, искусственный интеллект»учащиеся 

разбиваются на 2 группы, и им дается домашнее задание ознакомиться самостоятельно с 

темой следующего урока, подготовить презентацию на темы «Искусственный интеллект - 

за», «Искусственный интеллект - против». Урок выстраивается в виде диспута, где 

учащиеся высказывают свои мнения.На таких уроках ребята учатся отстаивать свою точку 

зрения, так же признавать свои ошибки. 

Так же на уроках я использую тестирующие программы. Программы – тесты 

применяются для обобщения и закрепления изученного материала. Работа, связанная с 

проверкой тестов и их отработкой, возлагается на компьютер, что освобождает время 

учителя. 

Анализируя свой опыт работы, я сделал вывод, что при проведении уроков по 

новым методам обучения качество знаний учащихся увеличивается в несколько раз. Так я 

провела сравнительный анализ качества знаний в 6 классах по теме «Алгоритмы» и 

получила следующий результат: при  проведении стандартного урока качество знаний 

составляет 40%, а при использовании новых методик  возрастает до 70%. 

 
Применяя различные методы обучения в своей деятельности, я стараюсь раскрыть 

свой предмет со всех сторон, показать применение компьютера в различных сферах 

деятельности. Результат моего труда отражается в деятельности учащихся. Ребята не 

просто принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, а занимают в 

них призовые места. Почти каждый год кто-нибудь из выпускников, поступая в колледжи 

или ВУЗы, выбирает информационное направление. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что функциональная грамотность 

становится фактором, помогающим развитию у школьников способностей выбирать 

профессиональный путь, мыслить творчески,  находить нестандартные решения,  

использовать информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 

жизнедеятельности, а также обучаться на протяжении всей жизни. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ –БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Жанканова А.,Мәмбетәлі А. А., Қаблан А. Ғ. 
 

М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 

 

 

Қай елдін 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.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. 

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 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 
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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 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.  
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Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – 

заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Сонымен қатар жаңартылған білім берудің маңыздылығы-оқушы тұлғасының 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, АҚТ –ны 

қолдану, зерттеу жұмыстарын жүргізу , коммуникативті қарым-қатынас жасай алу, жеке, 

жұппен және топта жұмыс жасай білу қабілеттерін арттыру. 

Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 

болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты. Білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар оқытудың әдіс-

тәсілдерін үнемі жаңартып отырумен қатар жаңа технологияларды меңгеру, оны тиімді 

қолдана білуі қажет. Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденісі 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 қажет деп ойлаймын. Өз ісінің шебері 

ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын 

жаңарту бағдарламаның негізгі ерекшелігі – оқыту мен оқу үдерісіне жаңаша көзқарас пен 

халықаралық тәжірибеге негіздеу, оқыту тәсілдерін енгізуге негіз болатын теориялық 

алғышарттарды есепке ала отырып, тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, ХХІ ғасыр мектеп оқушыларын өмірде, өндірісте және азаматтық ұстанымында 

өзгелермен ынтымақтастықта өмір сүруге дайындай отырып, ұлттық және жаһандық пікір 

алуандығының шынайылығын ұғынатын өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға үлес 

қосуы керек   Мұғалімдерді оқыту мен оқу жеке-дара екі іс-шара емес, бір үдерістің өзара 

тығыз байланысты екі элементі екенін білген маңызды. Ұстаздарымыз оқушылардың 

қалай оқитынын неғұрлым жақсы түсініп, өздерінің оқыту тәжірибесін жақсартқан сайын, 

олардың балаларды тиімді оқуға жетелеу қабілеті соғұрлым арта түспек. Ауқымды зерттеу 

жүргізу арқылы оқушылардың үлгеріміне ықпалы зор әдіс-тәсіл ретінде белсенді оқу, кері 

байланыс сияқты стратегиялар анықталып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2012 жылғы 27 

қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту — Қазақстан дамуының басты бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту бойынша ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. 

Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі 

барысында маңызды қадам болып табылады. Мұндай стратегиялық міндетті шешу 

жағдайында белсенділігі жоғары, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай 

алуға, кәсіби жолын таңдай алу қабілеттілігін, өмір бойы білім алуға дайын тұратын 

тұлғаның ең басты функциялық сапаларын қалыптастыру орта білім беру жүйесіне 

жүктеліп отыр  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен өмірге 

келген функционалдық сауаттылықтың мақсаты – оқушылардың білімдерін өмірде тиімді 

қолдануға үйрету. Сонымен қатар, ол орта білім жүйесінің парадигмасын түбегейлі 

өзгертудің негізі болып табылады. 

Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында жалпы білім беретін мектептерде зияткерлік, дене және рухани 

тұрғысынан дамыған ел азаматын қалыптастыру, оның өзгермелі әлемде әлеуметтік 

бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру деп айқын 

көрсетілген. 

Функционалдық сауаттылық-  адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе  алу 

қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым- қатынас жасай жасай 

алуының деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белғілі 

бір мәдени  ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым- 

қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдыларының жиынтығынан құралады. 
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Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол- 

ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. 

Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке 

адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті 

болып табылатындықтан, функционалдық сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір 

білім — біліктерден көрніс табылады. Өйткені функционалдық сауттылыққа адам нақты 

білім алу кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Бұл орайда білім белгілі бір 

сауаттылық деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс- әрекеттердің нәтежесі 

ретінде, қарастырылады. Ендеше, мемлекеттік тілді оқытуда білімнің түпкі нәтижесі деп 

саналатын құзіреттіліктердің біртұтас бірлігі ретіндегі фукционалдық сауаттылықтың 

мәнін, рөлін айқындаудың, оны мектеп тәжірибесіне ендірудің уақыт талабымен толық 

сай келуі де зерттеу  тақырыбының өзектілігін дәлелдей түседі.Функционалдық 

сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым — қатынас жасау қабілеті, 

оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты оқушылардың жеке бас қабілеттерін 

дамытудың тетігі, оқушылардың әлеуметтік дағдылардын дамытудың негізі, әлеуметтік —

  мәдени дамудың өлшемі, білім, білік дағдыларының құзіреттілікке ұласу жолы. Ол 

оқушылардың қатысымдық, ақпараттық, пробелемалардың шешімін табу 

құзіреттіліктерінің бірлігінен құралады .Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан 

білім беру реформаларының негізгі мақсаты – білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Осы 

мақсатқа қол жеткізуде білім беру жүйесін жетілдіру маңызды рөл атқарады. Өркениетті, 

дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білімді ұрпақ өсіру 

шарт. Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы 

заманауи тенденцияларға негізделген. Өйткені білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша 

көзқарас пайда болып, оқытудың парадигмасы өзгерді. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, 

оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім 

мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың 

әдіс-тәсілдерімен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Елбасымыз Н.А. Назарбаев «Дамыған, бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін, біз жоғары 

білімді ұлт болуымыз керек», – деп атап көрсеткеніндей, өскелең ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығын арттыру жолында жұмыла қызмет ету шарт. Осы ретте К. 

Ушинскийдің «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал 

оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де жойылады» пікірімен санасу 

өзекті.Біліктілікті арттыру жүйесінде заманауи мұғалім өлшемі қазіргі білім берудегі жаңа 

және нақты жағдайға икемделу дегенді білдіреді. Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің 

келешек ұрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында 

«Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені үйренуі керек?» және «Оқытудың тиімді 

әдістері қандай?» деген сауалдар туындайды. Бұл білім беру бағдарламасымен және оны 

жүзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты. 

Қазіргі кезде табысты болу үшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да 

сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп келеді. Бұл оқушылардың ақпаратты есте 

сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін және әр түрлі салада қолдана білуін талап 

етеді. Білімді дәл осылай қолдану оқушыларға «ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып 

жүрген кең ауқымды құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік береді. Жаңартылған жалпы 

білім беру бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру қажет құндылықтар 

мен дағдылар анықталған. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен 

берілуі. Спиральді қағидат бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру үдерісі» атты еңбегін де қарастырылған. Брунердің жұмысына 

негізделген спиральді білім беру бағдарламасының ерекше сипаттары: оқушы мектепте 
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оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды; әрбір қайталап оқыған 

сайын оның күрделілігі арта түседі; жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және 

бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады. 

Әр пәннің өзінің жеке сөйлеу стилі бар, оны нақты пәннің «академиялық тілі» деп 

атауға болады. Тілдік мақсаттар академиялық тілді үйрену үшін маңызды құрал болып 

табылады. Оқушылардың өздерінен қандай нәтиже күтілетінін түсінуі тілдік 

мақсаттардың анық құрылуына байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар мұғалімдер мен 

оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып, қолдауына көмектеседі. Пән мұғалімдері 

оқушылардың пән мазмұнын меңгеріп, академиялық тілді дамытуына қолдау көрсетеді. 

Оқушы жетістігін нақты бағалау – білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. 

Критериалды бағалау – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген 

оқушының оқу-танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген 

жетістіктермен салыстыру үрдісі, яғни белгілі бір критерийлер арқылы бағалау. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты – мектепте оқыту сапасын көтеру. Бұл 

жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. Критерий арқылы бағалау 

мұғалімдерге сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін критерийлерді құруға; өз жұмысын 

талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға; оқу үрдісінің сапасын жақсартуға; әрбір 

оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың траекториясын құруға 

мүмкіндік береді. Критериалды бағалау: қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып 

екіге бөлінеді. Қалыптастырушы бағалау – оқушыларға өз оқуын жақсарту туралы кері 

байланысты (пікірлер мен ұсыныстар) беру мақсатында үздіксіз жүргізіледі. Жиынтық 

бағалау – оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру деңгейін балл түрінде бағалау үшін 

өткізіледі. Оқу бағдарламасының әр бөлімін оқып болғаннан кейін бөлім бойынша 

жиынтық бағалау жүргізіледі. Жиынтық бағалаудың балдары жиналып, тоқсан аяғында 

тоқсандық бағаға және оқу жылы аяғында жылдық бағаға ауыстырылып қойылады. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған білім бағдарламасының мәні – баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушыны өзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін өмірде қолдана білуге баулу. Осы міндет ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

жүктейді. ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болулары үшін, 

оқушылардың бойына қажетті дағдыларды дарыту жолында мұғалімдер тынымсыз 

еңбектенуі 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. 

Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі: 

1.     Пән мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән мазмұны 

қарапайымнан күрделенуі. 

2.    Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 

 
3.    Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру 

мақсатында «ортақ тақырыптардың»  берілуі 
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4.    Оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар 

арқылы ұйымдастыру; 

5.    Оқытудың  тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани 

қасиеттерін қалыптастыру 

6.    Білім  беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге 

мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 

7.    Бөлімдердің  мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес 

келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 

8.    Оқытудағы  жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді 

қатысу) 

         Жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі: 

1.Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 

2. Ойлау дағдылары (білу, түсіну, қолдану,  талдау, салыстыру, бағалау); 

3.Шығармашылық ойлау дағдысы 

4.Логикалық ойлау дағдысы 

5. Сыни ойлау дағдысы 

6. Алгоритмдік ойлау дағдысы 

7.Критикалық ойлау дағдысы 

8.Проблемалық ойлау дағдысы 

9.Технологиялық ойлау дағдысы 

10.Тілдік құзіреттілік дағдысы 

11. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

Бағдарлама аясында мұғалім үшін мыналар маңызды болмақ: 

Мұғалім шебер сұрақ коюшы болуы қажет, себебі? 

  

1.     Ықтимал себептері 

 Оқудағы олқылықтарды анықтау үшін; 

Оқушылардың ойларын бағыттау үшін;         

Бағалау үшін; 

Келесі сұрақтарға түрткі болу үшін; 

Тақырыпты қайта қарау үшін; 

Қызығушылықты немесе білуге құмарлықты ояту үшін; 

Күрделендіру үшін; 

Сұрақ-жауап пен сын тұрғысынан ойлауды модельдеу үшін; 

Түсінуге көмектесу үшін; 

Бағамдау үшін. 

Білім берудің жаңарту жолдары 

Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер: 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4. Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

 

Осы мақсат негізінде алдымызға  қойған міндеттеріміз: 

- жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу; 

- шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру; 

- өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу; 

- өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу. 
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Мұғалімнің көшбасшылық қабілеті ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады, яғни, 

өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың қабілеттерін, жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстрация, техникалық құралдарды, дидактикалық 

материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы шығармашылық әрекеті арқылы оқушының 

шығармашылық қабілеті қалыптасады. Ал, көшбасшылық қабілеттер шығармашылық 

елес, шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады. Оқушыны шығармашылық ойлауға, 

жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету ол мұғалімнің әр сабағында қалыптасып 

отыратыны анық.Қай кезеңде, қай қоғамда болмасын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 

басталады.Білім саласында түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап 

етеді. Өздігінен білім алатын, жан – жақты ізденетін алдағы өмір жолын өзі болжай 

алатын тұлға тәрбиелеу – ұстаз қолында. Заманауи қоғамның зиялы азаматын білім беру 

сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан жаңаша ойлай білетін, рухы мықты, өз 

білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адам тәрбиелеу. 

«Оқу инемен құдық қазғандай» демекші,шығармашыл,ізденімпаз ұстаз ғана 

табысты болады. 

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ-ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Жанканова А., Арленкеева А. Н., Махмутова Ж. Е. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 

 

 

Біз болашақ бастауыш сынып мұғалімі ретінде жаңартылған білім мазмұнымен 

толықтай танысып, теориялық алған білімімізді практикалық түрде шыңдап, заман 

талабына сай әмбебап мұғалім болып қалыптасудамыз. Осы орайда еліміздің президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» бойынша 

2016-2017 оқу жылында М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінде 

білім беру үдерісіне енген жаңартылған бағдарлама бойынша жаңа мамандықтар ашылып, 

болашақ ұстаздар тәрбиеленіп жатыр. Осы мамандықтардың бірі «Ағылшынша білімі бар 

бастауыш сынып мұғалімі» ретінде біз осы оқу ошағында білім үдерісімен 

қалыптасудамыз.     

 Бұл біліктілікті арттырудың мақсаты – оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін,   

Қазақстанның ұлттық білім жүйесіне арналған орта білім беру бағдарламасымен және 

критериалды бағалау жүйесімен мұғалімдерді  қаруландыру. Осы уақытқа дейін бұл 

мазмұнды толық түсінбеген бізге және біздің келешек әріптестерімізге «ҰМЖ, ОМЖ, 

ҚМЖ және критериалды бағалау, сабақта қолданатын  ресурстар қол жетімсіз»  қиындық  

туындатып жүрген кедергілермен танысып,  жақсы әдістемелік көмек алдық. Енді біздің 

де, болашақ әріптестеріміздің де ойымыз өзгерді.  Біз жоғарыда аталған мақсатты жүзеге 

асыру үшін, толық игеру үшін өз тәжірибемізде бүгіннен бастап қолдануымыз керек. Әр 

мұғалім осы жаңартылған білім беру аясында жасалынған нормативтік құжаттар мен 

бағдарламалар және әдістемелік құралдармен  өз сабағымызда  қалай  қолданып  жатқаны 

жайлы  тәжірибе алып жатырмыз. 

Біз оқушының құзыреттілігін арттыру  үшін білім сапасын күшейтуіміз керек. 

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 білуді және 

оны тиімді жүзеге асыру. Біз осы курс аясында  қажетті, тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу), ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлау, оқу 
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мақсаттарын дұрыс пайдалануды, критерий құруды, бағалаудың тиімді стратегияларын 

үйреніп жатырмыз. 

 Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. Оған оқу мақсаттарының жүйесін  талқылау барысында көз жеткіздік. Бағалау 

жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне өтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің  нақты балдары бойынша өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі 

екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Критериалды 

бағалау, кері байланыс тәсілі  ХХІ ғасырдағы қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік 

және техникалық ортада табысты болу үшін қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған. 

Олар оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, бірлесіп жұмыс істеу, ақпаратты өңдеу, 

проблемаларды шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі көптеген дағдыларды өз 

бетінше меңгеруге және зерделеуге дайындайды және ынталандырады.  

Бастауыш білім беру мақсаты  — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға: 

 білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану; 

 сыни ойлау; 

 зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

 ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану; 

 әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану; 

 топта және жеке жұмыс істеу ептілігі; 

 проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға 

 ие оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім 

беру кеңістігін құру. 

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. 

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. 

 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. 
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 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. 

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. 

«Маршрут» ойыны. 

Бұл ойын чайнворд ұстанымы бойынша жүреді. Чайнворд (ағыл. chain – шыңжыр 

және word – сөз) бас қатыру есебі – ойланып табылған сөздің әріптерін, алдыңғы сөздің 

соңғы әрпі, кейінгі сөздің алдыңғы әрпі болып табылатындай етіп, бірінің соңына бірі 

тізбектеле орналасқан торкөздерге сөздер толтырады. 

Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ,-қарбыз т.б. 

«Екі әріп» ойыны. 

Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі қатысушы сол сөздің соңғы екі 

әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен түсіндіреді, 

үшінші қатысушы мұның не туралы айтып жатқанын түсінеді де, сол сөздің соңғы екі 

әрпіне сөз ойлап табады. Бір қызығы балалар сөзді жасырушының не туралы айтып 

жатқанын біледі, бірақ ешкім оны дауыстап айтуына болмайды. 

«Еске түсіру» ойыны. 

Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, парталасының аты кім, 

көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер  қыз бала болса юбкасының түсі 

қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын 

балалардың бір-бірін жақсы тануға, қарым-қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың 

есте сақтау қабілеті, бақылағыштығы жақсарады. 

«Екі ассоциация» ойыны. Екі баған сызады да, оған төрт сөзден жазады.  Бағанға 

кез келген адам, жануар, заттардың атын жазады. Осы екі жақтағы сөзді байланыстырып, 

ерекше бір ассоциация ойлап табуы керек. Мысалы егер бірінші бағанға мысық, 

екіншісіне жарық деп  жазылса, екі сөзді қосып «жарыққа жылынған мысық», «лампочка 
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спиралы мысық мұртына ұқсайды», «лампочка сияқты» мысық томпақ және жылы», 

«мысықтың басы лампочка сияқты» т.б. ерекше ұқсастықтар табады.  Орындауға 5 минут 

уақыт беріледі. Жазғандардың ішінен ең қызықты ассоциация таңдалады. 

«Қара жәшік» ойыны. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Стол үстіне екі жәшік қойып, 

ішіне көзілдірік, түйме, гүл, желпуіш,  айна т.б. заттарды салады. Ойыншының міндеті 

жәшік ішіндегі затты өмірде қай кезде, қалай қолданатынын сипаттап айтуы керек. Қарсы 

топ оларды жасырып отырған затын айтқан сөздеріне қарап табуы керек. 

«Дұрыс-дұрыс емес» ойыны. Ойынға қатысушыларды екі топқа бөледі. Оларды 

бір-біріне қарама-қарсы отырғызған дұрыс.  Ортаға бос екі орындық қояды.  Бір орындық 

«дұрыс» дегенді білдірсе, екінші орындық «дұрыс емес» дегенді  білдіреді. Мұғалім 

немесе бір оқушы қағазда жазылған ой-тұжырымды оқиды: Ы.Алтынсарин – алғаш 

мектеп ашушылардың бірі». Бұл тұжырымды дұрыс деп санаса, олар тез барып «дұрыс» 

орындығына отыруы тиіс.   «Дұрыс емес» деп санаса, соған сәйкес белгіленген орындыққа 

отырады. Қайсысы бірінші барып отырса және жауапты дұрыс тапса,сол жеңімпаз болады. 

 «Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік 

береді. Жолға шыққан жолаушы қандай заттарды алады? деген сұрақ қойылады.Бір топ 

керекті заттар тізімін айтады, екінші  топ ол заттар не үшін қажет екенін айтып беруі 

керек. 

«Кемпірқосақ» ойыны. Бір минут ішінде түстері әртүрлі бес түсті затты ретімен тез 

айтып шығуға тапсырма береді.  Мысалы: қарбыз (қызыл), лимон (сары), аспан (көк), 

жапырақ (жасыл), топырақ (қоңыр). Кімде-кім түске сәйкес заттың атын таппай қалса, 

ойыннан шығады 

  «Еске түсіру» ойыны. Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, 

парталасының аты кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер  қыз бала 

болса юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы сияқты белгілерді айтып 

шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға, қарым-қатынасын реттеуге 

көмектеседі. Балалардың есте сақтау қабілеті, бақылағыштығы жақсарады. 

Жаңартылған  білім бағдарламасының   мазмұндық ерекшеліктері оқытудан 

күтілетін нәтижелерге оңтайлы қол жеткізуге мүмкіндік беретін стратегияларды, әдіс-

тәсілдерді  жетік білуді және таңдап қолдануды талап етеді. 

 1.“ Ыстық орындық” әдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтарға 

жылдам жауап беру керек, себебі, орындық ыстық. 

2.“Автор орындығы” оқушының өзі жазған шығарма, эссесін оқытқанда отырғызып 

оқытуға болады. 

Бұл әдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты бекітуде тиімді. 

«Миға шабуыл» стратегиясы 

(Мұғалімдермен жұмыс) 

Тақырыпқа байланысты идеяларды көбірек жазыңыз. 

Уақыт аяқталғанда кезектесіп өз идеяларыңызды оқисыз, идея қайталанбау керек. 

Қайталанған идеяларды сызып тастап отырыңыз. Мысалы: “оқушылар мектепті тастамас 

үшін не істеу керек?” 

“3 таяқша” әдісі 

(мұғалімдермен жұмыс) 

Берілген тақырыпқа байланысты 

1 сұрақ 

1 жауап 

1 идея әр топ даярлап, көпшілікке салады. 

Мысалы: “деңгейлі оқыту туралы” 

 5.«Бинго» ойыны. (Мұғалімдермен жұмыс) 

Лотоға түскен сандарға байланысты сұрақтар беру. Мысалы: 16 — сұрақ. 

Семинарға не үшін келдіңіз? 

Алдымен мұғалімдерге жауап бергізіп, соңынан дайын жауапты ашу, салыстыру. 
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«Әдіс алмасу үшін.» 

6.«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі 

Бұл мәлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба? 

Өтілген мәтін бойынша мысалдар келтіріледі. Мысалдарды оқу кезінде 

оқушылар ол келтірілген мысалдың өтілген мәтінде бар, жоғын анықтайды. 

7. Ширату ( Оқушыларға ширату түрлерін жасату) 

«Он сұрақ!» әдісі. 

(мұғалімдермен жұмыс, гүл, семинар, сабақ, оқу сөздерін келтіру) 

Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз жазылған 

стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған жауап не ИӘ, не ЖОҚ 

деп беріледі. 

9.«Серпілген сауал» әдісі 

Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға қол 

жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды лақтырыңыз. 

«Сұрақтар жаңбыры» 

Ұйымдастыру: топпен жұмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамыту. 

Сипаттамасы:  оқушылар  топтарға өз еркімен, қалауымен  бөлінеді.  Әр  топ 

параққа сұрақтар жазып, бір-біріне  лақтырады. Алған сұрақтарына  жауап жазып, кері 

лақтырады. Жауап жазылған парақты қағып алған ойыншы, сол жауаптан сұрақ тудырып, 

ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғасады. 

«Детектив» әдісі 

Ұйымдастыру: топпен жұмыс. 

Мақсаты:  оқушылардың сыни ойлау, көшбасшылық дағдыларын дамыту. 

Сипаттамасы: Оқушылар екі топқа біріктіріледі. Екі топқа да шытырман оқиғалы 

мәтін шағын бөліктерге бөлініп, қима қағаздарға жазылып  беріледі. Олар 15 минут  

ішінде осы мәтіндегі шытырман оқиғаның шешімін табуы тиіс. Әр топ өз шешімдерін 

айтады. Қандай тәсілмен анықтағандары талқыланып, ақпараттармен жұмыс істеу туралы 

ой бөліседі. 

12.«Коллаж әңгіме» әдісі 

Ұйымдастыру: топпен жұмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау және коммуникативтік дағдыларын  дамыту. 

Сипаттамасы: оқушыларға түрлі-түсті суреттері бар журналдар беріледі. Олар 

журналдардан қиып алып алған суреттерін флипчартқа жабыстырып, әңгіме құрастырады. 

13.«Менің сөзім» әдісі 

Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сабақта алған білім, білігін  бағалау. 

Сипаттамасы: сыныптан бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін 

қорытындылап айтады. Айтып болған соң,  басқа бір оқушының атын атайды. Сөзді сол 

оқушы жалғастырып,  сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы сабақты 

қорытындылауға осы ретпен  қатысады. 

14.«Жағымды, жағымсыз, даулы» әдісі 

Ұйымдастыру: топпен жұмыс. 

Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, талдау дағдыларын дамыту, сабаққа 

қызығушылықтарын арттыру. 

Сипаттамасы: оқушылар шағын топтарға біріктіріледі. Әр топ  оқылған әңгімені 

немесе мәтінді «жағымды, жағымсыз, даулы» мәселелерге бөліп, талқылап, өз 

ойларын(идеяларын)  айтады. Содан кейін әр топқа тек бір мәселені бөліп беріп, олар 

үлкен топқа өз ойларын (идеяларын) ұсынады, ал басқа топтар толықтырып немесе қарсы 

пікірлер айтуына болады. 

15.«Суретті әңгімеле» әдіс 

Ұйымдастыру: барлық сыныппен, жұппен жұмыс. 
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Мақсаты: бір бөлігі берілген сурет бойынша әңгімелету, суреттегі оқиғаның басын 

және соңын болжату арқылы тапқызу. 

Қажетті материалдар: сериялы суреттер 

Сипаттамасы: оқушыларға сурет көрсетіліп, әңгімелетіледі. Қажет болған жағдайда  

әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала үйретуге болады.  Сурет әңгіменің бір бөлігі екені 

ескертіледі. Оқушыларға суретте бейнеленген сәттің алдында не болғаны және кейін не 

болатыны болжатылады. Оқушылардың өз әңгімелері тыңдалғаннан  кейін әңгіменің 

толық нұсқасы оқып беріледі. 

Оқушылар өздері құраған әңгіме  мен әңгіменің шынайы сюжетін салыстырады. 

Оқушыларға әңгімедегі негізгі ойды табу тапсырылады. 

«Неге? Неге? Неге?» әдісі 

Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс. 

Мақсаты: Орындалған тапсырмалардың түйінді тұстарымен ой бөлісу және 

оқушылардың рефлексиялық ойлауын дамыту. 

Сипаттамасы: Оқушылар шеңбер бойымен тұрады. Жүргізуші осы сабақта не 

үйренгенін айтады және соңғы сөйлемін «неге?» деген сұрақпен аяқтайды. Келесі оқушы 

сол сұраққа жауап беріп, қасындағы әріптесіне «неге?» деген сөзі бар сұраулы сөйлем 

айтады. Келесі ойыншылар да  осы әрекеттерді тізбек бойынша жалғастырады. Ойынның 

соңында оқушылар орындалған тапсырмаларды еске түсіріп, олардың  түйінді тұстарымен 

ой бөліседі. 

«Әңгімеге негізделген жазу» 

Ұйымдастыру: топпен/жұппен жұмыс 

Мақсаты: әңгіме желісі бойынша орындалған жұмысты  топтарда немесе жұптарда 

талқылай отырып жазу; әңгіме туралы өз ойларын ортаға салу және пікір алмасу. 

Қажетті материалдар: ақ парақтар, қалам 

Сипаттамасы: берілген  әңгіме бойынша шақыру қағазын, хат, ашықхат, 

электрондық хат, күнделік жаздыру үшін оқушылар шағын топтарға немесе жұптарға 

бөлінеді. Оқушылар берілген жұмыс түрлерінің бірін  таңдайды немесе  жеребе арқылы 

анықталады. Жазу уақыты белгіленіп, оқушыларға ескертіледі. Әр топта немесе жұпта бір 

хатшы сайланады. Оқушылар не жазатындарын талқылап, бір-бірімен пікіралмасады. 

Жазып  біткеннен кейін олар өз жұмыстары төңірегінде ой  бөліседі. 

Жалпы қорыта айтқанда, болашақ бастауыш сынып мұғалімі ретінде оқушы өзінің 

алған білімін өмірде қажетіне асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 

«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Бізге үлкен жауапкершілік артылып отыр. Біз 

болашақ ұстаз ретінде оқушыларымыздың тынымсыз еңбекпен терең білім алып кемеңгер 

ұрпақ болғанын қалаймыз. Біз өз мамандығымызды сүйеміз! 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виноградова З. И. 

МБОУ СОШ №35 им. Героя Советского Союза Д. Ф. Чеботарёва 

Кальченко А. В. 

МБОУ СОШ №12 

Тарасова М. В. 

МБОУ «СОШ №102» 

Российская Федерация, г. Воронеж 

 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии. Именно они дают 
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возможность повышать качество образования, грамотно мотивировать учебную 

деятельность ученика и просто «банально» осуществлять образовательный процесс легко 

и доступно. 

Спектр образовательных педагогических технологий в современной школе 

представлен достаточно широко. Определенно, особого внимания достойно одно из 

направлений современной педагогики – это суггестопедия. Многообъёмность данного 

понятия сложно переоценить. Суггестия – это основной источник реализации 

«резервных» возможностей школьника. Она позволяет обеспечить качественное усвоение 

материала посредством эффективного восприятия знаний, быстрого запоминания, 

точности воспроизведения. 

Чаще всего высокий уровень обученности достигается за счёт использования 

средств как вербальных (слова, интонация), так и невербальных (мимика, жесты, 

обстановка, в которой находится обучающийся). Безусловно, особый эффект достигается 

в том случае, когда ознакомление с новым материалом сопровождается авторской 

интонацией, использованием музыкального фона. Иными словами, сверхзапоминание 

лежит на искусственно создаваемой атмосфере концертности. В этом случае у школьника 

рождается настроение, возникают ассоциации, вспыхивают идеи. Кроме того, музыка – 

это ритм, ритмические же паузы активизируют у него эффект постоянного ожидания 

новой информации. Вскрываются резервы личности обучающегося. 

Таким образом, суггестопедия – это метод, повышающий уровень мотивации 

учебного процесса, который не должен быть самоцелью. Следует учитывать различное 

понимание мотива младшего школьника, т. е. не просто «интересно» или «неинтересно», а 

предметное переживание по данному поводу. В этом ему может помочь нахождение 

«личностного смысла» исследуемого вопроса. 

Сюда же относим результаты воздействия одного человека на другого. Всё это 

будет стимулировать активность школьника и представлять собой систему введения 

нового материала в различных ситуациях общения. Данный процесс ориентирован на 

создание естественной речевой среды. 

Умственная деятельность учащихся должна быть связана с гигиеной труда 

обучающегося. Эффективность учебной деятельности напрямую соотносится со 

снижением эмоциональной напряжённости младших школьников в учебное время. 

Одним из обязательных принципов суггестопедического метода является обучение, 

проходящее в приятной атмосфере. Именно этот принцип суггестии является 

основополагающим для стандартов ФГОС и предполагает определённые этапы работы на 

уроках филологического цикла: 

– знакомство с новым материалом; 

– активный этап – прочтение учителем нового материала; 

– концертный этап – повторное прочтение на фоне звучащей музыки; текст 

разбивается на части, которые читаются с особой интонацией (интонационные качели): 

а) 1 часть читается нейтрально; 

б) 2 часть читается мягко; 

в) 3 часть – загадочно-нерешительное прочтение; 

г) 4 часть – торжественное чтение. 

– этап суггестивных этюдов; 

– драматизация и тестирование завершат процесс. 

Учебный материал в данной системе подаётся глобально, большими кусками без 

предварительного запоминания, без зазубривания. Преобладает смысловое начало и 

прямое включение в коммуникативную практику. Согласованность содержания обучения, 

способов подачи знания и познавательных потребностей обучающихся – всё это и есть 

суггестопедическая система обучения, обеспечивающая эффективность восприятия 

учебного материала, точность его воспроизведения, экономичность трудозатрат 

школьника. 
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Представленная система привлекла нас новыми возможностями. Благодаря ей 

учащиеся перестают быть пассивными наблюдателями. Они посильно исследуют знания. 

Изучить – это значит сделать шаг вперёд, сделать его уверенно, без напряжения. 

Именно названные принципы помогли создать жизнеспособный учебник «Азбуку» 

и авторскую технологию обучения грамоте. Уже много лет процесс обучения грамоте на 

наших уроках проходит блоками, без напряжения, в форме посильного исследования. 

Первоклассники знают, зачем они изучают буквы – чтобы читать. Читать ученики 

начинают уже с первого урока. Каждое прочитанное слово имеет смысловую нагрузку (Ия 

– имя девочки, Ея – название реки, Ия – название реки, на которой стоит город 

Иркутск и т. д.). 

В период обучения грамоте проводим работу, которую называем 

«Вязание узелков». Это графический диктант, во время которого ученики 

«вяжут узелки на память», т. е. демонстрируют знания, полученные ранее. 

Каждый «узелок»  точка. Одновременно они учатся ориентироваться в 

пространстве. 

Другой приём работы навеян традициями русского народа. Он называется «Ставим 

латочки». Практически это выглядит следующим образом: ученики цветными 

карандашами помечают изучаемую букву, орфограмму или часть речи. Например: 

Данный вид деятельности позволяет организовывать уровневую работу: те, кто 

умеют читать, читают текст и «ставят латочки» на изучаемую букву; те, кто только учится 

читать, находят букву в тексте и закрашивают её. Буква встретится много раз, значит 

младший школьник запомнит её хорошо. 

Отличается наш народ и рукоделием. Отсюда ещё один приём работы, 

придуманный нами, «Вышивание». Он предполагает применение на практике знаний 

фонетики. Его следует отнести к креативной степени сложности. Предусматривается 

довести до навыка умение различать звуки и обозначать их соответствующими 

условными значками.  

Предлагаем узор:  

  гласные,   согласные;  

А всё вместе – это естественная речевая среда, созданная посредством 

суггестивных этюдов. Работая на уроке, включаем авторскую технологию обучения 

грамоте. Она позволяет учащимся совершенствовать навыки самостоятельной работы на 

конструктивном и креативном (творческом) уровнях. 

Представленная технология формирует активное отношение к окружающему миру, 

его целостное восприятие, что соответствует понятию синергетики. 

Опыт показывает, что грамотно построенные уроки не вызывают у учащихся 

перегрузок, а пробуждают интерес к познанию, повышенное качество знаний. 

«Азбука» основана на интеграции классического содержания, технологии, 

инновации. Он соответствует формуле: содержание + методика + комфортность и 

является ярким откликом на принципы суггестопедии. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОЙЫН ӘДІСІ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 

Жанибекова Г. Б. 

М. Мәметова  атындағы  Қызылорда  гуманитарлық  колледжі 

 

Бүгінгі таңда бүкіл әлемде болып жатқан өзгерістер адам өмір сүріп жатқан 

ортадағы барлық салаларына, соның ішінде, білім беру саласына да әсер тигізуде. 

Біздің еліміз 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасын, 

ел басшымыздың үштұғырлы тілдік саясатын, білім мен ғылымдағы мемлекеттік 

бағдарламаларын негізге ала отыра, білім берудегі кезек күттірмес өзекті мәселелерін алға 

қойып отыр. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру тұжырымдамасының 

негізгі мақсаты – білім беру жүйесінің барлық деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес 

білімді, біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті, қазіргі жылдам өзгеріп отыратын дүние 

жағдайларында алынған терең білімін, қажетті дағдыларын тиімді түрде жүзеге асыратын 

және еркін бағдарлайтын, өзін- өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік 

тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға дайын қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру 

[1]. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Білім беру 

реформасы табысының басты өлшемі –тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген 

азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге 

көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім 

беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» деп атап көрсетті [2]. 

Қазіргі таңда бүкіл әлемдегі өркениетті дамыған елдердің басты көңіл бөліп 

отырған мәселесі - оқытудың жаңа технологияларын қолдана отыра, оқушыға жалпы 

бірдей қалыптасқан жан-жақты, дәстүрлі әдістермен әлемдік деңгейдегі озық 

технологиялармен салыстырылған, өмір тәжірибесіне ұштастырылған терең білім беріп, 

білікті маман даярлау. 

Білім беру жүйесінде білім алушылардың білім сапасын арттыру мәселесінде 

ғылым мен тәжірибенің бір-бірімен өзара байланысқан, көптен қалыптасып келе жатқан 

қарама-қайшылықтарын шешу басты мәселелердің бірі болып табылады. Сол 

мәселелердің ішіндегі ең бастысы оқыту үрдісіндегі оқытудың әдістері мен 

формаларының мазмұнының сәйкес келмеуі. Осы орайда, әлі де жаңа инновацияның бірі 

болып табылатын, өте қызықты және алдынан үміт күттіретін оқыту әдісінің бір түрі-ойын 

арқылы оқыту әдісі. 

Айталық, ерте замандардағы эллиндік және римдік халықтар ойынды 

балаларды тәрбиелеу құралы етіп, жауынгер ұландарды дайындау мақсатында қолданған. 

Ойындар арқылы жас ұрпаққа соғыс өнерін үйретіп, мәдениет пен сөз өнерін дарытқан. 

Ойындардың жастарды тәрбиелеу мүмкіншіліктерінің зор екендігіне жете мән берген. 

ХVII-XX ғасырларда ойын әрекетін түсіндіруде жаңа көзқарастар, пайымдаулар 

орнығып, төмендегідей ғалымдар ойын әрекетінің философиялық негіздерін ғылыми 

тұрғыдан қарастырды,олар: Г. Гегель, В. Вундт, Ф. Шиллер, К. Бюлер, В. Фриге, К.Гросс, 

Г. Спенсер, И. Хейзинга, И. Кант, Г.М. Мейес, В.М. Демин, М.А. Каган, т.б. ғалымдар 

ойын теориясының қалыптасуы мен дамуын, ойын іс-әрекетінің әлеуметтік жақтарын 

анықтап, оның баланың қиялы мен ойлау қабілетіне оң әсер ететінін анықтаған. 

Ойын – күрделі биологиялық, психологиялық, педагогикалық ұғым. Психология 

тұрғысынан ойынды зерттеуге Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, 

Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев секілді ғалымдар ат салысты. С.Л.Рубинштейннің 

психологиялық көзқарасы бойынша «ойын негізінде адамның барлық психикалық 

қабілеттері қалыптасады, баланы ересек өмірге дайындайды. Ойын арқылы баланың 

қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туады [3.30]. 

http://www.netref.ru/zajsan-audandi-bilim-bolimi-mm-2011-2015-jilfa-arnalfan-strate.html
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Ойын - адам іс-әрекетінің негізгі түрінің бірі. Ол адам іс-әрекет жүйесінің негізгі 

құрамдық бөлігіне кіреді. Ойын іс-әрекетінсіз адамдардың, қоғамның, жеке адамның 

дамуы мүмкін емес. Қоғамдағы ойын іс-әрекетінің обьективті маңыздылығын білімді, 

шеберлікті, дағдыны қалыптастыру бағытынан көрінеді. 

Бұл туралы орыс педагогы А. Макаренконың айтылған сөздері орынды: «Оқушы 

өмірінде ойының маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай 

маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. Жеке адам ойында қандай болса, өскесін жұмыста 

да көп жағынан сондай болады. Сондықтан келешек қайраткерді тәрбиелеу алдымен 

ойында басталады. Ойын оқушылар үшін - айналадағыны танып-білу тәсілі» - деп 

тұжырымдайды [4.115]. 

Сонымен қатар, ойын әрекетінің теориясы мен практикасын отандық және 

шетелдік педагогтар, психологтар, социологтар зерттеуде. Мысалы: Иохан Хейзинганың 

"Ойыншы адам" , Д.Б. Элькониннің "Ойын психологиясы", Эрик Берннің "Адамдар 

ойнайтын ойындар" атты еңбектері жазылды. Ойын теориясын зерттеуші Ресей 

ғалымдары А.В. Вербицкий , И.П. Пидкасистый , қазақстандық ғалымдар қатарында Н.К. 

Ахметов, Ж.С. Хайдаров, т.б. 

Педагогикалық үрдісті жетілдіруде ойынның маңыздылығын қазақстандық ғалым 

Н.Құлжанова да зерттеп, «ойын бала үшін еліктеу, инстинкт, күнделікті басты әрекет және 

оның жеке өмірі болып табылады» деп дәлелдеген [5.45]. 

Н. Құлжанованың айтуы бойынша ойын әрекетіндегі басты педагогикалық 

мақсаттары – баланың алдағы өміріне түзу жол салу, үлкендерге еліктеуі және өмірдің 

талаптарына сай бейімделуі ойынды әдептілік, тәрбиелік мақсатта пайдалануды көздейді. 

Осы тұста ғалым бала ойын әрекетінде ғана тынығып, жұмыс жасап, өсіп жетіледі, оның 

ойлау қабілеті жетіліп, қарым-қатынас жасау мүмкіндігі артады деген пікірді білдірген 

[5.46]. 

М. Жұмабаев «Ойын – бала үшін өмірлік тәжірибе» - деп атап көрсетсе, ал, 

шетелдік ғалым Ж. Пиаже «ойын-баланың рухани дамуының негізі» - деген, сонымен 

қатар, К. Левин, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин сияқты ғалымдар да өз еңбектерінде ойын 

әрекетінің оқу үрдісінде маңызды құрал болып табылатындығын атап көрсеткен. 

Қазіргі уақыттағы ғылыми түсінік бойынша ойындарды халықтық, спорттық, 

кәсіптік немесе іскер, стратегиялық, дидактикалық, коммуникативті деп 

классификациялайды. Ойындарды классификациялау оқыту ойындары теориясының ең 

маңызды мәселесі болып табылады. Ойындарды классификациялауға әр түрлі жағынан 

келген зерттеу нәтижелері бар. Солардың кейбіреулеріне тоқтала кетсек. 

А.А.Выготский ойындардың үш негізі топтарын: драмалық, спорттық, өрнектік деп 

көрсетеді  

[ 6.45 ]. 

Г.А. Агапова ойындарды құрылыстық, жобалау, еңбек, дидактикалық, танымдық, 

ақыл-ойға, музыкаға байланысты ойындар, ритмикалық ойын жаттығулары, ойын 

сабақтары, жаттығу ойындары, қалжыңдар, ойын көңіл көтерулер, қозғалмалы ойындар, 

спорттық ойындар деп бөледі [7.19]. 

П.И. Пидкасистый - табиғи және жасанды ойындарды әрі қарай классификациялай 

келе ойындардың төрт тобын жинақтайды: 

а) мазмұны бойынша: шығармашылық ойындар, білімді үйрену жаңа тәжірибелер 

мен әдістерді қалыпсыз іс-әрекетке қолдану, зерттеушілікке байланысты ізденіс елестету 

және ізденіспен байланысты; 

ә) түрі бойынша: сюжетті, ролдік, орталықтанған, ақыл-ойды қажет ететін, 

компьютерлік; 

б) ойынға қатынасушылардың ұйымдастыру формасына байланысты: жеке, екі 

адамдық, топтық, көпшілік; 

в) әсер ету орнына байланысты: ойын алаңындағы, столдағы, эстрадалы, 

сценадағы, залдағы, үйдегі ойындар т.б [8.35]. 

http://www.netref.ru/hajdarov-esajrat-erbolatli-xx-fasirdi-basindafi-aza-ltti-demok.html
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Н.К.Ахметов [9.23 ] жалпы ойындарды табиғи және жасанды ойындар деп бөледі. 

Соның ішіндегі жасанды ойындар: академиялық (оқыту), академиялық емес (спорттық) 

деп топтай келе, академиялық ойындарды: оқу ойындары, имитациялық оқу ойындары 

деп классификациялайды. 

     Қазіргі кездегі шет тілін оқыту үрдісінде кеңінен қолданылып жүрген 

коммуникативті әдіс пен коммуникативті біліктілік ұғымдарына түсінік берсек. 

Коммуникативтік әдіс – оқушы мен мұғалімнің тікелей қарым-қатынасы арқылы 

жүзеге асатыны, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен 

әдістемелік категорияларға тән басты белгілер мен қағидалардың басты жүйесінен 

тұратын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілдік қарым-қатынас құралы 

ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі. 

Шетел тілін оқытуда оқушылардың коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру 

бүгінгі күнде ең маңызды мәселенің біріне айналуда. Шетел тілінде сөз әрекетінің жоғары 

деңгейде болуы коммуникативтік біліктілік элементтерінің оқушылардың бойында толық 

қалыптасуынан көрініс табады. Олар: коммуникативтік білім, коммуникативтік дағды, 

коммуникативтік іскерлік. Осы элементтерді шетел тілдерін оқып үйренудің бастапқы 

деңгейінде сөз әрекетінде қалыптастыра білуіміз қажет [10.14]. 

Бұл ұғымға анықтама беретін болсақ коммуникативтік біліктілік дегеніміз шетел 

тілінің грамматикалық құрылымы мен тілдік бірліктердің қызметін толық білетін, яғни 

лингвистикалық білімі сөз әрекетінен сөйлеу түрі жоғары деңгейде көрінетін, шетел 

тілінде еркін қарым-қатынас жасай алатын адамның тілге деген қабілеттілігі деп көптеген 

әдістемелік әдебиеттерде көрсетілген [10.14]. Коммуникативтік біліктілік белгілі бір 

тілдік ортада немесе арнайы ұйымдастырылған оқу үдерісінде қалыптасатындығы қазіргі 

таңда жиі айтылып жүр. 

Оқушы оқу үрдісіндегі басты субьект, ал мұғалім шетел тілінде қарым-қатынас 

жасаудағы көмекшісі және ұйымдастырушысы болып табылады. Шетел тілі пәнін оқудағы 

басты әрекет оқушының сыртқы және ішкі белсенділігінен танылады. Шетел тілін 

оқытуда коммуникативті бағдарлы әрекетті қарастыра отырып, әдіскер Р. 

Мильурд мынандай тұжырымды көрсетеді, яғни әдістемелік тәсіл көмегімен 

коммуникативтік ойын еркін қатынас негізінде қарастырылады. Бұл жағдайда тапсырма 

түрлері мынандай болуы мүмкін: коммуникативті ойын; коммуникативті имитация; еркін 

қарым-қатынас [10.14]. 

Оқушының коммуникативтік қабілетін дамытуда оқыту: оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу-

ауызша өзара қатынас, жазбаша өзара қатынас бір уақытта дамиды; оқытудың бұл төрт 

түрі де сөйлесушілердің бір-бірін түсінуін қамтамасыз етеді. 

Оқу үрдісі негізінде коммуникативтік қабілетін дамытуда ойын элементтерін 

пайдаланып, топпен және жеке немесе жұппен жұмыс істеу арқылы оқушының жеке тұлға 

ретінде ерекшеліктерін анықтау, зейінділігін қадағалау, өз білім деңгейіне өзі баға беруіне 

көмектеседі. 

Қазіргі уақыттағы сабақ үдерісінде қойылып отырған талаптардың бірі 

оқушылардың коммуникативті сөйлеу біліктілігін дамыту мақсатында сабақ үдерісінде 

ойын түрлерін, коммуникативті ойындарды қолдануды негіздейді. Осы тұста 

төмендегідей коммуникативті ойындарды пайдалану әбден орынды деп 

есептейміз.Мысалы:  

Interviewing an interesting person. Бір оқушы танымал атақты адамның (саясат қайраткері, 

әнші, актер, спортшы, т.б) ролін ойнайды. Сыныптастары әртүрлі сұрақтар қоя отырып, 

оның кім екендігін табуы тиіс 

Сұрақтар былай болуы мүмкін: 

What's your hobby? What kind of meal/ sport/clothes/ do you like? 

Are you a man or a woman? Are you married or a single? т.б. 

Just the facts. Мұғалім тақтаға 3 сұрақ жазады, мыс: What kind of music do you like? Where 

do you usually listen to music? Who is your favourite singer? 

http://www.netref.ru/sabati-tairibi-azati-ltti-medeni-ojindari-asi-ojini.html
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Әрбір оқушы 3 үлестірмелі қағаздан алып, оның әрқайсысына, әр сұраққа жауап 

жазады. Мұғалім барлық қағаздарды жинап алып, араластырады да, әр оқушыға 3-3тен 

таратады. Балалар сынып ішінде сұрақ қоя жүріп, қолындағы карточканың иесін іздейді. 

Барлық карточкалар өз иесін тапқанда ойын аяқталады. 

Бұл ойынды Атамұра баспасынан шыққан, авторлары: Аяпова.Т. Әбілдаева.З. 

Ұқбаев. А. 9 - сынып оқулығындағы «Music in our life» тақырыбын өткенде немесе 

музыкаға қатысты сабақтарда пайдалануға болады.  

Why? 

Мына төмендегі сұрақтарды пайдалана отырып, оқушылардың сүйікті заттары, 

әрекеттері туралы айтыңыздар. 

What is your favourite TV show? Why? 

What is your favourite magazine? Why? 

What is your favourite gift you have received? Why? 

What is your favourite time of the day? Why? 

What is your favourite day of the week? Why? 

Сұрақтарды оқушылардың деңгейіне қарай жеңілдетіп немесе күрделендіріп беруге 

болады. 

Сонымен бірге, мынадай коммуникативті ойындар ағылшын тілі сабағында 

оқушылардың коммуникативті сөйлеу біліктілігін дамытуға көмектеседі: Interrupting the 

story, Make a text, Answer the questions, Find the theme, Make a story, Tell the story on the III-

rd form, Name game, Introductions, Who am I?, Word race, Recipe banquet, Questions, Objects, 

Sentence Completion, Learning the actions. 

Грамматиканы үйреніп жатқан оқушыларды ойын барысында бақылаған 

Бельгиялық бизнесмен “It isn’t silly at all” - “Бұл мүлдем ақымақтық емес” деп өзінің таң 

қалғандығын білдірген екен, сол сияқты ойын процесі бір уақытта тиімді әрі қызықты 

болуы мүмкін. 

Қытай даналығында: «Маған айтсаң, мен ұмытып қаламын; маған көрсетсең, мен 

есімде сақтаймын; ал өзіме әрекет жасауға мүмкіндік берсен, мен үйренемін» деп 

айтылғандай, біз балаға бір ақпаратты тек айтып қана қойсақ, ол ұмытып кетуі мүмкін, 

көрсетсек есінде қалуы мүмкін, ал ойын үрдісінде баланың өзіне жасауға мүмкіндік 

берсек, бала өзі үйреніп кетуі әбден мүмкін. 

Сонымен қатар, екінші тарауда, шетел мектептерінде сабақ үдерісінде 

қоданылатын ойын түрлері мен ойын әрекеттері, жаттығулар беріліп, салғастыра 

талданды. 

Жоғарыда аталып еткен коммуникативті ойындарды ағылшын тілі сабақтарында 

қолдануға әбден болады. Төменде біз шетел мектептерінде сабақ үдерісінде қолданылатын 

коммуникативті ойындар мен ойын әрекеттері, тапсырмалар мен жаттығуларға 

тоқталмақпыз.  

Riddles. Read the first riddle and have the class ask questions to try and solve the riddle. Riddles 

promote discussion and curiosity. 

The man was injected with deadly poison-but it did not kill him ( He was already dead) 

Everyone around him knows who he was , but no one knew his name ( He has just been 

born) 

The man had been a hostage for 10 years. His wife watched him leave he plane, and 

called to him excitedly. He did not respond (She saw him on television) 

I run but no legs (nose) 

The more there is the less you see (darkness) 

What has hands but not skin or bones? (сlock) 

Whatis black and white and read all over? (newspaper) 

Tongue twisters. Tongue twisters are phrases or sentences that are very difficult to say fast. 

Tongue twisters are not only fun but they train the tongue to speak in English. Ask for three 

http://www.netref.ru/the-adventures-of-gerard-priklyucheniya-brigadira-jerara-by-a.html
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volunteers to stand up front. Write the first tongue twisters on the board and have each one say it 

five times. Have the rest of the class vote on the fastest and funniest for each one. 

Toy boat. Toy boat. Toy boat. 

The sixth sick shakes sixth sheep’s sick. 

Suzy sells seashells on the seashore. 

Three free throws. 

Greek grapes. 

I thought a thought. But the thought I thought wasn’t the thought I thought I thought. 

Сонымен қатар шетелдік мектептер мен оқу орындарында қолданылатын мынадай 

ойын әрекеттері қолданылады: What is in the picture, Weather, That’s me, Expressing 

Feelings, Description, Speed up, Dicto Gloss Description, Chain Drills, etc. 

Жоғарыда көрсетілген шетелдік мектептердегі ойын түрлері мен әрекетерін 

қарастыра келе, мынадай қорытынды жасауға болады: шетелдік мектептердегі ойын 

әдістерінің жүргізілуі өте еркін, яғни олар ойын барысында өздерін өте еркін ұстайды, 

ролдік ойындарды да нағыз образға шынайы түрде ене отырып орындайды, ал біздің 

мектеп оқушыларының коммуникативтік ойындарды қолдану барысында, өз ойларын 

жеткілікті дәрежеде жеткізе алмауы, олардың сөздерді айтуда қателесемін деген ойының 

туындауында, себебі қазақ мектебінің кейбір балаларына ұялшақтық пен ұяңдық тән, 

олардың бойында өзгелермен жылдам қарым-қатынасқа түсу сияқты қасиеттер баяу. Міне, 

осы мәселені шешу үшін, ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативтік 

сөйлеу біліктілігін қалыптастырып, дамытуда ойын әдісінің ролі өте зор. 

Атақты американдық жазушы Е. Градин «You cannot effectively learn a foreign 

language until you make a million mistakes in that language. So hurry up and made your million 

mistakes» деп айтқандай, кез-келген адам ағылшын тілін сөйлеу әрекетінде миллиондаған 

қателерді жіберу арқылы үйреніп, шыңдалады. 

Қорыта келе, ойын түрлері педагогикалық, психологиялық және оқыту әдістемесі 

тұрғысынан салғастырмалы талдау жасау  арқылы қарастырылу барысында, ағылшын тілі 

сабағында оқушылардың коммуникативті біліктілігі мен сөйлеу дағдысын дамыту, 

коммуникативті ортаны қалыптастыру және де білім беру жолында жоғары нәтижелерге 

жету үшін, ағылшын  тілі  сабақтарында  коммуникативті  ойындарды   сабақта  

қолданудың  тиімділігі  зор. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ  САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЖАҒДАЙ ЖАСАУ 

 

Кубекова К. Т.,Яхиина С. Ш. 

«№ 93 гимназия» КММ, Қарағанды қаласы 

 

 

Елбасы Н.Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық 

жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық 

ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Аталған міндет Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі үдерісінде де маңызды болып 

табылады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бағдарламасы оқу 

барысында алған білімдері мен дағдыларын түрлі өмірлік жағдайларда қолдана білу 

машықтарын, нақты бір оқу пәндерімен тікелей байланысты емес мәселелерді шешу 

біліктіліктерін бағалауға бағытталған. Яғни, оқушылардың өмірде кездесуі мүмкін 

проблемаларды шешуде жалпы оқыту дағдыларының қалыптасқандығын және жаңа 

қоғамда тиімді қызмет етуін бағалау мақсатын көздейді.  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастырудың педагогикалық негіздері дегенде, ең алдымен, оқушылар меңгеруі тиіс 

деп танылған қазақ тілінен берілетін білім мазмұны, қазақ тілін ана тілі ретінде оқуы 

арқылы оқушылардың тілдің коммуникатитивтік қызметін меңгеруі арқылы өзін-өзі 

тануы, тілдік санасы жетіліп, тілдік тұлға ретінде қалыптасуына игі ықпал ететін 

педагогикалық заңдылықтар қарастырылады.  

Оқудағы функционалдық сауаттылық - әр түрлі типтегі мәтіндерді (ақпараттарды) 

ойлау және түсіну қабілеті. Оқушылардың жазбаша мәтіндерді ұғына оқу қабілеттілігі 

және оларға рефлексия, олардың мазмұнын өз мақсаттарына қол жеткізу үшін қолдануы, 

білімдері мен дағдыларын қоғамның белсенді өміріне араласуы үшін дамытуы. Оқу 

сауаттылығы тапсырмаларын әзірлеумен айналысатын бес аспект:  ақпарат іздеу, қол 

жеткізу және алу;  кеңінен түсінуді қалыптастыру;  интерпретациялауды дамыту;  мәтін 

мазмұнын көрсету және бағалау;  мәтін нысанын көрсету және бағалау. [2] 

Оқушылардың оқу сауаттылығын тексеру оқу техникасы немесе мәтіннің 

мазмұнын нақты түсінуін бағалау үшін, сол сияқты оқу барысында меңгерген білімдері 

мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана білу ептіліктерін бағалауға бағытталған  

тапсырмалардың бірі  ретінде проблеманы шешудегі біліктілікті тексеруге арналған «Пән 

олимпиадасы» мәтінін ұсынғым келеді. Тапсырманы орындау барысында оқушылар топ 

болып жұмыс істейді. Мақсатым: біріншіден, оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту, екіншіден орындалатын шаралар барысында топ мүшелері 

арасында қарым-қатынас орнату, топ болып ресми жоспар құрастыра білу дағдыларын 

дамыту және аталған проблеманы шешу үшін топ мүшелерінің өздерінің рольдерін 

қаншалықты ұғына білетінін анықтау.   

«Пән олимпиадасы» 

Қарағанды қаласының «№ 93 гимназия» КММ гуманитарлық пәндер бойынша 

облыстық пән олимпиадасы өткізілді. Аталған пән олимпиадасына Қарағанды облысының 

мектептерінен барлығы 46 оқушы (26 қыз және 20 ұл) келді. Олимпиаданы жоғары 

деңгейде өткізуге көмектесуге 8 мұғалім (4әйел және 4 еркек) қатыстырылды.  

Оқушыларға мәтінмен бірге кабинеттерді  қолдану ЕРЕЖЕЛЕРІ ұсынылады: 
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1. Қыздар мен ұлдар бөлек кабинеттерде  отыруы  керек. 

2. Әр кабинетте  тым болмағанда, бір ересек  адам кезекші болуы керек. 

3. Кез-келген кабинетте  ересек адамдар  балалармен бір жыныста болу керек. 

ТАПСЫРМА: Жоғарыда келтірілген кабинеттерді қолдану ережелерін сақтай 

отырып, кабинеттерге 46 бала мен 8 ересекті орналастырып, төменде берілген кестені  

толтырыңыздар. 

Кабин

еттің атауы 

Орын

дықтар саны 

Ұлдар Қызда

р 

Ересек

тер 

Қазақ 

тілі 

9  8 1 

Орыс 

тілі 

9  8 1 

Ағыл

шын тілі 

7  5 1 

Қытай 

тілі 

7  5 1 

Неміс 

тілі 

8 7  1 

Франц

уз тілі 

8 7  1 

Өзбек 

тілі 

8 6  2 

Жоғарыда берілген тапсырманы орындау үшін, алдымен, жеке оқушылар алынды 

және осы тапсырманы орындау үшін белгілі бір уақыт белгіленді. Сол сияқты осы 

тапсырманы 10 «А» сыныбында сабақ барысында  топпен жұмыс ретінде ұсындым. 

Әрине, жоғарыдағы жеке оқушыларға берілген уақыт топ мүшелеріне де берілді. Сонымен 

қатар оқушылардың жұмысын бағалау критерийлері де ұсынылды. Екі бақылауды 

салыстыратын болсақ, жеке оқушы орындаған кезде уақыт көбірек жұмсалып, 

қатысушыларды  кабинеттерге орналастыру барысында ересек адамдардың жынысы 

ескерілмеді, сонымен қатар көрсетілген орындықтар санына да баса назар аударылды. 

Яғни, мәтінді оқу барысында оқушылар кабинеттердегі орындықтар санының артық 

қалмауы туралы сөз болмағандығына назар аудармады. Оқушылардың берген жауабына 

ұпай берілмеді, себебі бастапқы шарт орындалмады. Ал топпен жұмыс барысында 

оқушыларға екі ұпай берілді, себебі оқушылар жоғарыда көрсетілген шартты дұрыс 

орындады. Бұл мәселені шешуге уақыт әлдеқайда азырақ жұмсалды және мәселені шешу 

барысында топтың әр  мүшесі өзінің ролін анық түсінгендіктен тапсырма әлдеқайда дұрыс 

шешімін тапты.  

Сонымен қатар, ғаламтор желісі арқылы  

2-мысал:  1)Түстен кейін Болат пен Қайрат Алматыдан Астанаға дейінгі пойыздар 

жөнінде білмекші болды. Оларға қай нөмір бойынша телефон соғу керек еді? 2)Болат 

сөмкеден заттарын шығарып болған соң Қайратпен тамақтануға бару үшін оған телефон 

соқты. Қайрат 328-ші нөмірде орналасты. Тапсырма: Болат қандай нөмірді теру керек? [3]  

Осы сияқты мәтіндермен жұмыс барысында оқушылардың әр түрлі оқу дағдылары 

қалыптасады. Атап айтсақ:  

-Табу және алу. Яғни, мәтіннің негізгі бөлімдерінің мәнін тұжырымдау, мәтінді 

түсінуін көрсету. 

-Ықпал ету және түсіндіру. Яғни, ақпаратты жинақтау, мәтінді өз өмірімен 

байланыстыру, сыни талдау жасау. 

-Зерделеу және бағалау. Яғни, мәтінді түсіну және зерделеу, ақпаратты бағалау, 

оның негізінде болжау және қорытынды жасау.   

Әр оқушы оқу сауаттылығының 3 құрамдауышы: Мәтін, Жағдай, 

Аспект түсініктерін күнделікті сабақта оқып, түсініп, тапсырмаларын мұқият орындауы 
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шарт, ал мұндай тапсырмаларды орындау дағдыларын қалыптастыру жауапкершілігі 

мұғалімге жүктелетіні сөзсіз. Егер ұстаз осы жолда үнемі ізденетін болса, өзінің еңбегінің 

жаңа бір қырынан нәтижесін көреді деген ойға келдім. Өз сабақтарымда қолдануда осыған 

көз жеткіздім, ұғынғаным оқушыда ешқандай бос уақыт болмайды, қызығушылығы 

туындағандығы сонша,  жұмыссыз отырмайды. Сонымен қатар оқушыда жауапкершілік, 

еркіндік, сыйластық, өзіндік көзқарас қалыптасады. Бұрын мүлде әзірліксіз келіп 

сабақтың бітуін мазасыздана күтетін оқушы, мүмкіндік бар екендігін сезінеді. 
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ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА CLIL ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ 
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Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж 

 

 

Адамзат мәдениетінің негізі – тілде. Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген 

халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы ел ретінде танылып, өзінің коммуникациялық және 

интеграциялық қабілетін дамытып отырғаны тарихтан белгілі.  

Көптілділік тіл құбылыстарын түсінуге, талдай және талқылай білуге, еске 

сақтауды, тез қабылдауды, математикалық дағдыларды, логика мен ой қорытуды 

дамытуға жағдай жасайды, оң әсер етеді деп есептеледі. Көптілділік оқыту бағдарламасы 

жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті, тіл мәдениетін игерген ұрпақтың 

қалыптасуына жағдай жасайтын білім берудің жаңа моделін пайдалануды қарастырады.  

Қазақстандағы тіл саясаты – Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа бірігу жолы. 

Қазіргі кезде Қазақстандық қоғамда қазақстандықтардың қазақ, орыс және ағылшын тілін 

игеруіне бағытталған үштілділік саясаты жүріп жатыр. Елбасымыз «Үш тұғырлы тіл» 

туралы идеяны алғаш рет 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы 

Ассамблеясының XII құрылтайында жария етіп, 2007 жылғы жолдауында “Тілдердің 

үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. Жобаға 

сәйкес Қазақстан халқы үш тілде сөйлейтін жоғары білімді ел ретінде бүкіл әлемге 

танылуы тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі. Қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерін меңгеру әлемдік нарыққа, ғылымға және жаңа технологияларға жол ашады, 

көпұлтты және полимәдениетті ортада белсенді және тиімді өмір сүруге қабілетті, басқа 

мәдениетті құрметтеп, терең түсінетін, коммуникабельді позитивті тұлғаның 

қалыптасуына мүмкіндік береді.  Елбасы өзінің 2017 жылдың 31-қаңтарындағы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында Тіл 

мәселесі бойынша: «Қазақ тілінің басымдығы  сақталады. Оның әрі қарай дамуына зор 

көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, 

жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Әрбір екі 

жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан 

жалпы ұлттық прогреске жете алмайды», - деген болcа [1], биылғы 2018 жылғы 10 

қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауында да «Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, орыс және 
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ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. ... біздің барлық түлектеріміз елімізде және 

жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін 

болады. Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құрылады», - деп бұл мәселеге баса назар 

аударды.[2] 

Сондай-ақ биылғы Жолдауда инновацияларды енгізуге бағытталған 

индустрияландыру, әлеуметтік дамудың барлық салаларына енетін экономиканың жалпы 

цифрландырылуына көңіл бөлінген. Ал ғаламдық ақпараттар мен инновациялық 

технологиялардың ағынына енуде  ағылшын тілін меңгерудің маңызы зор.  

Қоғамдағы геосаяси, коммуникациялық, технологиялық өзгерістер және интернет 

жүйесі арқылы тілдесу әр түрлі мамандықтағы, әр түрлі жастағы адамдардың санын 

мейлінше көбейе түсуі де ағылшын тілін білу қажеттілігін арттырып келеді.  

Ағылшын тілі – халықаралық тіл. Ағылшын тілі қазіргі таңда халықаралық қарым-

қатынас тілі және дүние жүзіне кең таралған тіл болып танылады. Қазіргі кезде ағылшын 

тілі АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия сияқты көптеген дамыған мемлекеттердің 

ресми тілі, БҰҰ-ның алты ресми тілінің біреуі.  

Расында да, ағылшын тілін білу жастарға әлемнің ең үздік жоғары оқу 

орындарында  білім алуға, алдыңғы қатарлы мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, бұл әлемнің әр түкпірінде кәсіпкерлікпен айналысудың, іскерлік 

қарым-қатынас жасаудың маңызды талабы болып табылады. Бірнеше тілді меңгерген 

азаматтардың өз елінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналары сөзсіз.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында ағылшын тілін білетін маман даярлау 

мамандарды кәсіби дайындау жүйесінің барлық деңгейінде негізгі элемент болып 

табылады. Осы жағдайда білім беруде CLIL әдістемесінің маңызы зор.  

«CLIL» терминін 1994 жылы  ғылыми айналыска Девид Марш оқыту жағдайларын 

белгілеу үшін пәндер немесе жеке бөлімдері «қосымша» тілде жүргізілуі үшін енгізген 

болатын.[3,4] 

CLIL (ContentLanguageIntegratedLearning) әдістемесі бойынша жүргізілетін 

ағылшын тілінде информатиканы оқыту студенттердің бойында құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл оқыту әдістемесінің ерекшелігі сабақты 2 тілде (ана 

тілі және шет тілінде) жүргізу болып табылады, яғни түрлі оқу жағдайында сабақтың сол 

кезеңіне және оқыту мақсатына тиімді тіл қолданылады.   

Пәндік-тілдік біріктіріп оқыту принципін қолдану идеясы шет тілін шектелген 

уақытта меңгеру деңгейіне қойылатын талаптың жоғарылауы нәтижесінде туындап отыр.  

Бұл мәселемен әлемдегі барлық оқытушылар кездесуде. CLIL әдісінің білім берудегі 

көптеген мәселелерді шеше алатынына күмән жоқ.  Информатика мен ағылшын тілін бір 

мезгілде меңгеру білім беру мақсаттарына жетудің толықтырушы құралы болады және 

ағылшын тілін де, информатиканы да меңгеруге оң әсер етеді.  Бұдан басқа, бұл әдістің 

әлеуметтік психологиялық және экономикалық аспектілері әлемдік қауымдастықтың 

саяси мақсаттарына да сәйкес келеді.  

Европа елдерінде CLIL әдістемесінің негізгі принциптерін анықтауда 

4C’s(DoCoyle, 2008 ж.) деп аталатын төрт басты аспектіні бөліп көрсетеді:  

 Content(мазмұны) – бұл пәндік сала – информатика бойынша ақпараттық 

құзыреттілікті қалыптастыратын білім, білік, дағдылар, яғни қажетті ақпаратты өз бетімен 

іздеу, талдау, бөліп алу, өңдеу және жеткізу қабілеті мен білігі.  

 Communication (қарым-қатынас) сабақта шет тілін оқыту емес, шет тілі 

бойынша білімін қолдануды жүзеге асыра отырып, шет тілінде оқыту жүзеге асатынын 

білдіреді,   осылайша, білім алушы қолдану тәсілін меңгере отырып, шет тілін білімді 

игеруде қолданады. Бұл аспект коммуникативті құзыреттілікті қалыптастырады, себебі 

тұлғаның сөйлесу қарым-қатынасын, тыңдау дағдысын, сұрақ қоя білу және оған нақты 

жауап беру, қарастырылатын мәселені мұқият тыңдау және белсенді талдау, 

әңгімелесушінің пікіріне түсініктеме беру және оған сыни баға беру қабілеттерін 

дамытады.    
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 Сognition (тану) тану және ойлау қабілеттерінің дамуын жүзеге асырады 

және студенттің бір немесе бірнеше білім саласы бойынша жетістікпен дайындығын 

қамтамасыз ететін білімдік құзыреттілігінің қалптасуына мүмкіндік береді.  

 Culture (мәдениет) – дүние тану, өзін мәдениеттің бір бөлігі ретінде қарау, 

басқа мәдениеттерді түсіну және қабылдау тәсілдерімен тіл мәдениетін игеруді қатамасз 

ететін жалпы мәдени құхыреттіліктің дамуына мүмкіндік беретін аспект.[5,6] 

Информатика метапәндік курс болып табылады және жалпы мәдени тұлғалық және 

танымдық даму, студенттің өзіндік дамуы біртұтастығын, білім берудің барлық 

сатыларының сабақтастығын қамтамасыз етеді. Информатика және ағылшын тілі 

пәндерінің бірігуі мақсатты және жетістікті болып табылады. Бірігу информатиканың 

фундаментальды ғылым болуымен және оның негізгі зерттеу объектілерінің 

сипаттамаларымен анықталады. Ақпаратпен жұмыс істей білу жалпы оқу дағдыларына 

жатады, ал оқу процесін ақпараттандыруда информатиканың ролі зор.  

Информатика және ағылшын тілі бір-бірімен тығыз байланысты. Информатиканы 

ағылшын тілінде оқыту өзін-өзі ақтайды деуге негіз бар. Көптеген компьютерлік 

программалардың, әсіресе күрделі біріккен және графикалық пакеттердің интерфейс тілі 

ағылшын тілі болып табылады. Компьютерлік программалардың көпшілігі қазіргі кезде 

орыс тіліне, тіпті кейбірі қазақ тіліне де аударылған. Бірақ кейде жұмыс істеу барысында 

келесідей  Close, Open, Copy, Cut, Save as т.с.с. сөздермен де кездесеміз. Жалпы көптеген 

программалардың атауларын ағылшын тілінен аудара отырып, олардың бағытталуы да 

түсінікті болып жатады: Windows – окна - терезелер, Word – слово - сөз, Paint- краска - 

бояу және т.с.с. 

Техникалық мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін ағылшын тілін білу 

аса қажет, өйткені Қазақстанда қолданылатын әрбір үшінші техникалық құрал шетелде 

немесе біріккен кәсіпорындарда дайындалған және техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және қолдану бойынша нормативті құжаттардың бәрі дерлік шет тілінде жазылған. 

 Ағылшын тілі мен компьютерлік тілдің ортақтығы өте көп. Компьютермен және 

компьютерлік бағдарламалармен нәтижелі жұмыс жасау көбінесе ағылшын тілін жақсы 

білумен байланысты болады. Тіпті компьютерлік ойындар ойнау кезінде де компьютер 

түсініктемелері мен кеңестерін  ағылшын тілінен аудару қажеттіліктері туындап жатады.  

Жоғары деңгейдегі программалау тілдерінің бәрі қызметші сөздер ретінде 

ағылшын тілін қолданады.  

Информатиканы ағылшын тілінде оқыту студенттерге ағылшын тілін ақпараттық 

тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді.  Бұл білімді жүйелеуге, жаңа ассоциативті 

байланыстардың пайда болуына көмектеседі, нәтижесінде жан-жақты оқу әрекеттері 

жобаланатын жүйелік-әрекеттік дамуға оң әсер етеді.   

Осылайша, CLIL әдістемесі бойынша информатиканы ағылшын тілінде оқыту 

метапәндік байланысты қамтамасыз етеді,  мәдени сана, тілдік құзыреттілік, тек оқуға 

ғана дайындық емес, сонымен қатар жаңа білімді өмірде қолдана білуін дамытады, 

сәйкесінше өмір сүруге ынта-жігердің жоғарылауы, жетістікті көздеу өз кезегінде негізгі 

мақсатқа  - болашақ маманның кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуына, олардың тез 

өзгеретін өмірлік жағдайларға бейімделу қабілеті мен жұмылуының жоғарылауына 

жеткізеді.  

Үштілділік саясаты Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде де 

жүзеге асырылуда. Соның дәлелі ретінде өз тәжірибемнен бір сабақ жоспарын 

назарларыңызға ұсынамын. Программалау пәнінен «Turbo Pascal программасы» 

тақырыбындағы сабақ «0111000  Негізгі орта 

білім»  мамандығының «011109 3 Негізгі 

мектептің информатика мұғалімі» біліктілігі 

бойынша білім алатын топқа CLIL әдістемесін 

негізге ала отырып, дайындалды. Ұйымдастыру 

бөлімінде ағылшын тілінде жазылған 
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терминдерді топтастыру негізінде студенттер бір топқа жиналып, осындай 5 топ 

жасақталды және әрбір топ басшысын тағайындады. Оқытушы проблемалық жағдай 

туғызып, студенттерге бүгінгі сабақтың көкейкесті тақырыбын анықтауды өз бетімен 

жүзеге асыруды ұсынды. Ол үшін әрбір топ Pascal тілінде жазылған бағдарламаны жүзеге 

асыру барысында қандай сөз жасырылғанын анықтады. Студенттердің жинақтаған 

материалдары бойынша шыққан сөз тіркесін баяндау талап етіліп, нәтижесінде мынадай 

сөздер шығатыны айқындалды: «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері». Елбасымыздың биылғы жолдауы осылай аталғаны 

айтылып, 5 топтың әрқайсысына  Жолдаудан алынған мәліметтер негізінде есептер 

берілді. Үштілділікті енгізу негізінде студенттердің шығарған есептерін ағылшын тілінде 

сипаттап, түсіндіруі олардың сөйлеу дағдысын жетілдіре түсуіне мүмкіндік берді. Топтар 

алмаса отырып, бір-бірінің компьютерге терілген программаларының орындалуын 

тексерді. Одан соң программа мәтіні көрсетіліп, ондағы қазақ тілінде берілген қызметші 

сөздерді ағылшын тіліне аудару тапсырмасы ұсынылды. Мұндай жұмыс студенттің есте 

сақтау дағдысын, пән бойынша ақпарат алуымен қатар сол тілді меңгеруге мүмкіндік 

береді. Келесі кезекте барлық топтарға ортақ, жылдамдыққа орындау мақсатында 

«Мәңгілік ел» белгісін графикалық Pascal -да бейнелеу ұсынылды. Графикалық Pascal –да 

сурет салу үшін операторлардың қазақ тіліндегі аудармалары еске түсірілді. Сабақтың әр 

кезеңінде жиналған ұпайлар арқылы қай топтың жеңгені анықталды, сондай-ақ әрбір 

студент өз жинаған ұпайы бойынша бағаланды. Студенттер жұмысына жалпы сипаттама 

беріліп, білімді әрі қарай дамытуға бағытталған үй тапсырмасы ретінде «Turbo Pascal 

программалау тілі» тарауын түгел қайталау, тест тапсырмаларына дайындалу қажеттілігі 

хабарланды. Рефлексия кезінде студенттер сабақтан алған әсерлерін стикерлерге жазу 

арқылы жеткізді.  

Қорытынды жинақ сабақ түрінде ұйымдастырылған сабақта ынтымақтастық 

технологиясы, ұжымдық және топтық оқыту, интерактивті оқыту технологиясы, 

ақпараттық коммуникациялық технологиялар, CLIL әдістемесі қолданылып, әңгімелесу, 

проблемалық, анализ және синтез, абстрактілеу және нақтылау, салыстыру, ұғымды 

анықтау және түсіндіру, негізгіні бөлу, интерактивті оқыту әдістері, «Бағдаршам» әдісі 

орын алды. Сабақта компьютерлер, интерактивті тақта, видеопроектор, MS Windows 

операциялық жүйесі, MS Office пакеті, Pascal программалау тілі қолданылды. Сабақ 

мақсатына жетті. 

 

   
 

Сапалы ақпарат алу мүмкіндігіне тәуелсіз, өз ана тілін терең меңгерген, сондай-ақ 

орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі – жаңа технология, жаңа индустрия, 

жаңа экономика тілін жетік білетін, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті ұрпақты 

тәрбиелеуде біліміміз бен білігімізді, қажыр –қайратымызды аямай қызмет ете берейік. 
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ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ – КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Чугуевская О.В. 

КГКП   я/с №108 «Арман» 

 

 

Требования к современному дошкольному образованию с каждым годом 

становятся более высокими. Для достижения желаемых результатов, необходимо 

обновление и повышение его качества. Это произойдет в том случае, если педагогическая 

деятельность проходит не только в повседневной работе, но и в режиме, несущим за собой 

определенные новшества.  

Основным аспектом инновационной деятельности  ДО является улучшение 

профессиональной компетентности педагогов, способных раскрывать скрытые творческие 

и познавательные возможности дошкольников. 

Главной целью воспитания - является выявление способностей каждого ребенка, 

личности, готовой к жизни в современном, конкурентном мире. 

По мнению психологов, самый подходящий период для развития творческих 

способностей ребёнка является дошкольный возраст. 

Уже не один год, в нашей ДО ведётся работа, направленная на развитие 

личностного потенциала дошкольников. Мы развиваем творческие способности, умения и 

навыки детей с самого начала поступления их в детский сад. 

В ходе нашей работы было  выявлено, что изобразительное творчество является 

одной из приоритетных видов деятельности дошкольников. Она всесторонне развивает 

его внутренний мир. Детям всех возрастов очень нравится изобразительная деятельность 

во всех её проявлениях. Ведь именно в своей творческой работе дошкольник может 

раскрыть свой внутренний мир, свою фантазию, мысли и желания. 

Имея большую практику в работе с детьми дошкольного возраста, мы пришли к 

выводу, что для развития незаурядных способностей малышей, недостаточно 

использовать только традиционный набор изобразительных средств и материалов: кисти, 

карандаши, фломастеры. Они не позволяют детям широко раскрыть свои творческие 

таланты, не содействуют развитию воображения, фантазии, эстетического вкуса. 

Изобразительная техника должна быть необычной с использованием нестандартного 

оборудования. 

Во время практической деятельности мы столкнулись с работами, выполненными в 

технике пластилинографии. Оригинальность лепных картин, их объёмность, рельефность 

поражают своей уникальностью. В связи с чем, появилось желание внедрить в свою 

работу данный вид искусства. Применив это в своей деятельности, стало понятно, что 

данная инновация очень проста и интересна. Работая с детьми младшего дошкольного 

возраста, вначале нам казалось, что данная техника выполнения у детей может вызвать 

http://edu-resource.net/
https://infourok.ru/
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трудности. Но попробовав на практике, поняли, малыши способны на многое: нужно 

только им всё доступно показать, объяснить и увлечь. Совместно с ребятами пробовали 

создавать первые лепные картины. С каждым разом работы детей были совершеннее. И 

это нас воодушевило для дальнейшего совместного творчества. Занятия по лепке стали 

для дошкольников более привлекательными и желанными. Ведь они и не подозревали, что 

пластилином можно рисовать. 

Что же такое пластилинография? Само слово имеет два смысловых корня: 

«графил» - создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал для работы. Этот жанр представляет собой создание лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной 

поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. Данная техника 

доступна детям раннего возраста, вносит новизну в повседневные занятия, видна 

результативность, это играет немаловажную роль для работы с малышами.  

Пластилинография относится к нетрадиционным художественным техникам и при 

её выполнении разрешается использование дополнительных материалов – бисера, 

бусинок, природного и бросового материалов. 

Для успешного овладения данной техникой целесообразно проводить работу в 

несколько этапов. Определённый этап несет в себе свои задачи.          

На первом, подготовительном, этапе дети должны освоить начальные приёмы 

лепки (надавливание, вдавливание, распределение пластилина с помощью подушечки 

пальца, правильной постановки пальца, отламывание небольшого кусочка пластилина и 

скатывания шарика между двумя пальчиками). 

Второй основной этап  предполагает овладение более сложными навыками  данной 

техники (не заходить за рамки рисунка, распределять  пластилин по всему рисунку 

пальчиком, как будто закрашивая его, использовать в работе разные цвета пластилина, 

пользоваться стекой, ножом для резки пластилина, ориентироваться на образец педагога, 

внимательно слушать словесные указания, с интересом выполнять коллективные 

композиции с другими детьми, доводить начатое дело до конца). 

На третьем, итоговом, этапе у ребёнка развивается личностное отношение к 

результатам своей деятельности, начинает проявляться инициатива в решении творческих 

задач. Дошкольники могут постепенно осуществлять самоконтроль своей творческой 

деятельности. 

Для большей заинтересованности детей в ходе занятия, желательно включать 

следующие методы и приемы: структура занятия должна иметь игровую форму, 

желательно использование сюрпризного момента, красочной наглядности, ИКТ.  

Рисование пластилином не занимает много времени у ребёнка, хотя от воспитателя 

требует более тщательной подготовки основы. Например, педагог рисует дерево, а дети 

дополняют рисунок листьями. Для более полноценного изображения, вносятся 

дополнения: трава, солнце, облака. В итоге мы видим оригинальную композицию.  

Используя навыки надавливания и размазывания, необходимо объяснить ребятам, 

что немаловажную роль в правильности исполнения данной техники играют усилия их 

пальчиков. Воспитатель показывает приёмы, а при необходимости указательным 

пальчиком ребёнка прорисовывает пластилиновую линию, поворачивая пальчик в нужном 

направлении. 

Основные направления размазывания - сверху вниз, слева направо. Во время 

работы педагогу надо следить за пальцем ребёнка. Он должен оставаться прямым и 

напряжённым, не сгибаться. Работать нужно только подушечкой пальца, не применять 

ногти.  

Для основы берётся твёрдый картон, не глянцевый. Пластилин необходимо 

использовать мягкий, не токсичный, не липнущий к рукам. Цвета используются знакомые 

детям, натуральные. Если пластилин все-таки твёрдый, то перед занятием его необходимо 

разогреть в ёмкости с горячей водой. Для создания более оригинальных лепных картин, 
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желательно использовать подручные материалы: зубочистки, стеки, колпачки 

фломастеров, формочки для лепки. 

Наша деятельность в данном направлении плодотворно сказывается на результатах 

наших детей. Работая в данной технике начиная с младшего возраста, ребята к концу 

старшей группы уже могут изображать целостные объекты (животных, растения), также 

создают жанровые картинки (в них присутствует действие, несколько героев). Детям 

очень нравится выполнение  коллективных работ (например, «На участке детского сада», 

«Осенняя фантазия»), для неповторимости своих работ дети используют дополнительные 

материалы (семяна, крупы, зерна), приветствуется смешивание техник (налепливание 

деталей на графическое изображение, например, на фотографии).  

Работая в данном направлении, мы можем сделать следующие выводы: чем старше 

дошкольник, тем больше действий он может совершать с пластилиновым изображением: 

обрезать стекой (например, пушистый хвост у лисы, шубка зайчика). 

В заключении хочется отметить, что пластилинография является инновационным 

методом развития эстетического вкуса, творческой активности и умственных 

способностей ребёнка. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРТУДЕ 

АТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

 

Нығызбаева Г.З.. 

№108  «Арман» балабақшасы КМҚК 

 

 

   «Қазақ тілі –мемлекеттік тіл, ол тек  бір 

ғана ұлттың тілі болып қана            

қоймай , Қазақстандықтарды біріктіретін  

тіл ретінде   

оған барлық адамдар ұмтылуы керек» 

                                                        

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 

 

 

Тілді құрметтеп, қастерлеу - өз ұлтыңа деген сүйіспеншілікті білдіретіні даусыз. 

Елбасының  «Мәңгілік ел»  идеясында  ең басты   мәселе - ол ұлттық тіл мәселесі. Қазақ 

тіліне мәртебе берілген сәттен бастап, Елбасымыз Қазақстан Республикасының «Тілдер 

туралы» Заңында «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тілі - қазақ тілі»- деп атап 

көрсетіп, Қазақстанның  болашағы қазақ тілінде жатқандығын, атқарылып жатқан істің 

жүйелі және жоспарлы жүргізілуін, басты-мақсат, міндеттерін айқындап берді. 

Елбасының тіл мәселесіне айтқан сөздері әрбір Қазақстандықтардың санасына сәуле 

түсіріп, барша халықтың қазақ тіліне деген қадамдарын барынша жетелдететін уақыт 

келіп жетті. 
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Сондықтан Мемлекеттік тілімізді өзге ұлт өкілдеріне кеңінен насихаттап, олардың 

қызығушылығына мән беріп, жағдай жасау - тіл маманы ретінде  менің басты міндетім деп 

ойлаймын. 

Тілді  меңгеруге қабілеті жоқ, ынтасы жоқ  деуге болмайды. Біз өз ана тілімізде 

сөйлейміз. Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін тілді меңгеру қиын емес. Сондықтан 

олардың тілді меңгеруге деген ынтасын туғызуда ата-аналарды  тарту керек. Ата-аналар 

балаларын балабақшаға тапсыра салып, өз ісімен айналысып , баланың біліміне 

немқұрайлы қарайды. Бірақ балаға ата-ананың қамқорлығы, қолдауы әрдайым керек. 

Осы бағыттағы қазақ тілі мұғалімдерінің жұмысының өзектілігі мынада,  ата-

аналарды бірлескен  іс-әрекетке  қатыстыра  отырып, балаларға тілді  жеңіл  үйретудің 

жолын оңтайландыру. Бұл баланың тілдік тәжірибесін кеңейтуде  қандай  жеңіл жолдар 

мен әдіс-тәсілдердің көмегімен іске асыру  барысындағы біріккен ізденістер мен 

толғаныстар  нәтижесі болмақ. Ата-аналармен  жұмысты іске асыру  мынандай   жұмыс 

кезеңдерден  тұрады: ата-аналармен бірлескен іс- әрекетте ең тиімді жолды қарастыру, іс 

әрекетті жұмыстың қандай түрлері арқылы жүргізген (дәстүрлі және дәстүрлі емес) дұрыс, 

мемлекеттік тілді үйренуге, оны қастерлеуге  қызығушылықты тудыруға қандай жағдай 

жасау.  

Көптеген ата-аналар мемлекеттік тілді өз бетінше үйреніп, тырысып жүреді. Неге 

мемлекетттік тілді өз баласымен бірге үйренбеске,  бұл баласына да өзіне де пайдалы. 

Мысалы , тәңертеңгілік уақытта балабақшаға келгенде балаңызбен бірге тәрбиешіге 

қазақша амандасып, кешке үйге қайтқанда тағы да қазақ тілінде қоштасу. Қазақ тілін  

үйрену осындай күнделікті қолданыстағы қарапайым сөздерді қолданудан басталады.Ал 

ата-аналардың қазақ тіліне қызығушылығын тудыруда қазақ тілі мұғалімдерінің ролі 

қандай? Олар қандай істер атқарып жатыр, қандай мүмкіндіктер туғызып жатыр, осы 

жақтарын ескеру керек. 

Бұл мәселеде біздің балабақшада қазақ тілін оқыту бойынша ата-аналарға арналған 

жылдық жұмыс жоспары құрастырылып, бекітілген.Онда әр ай сайын ата-аналарға 

арналған ақыл-кеңестер, ақпараттар, зияткерлік викториналар, виртуалды саяхат, 

жадынама, сауалнама жүргізіп отырамын. 

Бұл жоспардың мақсаты: балабақша іс әректіне ата-ааналарды белсенді араластыру 

арқылы олардың , балаларының  қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыру. Ал 

міндеттеріне келетін болсақ, олар: 

1. Тілді меңгеруде  отбасы мен мектепке дейінгі Білім беру мекемесі әріптестігінің 

бағытын анықтау.Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыруда балаларға 

көмек ретінде ата-аналарға балалармен жұмыстың әр түрлі тәсілдерін көрсету, үйрету: 

2. Қазақ тілін үйренудегі қиыншылықтарға ата-аналардың назарын аудару. 

3. Егер балаларының қазақ тілін меңгеруде жетістіктерін көріп жатса , балаларына 

қолдау көрсетуге , тілді оңай игеруіне жағдай жасауына үгіт жүргізу. 

4. Қазақ тілі бойынша алған білімдерін  бекіту бойынша ата-аналарды көмекке 

тарту. 

Балалар балабақшадағы  мемлекеттік тілде алған білімдерін  бекіту бойынша 

оларға көмек көрсету үшін ата-аналарды тартуымыз керек.Себебі ата-аналарлар үйдегі 

екінші мұғалімі болғандықтан, олардың мүмкіндері мол. Тек қазақ тілі мамандары ата-

аналарға тілді қазақ тілі бойынша алған білімдерін  бекітуде  қандай әдіс –тәсілдерді 

қолдану керектігі жайлы ақыл-кеңестер беріп отыру керек. Мысалы, мен өз тәжірибемде 

ата-аналармен жұмыстың әр-түрлі  әдіс-тәсілдер қолданамын. Соның бірі : «Үйде қазақ 

тілін балаға үйретудің дұрыс жолдары» атты ақыл- кеңес, онда  түрлі кеңестер, тәсілдер 

көрсетілген.  

Балаларға қазақ тіліндегі «Балапан» бағдарламасын , «Алдар көсе» , «Қошқар мен 

теке» т.б.  анимациялық мультфильмдерін  қойып берсе, бала бірде болмасын бірде өзі 

білетін қазақша сөздерді естіп , есіне түсіреді. Сонымен бірге   таратпалар  жасап, оның  

бір жағына  қазақша  (айтылуымен) екінші жағына аудармасын жазу. Таратпаны 
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балалармен бірге  отырып жасау  керек. Сонда ғана қазақша сөздер баланың есінде 

көбірек сақталып, сөздік қоры молая түседі. Тағы бір тәсіл – балалардың  бөлмесіндегі 

заттарына қазақша атауларын жазып, жапсырып қоюға болады. 

Әдіс-тәсілдердің ішінде  қолайлыда, қажеттісі  ата-аналармен өзара байланысты 

күшейту, өтілген тақырыпты бекіту  мақсатында қазақ тіліне арналған дәптерге үй 

тапсырмасы ретінде  өтілген тақырыпты қамтитын жаңа сөздерге  боямақтар, сөздіктер 

беріп отырамын. Бала үйде алдымен боямақты бояп, артынан ата-аналардың көмегімен 

боялған заттардың қазақша атауларын жаттайды. Осы тәсілді өз тәжірибемде күнделікті 

қолданғандықтан, нәтижесі көз қуантарлық. Мұны ата-аналардың тілімізге аса құрметпен, 

жауапкершілікпен қарауы деп түсінемін 

Жылдың басында  балалар балабақшаға келгенде   қазақ тілін оқыту бойынша  ата-

аналардан  «Сіздің балаңызға қазақ тілі қажет пе?» деген сауалнама алдым. Сауалнамада 

мемлекеттік тіл  қажет деп санайтындар -88 % көрсетсе, балаларына тілді үйретуде 

белсенділік танытатындар -85 % көрсеткішті көрсетті. 

Сонымен қатар тілдерді қолдану мен дамытудағы Мемлекеттік Бағдарламаны іске 

асыру барысында, балабақшада ата-аналармен және балалар арасында зияткерлік 

викторина өткізіледі. Мұнда ата-аналар балаларымен бірге сайысқа түсіп, қазақ тілін 

қаншалықты білетінін сынап көреді. Викторинада негізінен халқымыздың әдет-ғұрып, 

салт- дәстүрінен сұрақтар қамтылады және  күнделікті қолданыстағы әр түрлі тақырып 

бойынша жемістер, көкөністер, мамандықтар, тағамдар, ыдыстар, жануарлар т.б. 

заттардың қазақша атауларын  дұрыс атап, мақал-мәтелдер айтып, ақын-

жазушыларымыздың өлеңдерін мәнерлеп оқу өтініледі.Бұдан балалардың ғана емес, ата-

аналардың да сөздік қоры молайып, қазақ тіліне деген қызығушылығы одан әрі күшейе 

түседі. 

Жаһандану заманының жетістігі ретінде жаңа ақпараттық технологияның құлаш 

жайып, дамуы жаңа ұрпаққа пайдасы өте зор. Сондықтан ата-аналармен жұмыс жасауда 

балабақшада ақпараттық технологияны да пайдаланамыз. Бұл заман талабы. 

Сонымен қатар ата-аналармен жұмыстар ертеңгіліктер мен мерекелерде де көрініс 

табады. Мысалы, Тілдер күніне арналған мерекелерде, Тәуелсіздік күні қарсаңында 

өткізілетін іс-шараларда ата-аналар өз балаларымен бірге мәнерлеп оқу сайысына 

қатысып, белсенділік танытып, мемлекеттік тілдің тұғырын биікке көтеруде. Іске асыру 

барысында  балабақшамызда «Ашық есік күні » жыл сайын өтіп тұрады. Бұл күні ата-

аналар қалаулары бойынша қазақ тілінен ұйымдастырылған оқу қызметіне балаларымен 

бірге қатыса алады.  Іс шара  ата-аналарды қазақ халқының салт-дәстүрімен, 

мәдениетімен, тіпті оқу –тәрбие жұмысының құрылымымен танысуына зор мүмкіндік 

береді. 

Бұдан басқа  ата-аналар спорттық ойындарда қатысып белсенділік танытса, топ 

жиналыстарында тіл мамандарына мемлекеттік тіл бойынша өздерін толғандырған 

сұрақтарын қойып, мардымды жауап алу арқылы тілімізге деген қызығушылығын 

жандандыра түседі. 

Қорытындылай келе, «Тек қана ата-аналармен бірге, жалпы күш жігерді  біріктіру 

арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін» деп 

В.А.Сухомлинский айтқандай, егерде  үштік  бірлік, яғни балабақша , мұғалім, ата-аналар 

бірлесе отырып іс-қимыл жасаса Тәуелсіз еліміздің қасиетті,  мемлекеттік тілі өзге ұлт 

өкілдері арасында кеңінен насихатталып құндылығын жоймайды. Сондықтан кімде тілді 

үйренуге зор ықылас білдірсе , ынталанса , сол жерде жақсы нәтиже болатына кәміл 

сенемін және бұған әрбір  Қазақстандық атсалысуы керек деп ойлаймын. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ МЕН ОТБАСЫНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

 

Абикенова А.Ш., Исакова Г.К. 

№108 «Арман» балабақшасы КМҚК 

 

 

Отбасы және мектепке дейінгі ұйым – балалар әлеуметтенуінің маңызды екі 

институты. Олардың тәрбиелік қызметі әр түрлі, бірақ баланың жан-жақты дамуы үшін 

олардың өзара әрекеттестігі қажет. Сол себепті бүгінгі таңда мектепке дейінгі ұйымның  

отбасымен жұмысына, ата-аналардың педагогикалық біліміне көп назар аударылған.  

Мектепке дейінгі ұйымда балалардың адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, 

шығармашылық қасиеттерін тәрбиелеу мен дамытудың тиімділігін жоғарылату 

мақсатында ата-аналармен тығыз қарым-қатынас жасау өз жұмысымыздағы басты 

мақсаттардың бірі болып табылады. Ал ата-аналармен жұмыс – бұл ұзақ мерзімді процесс. 

Ол біріншіден, ата-аналардың педагогикалық білім деңгейлерін жоғарылатуға; екіншіден, 

мектепке дейінгі балаларды отбасылық тәрбиелеуде ата-аналарға көмек көрсетуге; 

үшіншіден, қоғамдық және отбасылық тәрбие жүйесінің өзара әрекеттестігін дамытуға 

бағытталған. 

Ата-аналармен жұмыста төмендегі міндеттерді  ескеру қажет: 

1.Ата-аналармен психологиялық-педагогикалық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру 

және педагогикалық білімдерін жоғарылату. 

2. Отбасын танып білу және отбасы мүшелерімен қарым-қатынас орнату, балаға 

тәрбиелік әсер ету. 

Ең алдымен ата-аналармен қарым - қатынасты психологиялық сенім арқылы құру 

қажет. Егер екі жақ, яғни педагог пен ата-ана бір -біріне сенімді қарап және баламен өзара 

дұрыс мақсатты бағыттағы іс-әрекетті жүзеге асырса, онда өзара байланыс жақсы жолға 

қойылатыны сөзсіз. Педагогтың, яғни біздің тарапымыздан балаға деген жақсы қарым - 

қатынасқа ата -ана сенімді болу керек. Сондықтан балаға дұрыс мейірімді көзқараспен 

қарау керек. Жеке басының жағымды жақтарына көңіл бөлу, жағдай жасау қажет. Ата - 

аналармен әңгіме өткізгенде баласына баға беруге асықпау керек. Сонымен бірге баланы 

педагогтан алшақтататын «Сіздің балаңыз», «Сіздің Мишаңыз» деген сөз тіркестерді 

қолданбауға тырысу керек.  

Әрине, отбасы мен балабақша арасындағы қарым - қатынас әрқашанда бір - біріне 

сай келе бермейді. Осыған қарамастан ата - аналарға көбінесе кеңес беріп, сұхбаттасып, 

қажетті мәліметтерді хабарлап отырған дұрыс.  Балабақшада баланың өмірі туралы ата - 

аналарға ауқымды акпарат беріледі. Олар топтағы қабырғаларда ілініп тұрады. 

Маңыздысы бұл нақты ақпарат беретіндей ағымдық кезеңге сай динамикалық түрдегі 

материалдар. Сабақ кестесі ата - аналарға балалар туралы ештеңе айтпайтыны белгілі. 

Сондықтан бірінші топтық жиналыста оқу жылындағы жұмыстың білім мазмұнымен, 

мақсаттарымен, тапсырмаларымен таныстырамыз. Сонда ата -аналарға оқуға да қызықты 

болады. Балаларының немен айналасытынын білу, сонымен бірге үйде тағы да балаға 

қосымша не ұсынуға болатынын білетін болады. 

Топта ата-аналар үшін жасалатын бұрыш (стендтер) ұйымдастырылған. Бұл 

ақпаратты тарататын көрнекі құрал формасы. 

 Стендтерде мақсатты түрде ата-аналар үшін үш түрлі  ақпараттар бар: 

1.Стратегиялық (көпжылдық). 2. Тактикалық (жылдық). 3. Жедел ақпарат. 

Ата-аналар үшін жасалған бұрыштар ата-аналардың ақпараттық  сұраныстарына 

сай, эстетикалық түрде рәсімделіп, мәтіндік және фотоматериалдық мазмұнда тартымды  

етіп ұсынылады. 

Көлемі  бойынша аса үлкен емес, ата-аналардың осы тақырып бойынша 

педагогтармен  қарым-қатынасты жалғастыру  ниетін тудыратын  қызғылықты, тартымды 

материалдар беріледі.  
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Ата-аналар бұрышының бөлімдері: 

1. Топ балаларының жас ерекшелігі туралы планшет 2. «Біздің топтағы өміріміз». 

3.« Біздің ата-аналарымыз кеңес береді». 4. «Балалар құқығы». 5. «Күн тәртібі». 6. 

Хабарландыру тақтасы. 7. Ас мәзірі. 8. Мамандардың ата-аналар үшін ақпараттары және 

т.б.. 

Педагогтар ата - аналардың еркін, байқаусызда келіп қалып өз жұмыстарын 

тексеріп, бақылау жасағанды ұната қоймайды. Бірақ ата - аналар балабақша өмірін ішінен 

көргеннен кейін, педагогтардың қалай қиналатынын, қандай қиындықтар (ойыншықтар, 

жуынатын бөлме және т.б) болатынын түсінеді, сонда барып педагогтарға көмектесуге, 

топ бөлмесінің жағдайын жақсартуға ынталанады. 

Топтағы педагогикалық процестің шындығын көре отырып, педагогпен әдістемені 

бірлесіп істейді, үйдегі тәрбие мазмұнын жақсартуға тырысады. Ата - аналардың еркін 

мектепке дейінгі ұйымға келуінен өз баласының қалай қарым - қатынас жасайтыны, 

құрдастары оған қалай қатынасатынын, қандай жағдай бала үшін қажет екенін біледі.  

Ата-аналармен жұмыста бірнеше әдіс түрлерін қолдана отырып, өзара қатынасты 

нығайтамыз. Осы кезде көптеген зерттеу әдістерінің ішінде кең түрде тарағаны -   

әлеуметтік  әдіс.   Оған:   әлеуметтік,  сұрақ-жауап, интервью, анкета жатады. Аталған 

әдістерді қолдана отырып, топтағы тәрбиеленушілердің отбасынның әртүрлі сферадағы 

позитивті жағын анықтап, ондағы тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін, үй шаруашылығында 

атқарылатын жұмыстарды және т.б. хабардар боламыз. Бұл балалармен тәрбиелік 

жұмыстарды жан-жақты жүргізуге, туындаған қайшылықтарды жоюға мүмкіндік береді. 

Бұл бағытта жүргізілген жұмыстар: «Балаларды тәрбиелеуде әрекет етудің ролі», 

«Балаларды дұрыс тамақтандыру», «Балалардың киімдеріне қойылатын гигиеналық 

талаптар» интервьюлер, «Балалармен отбасындағы мерекелерді қалай ұйымдастыруға 

болады?», «Балалардың қызығушылық қабілетін қалай дамытуға болады?» сұрақ-

жауаптар, «Үйдегі балаларға арналған театр», «Балаларды шынықтыру», «Үй 

өсімдіктеріне күтім жасау» анкеталары.  

Отбасымен ынтымақтастықты арттыру мақсатында психологиялық -педагогикалық 

тренинг әдісін де қолданыламыз. Бұған көбіне бір емес, бірнеше отбасы мүшелері қатыса 

алады.Психологиялық-педагогикалық тренингтер мынадай тақырыптар бойынша 

жүргізілді: «Мен өз баламды білемін ба?», «Агрессивті баламен қалай жұмыс жасау 

керек?», «Егер бала кеш дамып жатса» және т.б. Психологиялық-педагогикалық тренинг 

кезінде отбасылар бір-бірлеріне көмектеседі. Топ мүшелерінің өздерінің ой-пікірлерін 

айтады. Бір жағынан басқа отбасы мүшелерін тыңдап, оған деген көмегін көрсетіп немесе 

жетістікке жеткен отбасының қуанышына ортақтасады. 

Отбасымен өзара байланыстағы жұмыс түрінің бірі – топта өткізілетін ата-аналар 

жиналысы. Алдын-ала мақсат қоя отырып, отбасында және мектепке дейінгі ұйымда 

біріге отырып жүргізетін жұмыстардың әдіс-тәсілдерімен, құрылымымен, міндеттерімен 

таныстыру көзделеді. Ата-аналар жиналысын әр түрлі формада ұйымдастырамыз. 

Біріншіден, баяндама, яғни педагогикалық әңгіме түрінде. Педагогикалық әңгімені 

топтағы екі тәрбиеші де даярлаймыз. Әр баяндамада балаларға жеке-жеке тоқталып, 

олардың мінез-құлқы, қарым-қатынасы, жеке бас ерекшілігі, денсаулық жағдайы, сабақ 

барысында материалды меңгеруі жайлы толық мәлімет беріледі. Олардың еңбекке деген 

қатынасы, ересектерді құрметтеуі, өз құрдастарымен қарым-қатынасы жайлы сөз 

етіледі.Кейде әңгімені факті келтіре отырып ұйымдастырамыз. Топ өміріне мысал келтіре 

отырып, әңгімені неғұрлым қызықты етуге тырысамыз. Мұндай жағдайда әрине барлық 

балаларға жеке тоқталу уақыттың тығыздылығына байланысты мүмкін емес. Бұл кезде 

ата-аналарға тек балалары туралы сұрақтар қойылады. Мәселен,  топта жиналыс болмас 

бұрын әуелі балалармен әңгіме жүргізіледі. Оларға сұрақтар қойылады: «Еңбек ету ұнай 

ма? Неліктен? (Мүмкін ұнамайтын шығар). Үйде қандай жұмыстар атқарасың? 

Үлкендерге көмектесу керек пе?»-деген сияқты. 
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Алдын-ала қабырға газеті әзірленеді. Онда балалардың ұжымдасып және жеке 

еңбек жасап жатқан фотосуреттері бар. Балалардың неліктен еңбек ету керек екендігі 

туралы ой пікірлері  жазылады (Еңбек ету керек. Ересек адамдарға көмектескен дұрыс). 

Сонан кейін осы қабырға газеті ата-аналарға ұсынылады. Мұнда бір мезгілде балалардың 

отбасында және мектепке дейінгі ұйымда, яғни балабақшада атқаратын еңбек түрлері 

аталынып өтеді. Себебі балалардың өз отбасында міндетті түрде еңбек ету әрекеті орын 

алуы керек. 

Ата-аналар жиналысының міндеті – балаларының тәрбиесі туралы әңгімелесу, 

балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ата-аналарды педагогикалық мәдениетпен 

таныстыру. Ата-аналар жиналысында мынадай тақырыптарда әңгіме, сұхбат 

ұйымдастырылды: 

1. Отбасы және мектепке дейінгі балалардың отбасылық тәрбиесі. 

2. Қоғамның балаларға деген қамқорлығы. 

3. Отбасы мен мектепке дейінгі ұйымның балаларды тәрбиелеуіндегі 

мақсаттың сәйкес болуы. 

4. Ата-аналардың беделі – балаларды тәрбиелеудегі тәжірибесі. 

5. Балаларды құрмет ету. 

6. Балаларды тәрбиелеуде ата-аналардың педагогикалық білімі. 

Жиналысқа балабақша меңгерушісі, медбике және басқа да мамандар қатысып, сөз 

сөйлеп, баяндамалар оқиды. Егер жиналыс дұрыс ұйымдастырылған болса, онда өз 

нәтижесін береді.  

Ата-аналарды топтың және балабақшаның қоғамдық іс-шараларға белсенді 

араластыруға, сонымен бірге оны ұйымдастыруларына да қатыстыру көзделді. Олар: 

ауланы, балалар ойнайтын алаңдарды көгалдандыру, абаттандыру, спорт алаңдарындағы 

құрал-жабдықтықтарды жөндеу, мерекелік іс-шараларға қатыстыру, т.б.  

Ашық есік күні– жас ерекшелігі бар топтарды аралауды қарастыратын ата-

аналармен қарым-қатынас формасы (ата-аналарға ыңғайлы деген уақытта жылына 3-4 рет 

өткізіледі ). 

 Мектепке дейінгі ұйымдағы ата-аналардың кезекшілігі. Бұл ата-аналарды 

саяхаттарға,  балабақшадан тыс жерде балалармен мақсатты түрде серуендеуге, бос 

уақытты өткізу мен түрлі ойын-сауыққа қатыстыру мақсатында  жүргізіледі.  

Көрме  – бұл  заттардың жиынтығы (суреттер, фотосуреттер кітабы және  

журналдар және басқалары ). Ата-аналармен және тәрбиеленушілермен бірлесе отырып 

тақырыптық көрмелер («Күз сыйы», «Жаңа жылдық серпантин», және басқалар) 

ұйымдастырылды. Осы аталған іс-шаралардың нәтижесіне қарай ата-аналар балабақшада 

белгілі бір іс-шараны ұйымдастыру мен өткізу жұмыстарына атсалысқаны үшін, сонымен 

қатар баланы тәрбиелеу мен оқытудағы әріптестігі үшін  Алғыс хат, Мадақтамамен 

марапатталып, баланың жеткен жетістіктерін, сонымен бірге тәрбиеленушілердің ата-

аналарының кәсіби табыстарымен құттықталған  Ашық хаттар беріледі. 

Қорыта келгенде, балабақша мен отбасының өзара әрекеттестігінің тиімді, табысты 

болуы педагог пен ата-аналардың тең серіктестікте болған жағдайда ғана жүзеге асатынын 

көрсетеді. Бұл педагогтардың бала қажеттілігі мен қызығушылығын дамыту мен 

қанағаттандыруға бағытталған  бастамаларын ата аналардың қолдауын білдірсе, ал 

педагог өз кезегінде көптеген мәселелерді шешуде ата аналардың білімі мен тәжірибесіне 

сүйенетінінің дәлелі. «Отбасы – мектепке дейінгі ұйым» - бұл педагог пен ата-аналардың 

жанұядағы бала тәрбиесі үрдісі кезіндегі қиындықтар мен қуаныштар, сәттілік пен 

сәтсіздік, күмәндану және т.б. жағдайлар кезіндегі жеке өзара әрекеті. Баланы түсіну үшін, 

баланың жеке бас мәселесін шешу, оның дамуына жол ашу үшін бір-біріне көмектесу, 

ынтымақтасу қажет екені айдан анық. 
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IС-ӘPЕКЕТ БAPЫСЫНДA МЕКТЕП ЖAСЫНA ДЕЙIНГI БAЛAЛAPДЫҢ 

ЗЕЙIНIҢ ТӘPБИЕЛЕУ 

 

Aшимовa A.С. 

№»108 «Apмaн»бaлaбaқшaсы КМҚК 

                                                                  

«Егеp педaгогикa aдaмды бap    aғынaн дa   

тәpбиелегiсi келсе, оңдa  

ең aлдымен тәpбиелi aдaмды бapлық  

жaғынaн дa бiлiп aлуы қaжет» 

 К. Д Ушинский  

 

Психолог П.Я Гaльпеpин(1902-1988) өзiнiң «Aқыл-ой әpекетiнiң сaтылaп 

қaлыптaсу теоpиясындa бaлa мәселенi шешу үшiн aлдымен сыpтқы қaбылдaу 

мaтеpиaлдық әpекеттеpдi(зaтты ұстaп көpу, түpiн, көлемiн aжыpaту, шaмaмен өлшеу т.б) 

пaйдaлaнaды,содaн сон бейнесiн бaлa елестетедi. Содaн соң дaуыстaп және iштен aйтa 

aлaтын болaды дa, сөйтiп сыpтқы зaттық әpекетi бipтiндеп iшкi ой әpекетiне aйнaлaды»- 

деп тұжыpымдaғaн. Бaлaлapдың aқыл-ойын дұpыс дaмыту үшiн оқытуды тым 

жеңiлдетудiң де қaжетi жоқ. Бaлaның зейiнiң ойынa жеткiлiктi мaғлұмaтты  беpетiн оқу 

ғaнa қapқынды дaмытуғa септiк тигiзе aлaды. 

Оқу - әpекетiнiң өзiне тән бaғыттapы себептеpi болaды. Aдaмның өзiне осы бaғыттa 

себептеpдi  бiлу оның әpекетiнiң мaқсaтын дұpыс aңықтaу үшiн aсa қaжет. Бaлaның жaсы 

өскен сaйын психикaсы дa өсетiндiктен, оның қaбылдaуы қaтынaсы дa өзгеpiп отыpaды. 

Мәселен, еpесектеp тобындaғы бaлaлapдың зейiнiнiң шоғыpлaнуы кiшi жaстaғы 

бaлaлapдың оқу iс - әpекетiнiң жүйелi меңгеpiлуi үлкен сaнaлықты, өз бетiмен жұмыс 

әpекетiне дaғдылaнуды, өз мiңез құлықты меңгеpудi кеpек етедi. Бaлa өз iс-әpекетiн 

сaнaлы түсiнуiне бaғыттaлғaн, оғaн қaбылдaу фapмaлизмнен (мәнiң түсiнбей жaттaп aлу, 

iс-әpекетпен бaйлaныстыpa aлмaу т.б) құтылу қиын болaды. Қaбылдaу зейiннiң 

шоғыpлaнуынa қызығушылықтapының мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлapдa бipдей пaйдa 

болa қоймaйды. Бaстaпқыдa бұлap өте қapaпaйым болып келеди. Мәселен, бaлa көpiп, 

ұстaп тiкелей бaйлaнысқa  көңiл бөлiп көpiнiсiне мәз болуы мүмкiн. Кей бaлaлap aйтқaнды 

тез қaбылдaп зеpек болып келедi. Бipaқ беpiлген тaпсыpмaны бaяндaп қоpытындылaй 

aлмaйтын бaлaлapдa кездеседi. Бaлa өсiп ұлғaйғaн сaйын оның қaбылдaу мотивтеpiнiң де 

мaзмұны өседi. Жaлпы мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлapдың iс-әpекетiнiң негiзгi еpекшелiгi 

– оның жоспapлығы мен белгiлi тәpтiпке бaғынaтындығындa.  Iс-әpекет бapысындa мектеп 

aсынa дейнгi бaлaлapды apнaулы оқу әpекетiнде дaғды, икемдiлiктеpдiң болуын, 

зейiндiлiктi, күштi еpiк күшiн, белгiлi әpекет тәpтiбiн тaлaп етедi. Жеке aдaм қaйдa дa 

қоғaмнaн, ұжымнaн тыс жеке жұмыс жaсaп, өз қaжеттеpiн қaнaғaттaндыpa aлмaйды. Тек 

қоғaмның бapлық мүшелеpiмен қaжеттеpiң өтеуге жapaп, психикaсын бaйытaдa. Сол 

себептен мектеп жaсыгa дейiнгi бaлaлapдың зейiнiң қоpшaғaн оpтaғa көп шоғыpлaндыpу 

бaсты мaқсaт болып тaбылaды 
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Қapым-қaтынaсты меңгеpу үшiн педaгог толып жaтқaн коммуникaтивтiк 

мiндеттеpдi шешуi кеpек.  Кейбip aлaңдaп отыpғaн бaлaның өзiне қapaй зейiнiң тapтaды.  

Оның өзi бет-әлпетiмен  жapaтпaғaндық көpсету, тықылдaту, дaуыс ыpғaғымен оқушыны 

көз бaғдapымен өзiне тapту. Қapым-қaтынaсты меңгеpудiң бaлaлapды көpнекiлiктеpге 

қызықтыpып зейiнiң шоғыpлaндыpу. Ұйымдaстыpылғaн оқу қызметiнiң  бipлескен iзденiс 

тудыpу, жеке бaлaның әсеpленуiн көpе бiлу. Қapым-қaтынaстың бapысындa оқу қызметi, 

тәpбие aқпapaтын нaқтылaудың, оны педaгогикaлық пpоцестiң өзгеpмелi жaғдaйынa 

ыңғaйлaй бiлудiң, мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлapдың деpбес еpекшелiктеpiн ескеpудiң 

aйpықшa мaңызы бap. Мектепке дейiнгi жaстaғы бaлaлapдың  зейiнiң қaлыптaстыpудың iс 

жүзiнде ұйымдaстыpу үшiн, тiкелей әpекеттiң жaлпы мaңызы бap. Мысaлы, педaгог 

бaлaлapдың зейiнiң өзiне aудapудың мынaдaй  түолеpiне бөлуге болaды: топтa aуызшп 

қapым-қaтынaс  жaсaу үшiн сөйлеуқaбiлетiн жетiлжipу,педaгог бaлaғa  iштей әсеp 

етiп,зейiнiң aудapу үшiн қолдaнaтын iс-әpекет кезендеpiн тиiмдi пaйдaлaнып, сұpaқ – 

жaуaп, сеpгiту сәтiн,тосын сәт,оқу әpекеттiң түсiндipу кезеңi ұйымдaстыpылғaн, 

мотивaциялық қозғaушылық  және pефлективтiк түзетушiлiк кезең тиiмдi ұйымдaстыp. 

Осы aтaлғaн фaктоpлapдың тұтaс қолдaнылуынaн  бaлaның зейiнiң aудapaтын өзapa қapым 

қaтынaс туaды. 

Зейiннiң өзiнен пaйдa болуы мен iске aсу жaғынaн, әдетте, зейн ыpықсыз және  

ыpықты болып екi түpге бөлiнедi. Ыpықсыз зейiн-ең қapaпaйым және aдaмдa aлғaшқы 

көpiнетiн психикaлық пpоцем, оны сонымен бipге енжap, еpiксiз депте aтaйды, сол 

себептен ол aдaмның aлдынa қойғaн мaқсaтынa тәуелсiз туындaйды әpi әpекетке 

қосылaды. Мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлapдың  өмipiнде ыpықсыз зейiн елеулi оpын 

aлaды. Зейiннiң бұл түpi әсipесе кiшi топтapдa жиi кездеседi. Бұл жaстaғы бaлaлapдың 

зейiннiң шоғыpлaнуын дaмытудaғы еpесектеpдiң оның iшiнде aтa-aнaдaлap мен 

тәpбиешiлеpдiң  оpсaн зоp ықпaлы тиедi. Өйткенi, бaлaлық шaқтa бaлaның күpделi iс 

әpекеттеpi белгiлi бip жүйеге келе қоймaйды дa осының нәтижесiнде оның психикaсв өте 

нәзiк, түpлi сыpтқы әсеpге беpiлгiш келедi. Әpине, бұдaн бaлa есейген соң оның ыpықсыз 

зейiнi мaңызын жояды деген қоpытындылaмaу кеpек. Aдaм өмipiнiң бapлық кезендеpiнде 

ыpықсыз зейн  кеpiсiнше aйpықшa оpын aлып отыpaды. Мысaлы, aдaм бaлaсының әp 

нәpсеге деген қызығушылығы туaды.  Aл, қызығу -ыpықсыз зейiннiң бұлaғы . Өйткенi 

қызықты iске көңiлiмiз тез  aуaды. Мәселен, бaлaлapдың жaңaдaн сaтып aлынғaн 

ойыншыққa қызығып ондa ыpықсыз зейiн  жеткiлiктi. Aл, өзiнiң үйiнде жaтқaн 

ойыншықпен ойнaту үшiн ыpықты зейiндi қaжет етедi. Мәселен, ол ойыншыққa бaлa 

қapaғысыдa келмейдi зейiнiң бұpу үшiн әpтүpлi әpекет жaсaй кеpек, бaлaны қызықтыpу 

кеpек болaды. Сол сияқты оқу қызметiнде бaлaлapдың жaңa iс әpекетке зейiн бұpып 

шоғыpлaндыpу үшiн  көpнекiлiк зaттapдың көз aлaтындaй, бaлaның жaлықпaс үшiн iс-

әpекеттiң aуысып отыpуын қaдaғaлaп, бaқылaп отыpу. Мұндa бaлa iмтен шығaтын 

нәтижеге қызығaды, оны оpындaу үшiн  күш жұмсaйды. Өйтпесе iс нәтижелi болмaйды. 

Мәселен, ұйымдaстыpылғaн оқу қызметiнiң қызықтыpу сәтi топқa тосын сәт дымбiлмес 

келедi. Тaпсыpмaны оpындaуды ұсынaды. Оpындaғaн бaлaғa сыйлық беpнтiнiң aйтып 

қызықтыpып бaлaлapдың зейiнiң  оқу iс -әpекетiне шоғыpлaндыpaды. Ыpықсыз зейiннiң 

пaйдa болу себептеpi әpтүpлi, олap iс-әpекетиесiнiң дене тәндiк , психофизиологиялық 

және  психикaлық кейiп-қaлпaмен бaйлaнысты келiп өзapa ықпaлды қaтынaсынaн 

туындaйды.Жеке тұлғaның көңiл-күйiне, мұқтaждық-қaжетсiнуiмен сәйкес тысқы 

тiтipкенушiлiк әсеpлеp ыpықсыз зейiн туындaтушы  себептеpiн құpaйды.  Ыpықсты 

зейiннiң ыpықсыз зейiннен еpекшелiгi оның сaнaлы мaқсaтқa тәуелдi келуi.Зейiннiң бұл 

түpi жеке тұлғaның еpкiмен тығыз бaйлaныстa болып, оның  еңбетiк күшi жұмсплуының 

нәтижесiнен пaйдa болaды. Сондықтaн дa ыpықты зейiн еpiктi, белсендi ниеттелгег деп те 

сипaттaлaды. Қaндaйдa бip шешiм қaбылдaй отыpып, бiз iске кipiсемiз, сол iс бiз үшiн сол 

иезетте ұнaмaсa дa оғaн сaнaлы зейiн қойып , оны оpындaуғa өзiмiздi мәжбүpлеймiз. 

Ыpықты зейiннiң бaсты қызметi- психологиялық пpоуес aғымын белсендң түpде pеттеп 

беpу. 
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Зейiннiң себептеpi биологиялық емес, әлеуметтiк: ол тәнмен бipге беpiлмейдi, 

сәбидiң еpесектеpмен қaтынaсқa келу бapысындa қaлыптaсaды. Л.С. Выготский зеттеулеpi 

aңықтaғaндaй, зейiн қызметi aлғaшқы дaму кезенiңде сәби мен еpесек aдaм apaсындa 

бөлiнген: еpесектеp қоpшaғaн оpтaдaн нысaнды бөле көpесетiлсе, сөзбен бaлaмaлaйды, aл 

бaлa бaйқaумен зaтты тaнып ,  не сөздi тaнып , не сөздi қaйтaлaп, сигнaлғa  жaуaп 

қaйыpaды. Осылaйшa, қaжеттi зaтты бaлa тысқы өpiстен бөлiп aлaды. Кейiн жaс бaлa өз 

бетiнше мaқсaт қоюғa үйpенедi.  Aдaм бaлaсының жaн қуaттapының iшiнде «зейiн» еpеше 

оpын aлaды. Зейiн – aдaм сaнaсының бip бөлiгi apнaйы бaғыттaуы мен шоғыpлaнуы. 

«Aдaмғa тәнәpекеттiң кез келген түpiнде зейiн оpын aлмaсa, оның нәтижелi болуы киын. 

Зейiн психикaлық пpоцестеpдiң тобынa жaтқызу дұpыс болмaс едi. Өйткенi, бaлa өз 

өмipiнiң әp моменттеpiнде бip зaтты қaбылдaйды немесе есiне түсipедi, бip нәpсе жaйындa 

ойлaйды. Aл зейiн болсa, өз aлдындa бұлapдaй деpбес кездеспейтiн, қaйтa солapмен 

бipлесiп келесiн психикaлық әpекеттiң aйpықшa бip жaғы, сaнaның еpекше сипaты болып 

тaбылaды»-деп, Қ.Б. Жapықбaев жaзғaн болaтын. Ғaлымдapдың ой-пiкipлеpiне сүйенсек , 

соның iшiнде aйpықшa ұнaғaны Жapықбaев К.Д. Ушинскийдiң сөзiн қолдaнa отыpып, 

зейiннiң мaңыздылығын былaйшa түсiндipген едi: «Зейiн aдaм сaнaсынaн қоpытылып 

өтетiн бapлық ойды aңғapтaтын, aдaм жaнының жaлғыз ғaнa есiгi болып тaбылaды, демек, 

бұл есiктi iлiмнiң бipде бip сөзi соқпaй өте aлмaйды, егеp де ол соқпaй өтсе ондa бaлaның 

сaнaсындa ештеғедеее қaлмaйды». Яғни, осы сөз apқылы aдaм өмipiнде зейiннiң 

қaншaлықты кеpек екенiн түсiнiктi түpде  aйтып өткен. Сонымен қaтap бaлaлapдың 

зейiннiң тәpбиелеу кезiнде Ы.Aлтынсapин : «Егеp мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлap 

бipдеменi түсiнбейтiн болсa, ондa педaгог олapды кiнәлaмaуы  тиiс емес, олapғa түсiндipе 

aлмaй отыpғaн өзiн кiнәлaуғa тиiс»- деп өте дұpыс aйтқaн. Сәбет Бaп-бaбa зейн жaйындa 

жaзғaн кезде бipнеше мысaлдap жaзғaн болaтын. Яғни, зейiннiң қaсиетттеpiн түсiндipуде 

әйгiлi Юлий Цезapь бip уaқыттa өзapa бaйлaныспaғaн жетi iспен aйнaлaсaтын болсa,  

Нaпaлеон өз көмекшiлеpiне бip уaқыттa жетi pесми құжaт бойыншa көpсетпе беpiп, 

жaздыpaтын қaбiлетке ие болғaн деген қызықты жaңaлықтap ұсынғaн болaтын.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА БАЛАЛАРҒА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мамыраева Б. П. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 

 

 

Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында көзделген  басты 

мақсат –ол әлемдегі   ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Елбасымыз өз сөзінде  ұлттық 

сананы жаңғыртудың алты басым бағыттарын атап көрсетті.  Болашақ ұлттың табысты 

болуының басты шарттарының бірі- бәсекеге қабілеттілік екендігі, үштілділікті 

меңгерудің маңыздылығы баяндалды. Осы мақсаттар мен шарттарды басшылыққа ала 
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отырып ,көптілділікті жаңарту үдерісін мектепке дейінгі жастан бастау керек. Мектепке 

дейінгі білім  беру ұйымдарының алдында күрделі міндет тұр. Ол саналы ойлайтын 

ертеңгі күні қоғамда өз орнын табатын жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару.Үштілділікті  

балабақшаға енгізу мақсатында  көптеген жұмыстар жүргізілді. Әр түрлі әдіс-тәсілдер 

қолданылып, баланың тез әрі жеңіл қабылдауына тиімді жолдар қарастырылды.  Сол әдіс-

тәсілдердің бірі –ойын әрекеті. 

Мектепке дейінгі балалардың үштілділікті меңгеруі үшін, жан-жақты дамуы үшін 

ойынның рөлі ерекше. Ойын – жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның 

қайнар көзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады, 

тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар,  күлдіріп, 

шат шадыман күйге бөлейді.  

Мектепке дейінгі балалалық шақ – ертегі, қызықты ойындар, әңгімелер мен 

өлеңдер әлемі. Бұл жаста балалардың балабақшадан мектепке ауысу үрдісі жүреді, 

жетекші әрекет түрінің өзгеруі, яғни ойын әрекетінің оқу әрекетіне ауысуы болады. Ойын 

әдісінің кеңінен қолданылуы ойынның бала қуанышының көзі ретінде ғана 

айқындалмайды, сонынмен қатар ол оқыту міндеттерін шешудің ең негізгі жолы болып 

табылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 

шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дейді, демек 

балалармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген қайырымдылық, 

мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал 

балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, табиғатпен таныстыру, бейнелеу 

өнері оқу қызметтерінде жанды-жансыз табиғатқа деген сүйіспеншілік, үлкендердің 

еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін – нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, ол 

балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады.  

А.П. Усова былай деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс 

ұйымдастыру – оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және 

ойынның өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 

мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілік етеді». 

Ойынды балалар өмірін ұйымдастырудың формасы ретінде пайдалана отырып 

алдымен солардың ортақ мүддесін бағыттап және дамытып отыру, балалар ұжымын 

топтастыруға күш салу керек.  

А.С. Макаренко ойынның балалар өмірін ұйымдастырудағы ролін жоғары бағалай 

келіп, тәрбиешінің ролі туралы былай деп жазды: «Мен де педагог ретінде олармен аздап 

ойнауға тиіспін. Егер мен тек қана үйретіп, талап етіп, айтқанымды істетіп тұрсам, онда 

мен, бәлкім, пайдалы, бірақ жақындығы жоқ бөгде күш қана боламын.Мен міндетті түрде 

аздап  ойнауға тиіспін-, деп атап кеткен. 

Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – мектеп жасына дейінгі 

балалардың ағылшын тілінде қарым - қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі болып 

табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту сәбилердің коммуникативті даму біліктілігін 

арттырады, 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. Баланың шет тіліндегі сөздерді 

қабылдауының оң ыңғайын жасау керек. Сол оң жағдай жасаудың бірден - бір тәсілі ойын 

болып табылады. Ойын - баланың білім - білік дағдысын қалыптастыратын тәрбие 

құралы. Мектепке дейінгі жаста ойын әрекеті жетекші әрекет екенін ескере отырып, 

балалар өзінің жеткен нәтижесін ертерек көру үшін ұйымдастырылған оқу қызметтерде 

көбіне сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған ойын формасында өткізу өте тиімді. Ойын 

тілді әр жаста тез меңгеруге өте жақсы жағдай жасайды әрі көмектеседі. 

Ойындарды мектепке дейінгі балаларының оқу қызметтерінде белгілі бір жүйемен 

пайдалану қажет. Ойындардың оқыту мазмұнына, танымдық іс-әрекет сипатына, ойын 
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құрылымына сәйкес жіктемелері бар. Ойындардың жіктемесі оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне, ойын сипатына, дене қасиеттерін, қимылдық әрекеттерді дамытуға, 

ойындардың педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады. 

Балалармен жұмыс тәжірибесінде ағылшын тілін оқытуға бағытталған әр түрлі 

ойындарды кеңінен қолдануға болады: ережеге негізделген ойындар, рөлдік, білім 

тереңдету ойындары, лингвистикалық ойындардың әр түрлі нұсқалары. Ойынды оқу 

қызметінің  әр кезеңінде пайдалануға болады. Мысалы, ұйымдастыру бөлімі кезінде 

фонетикалық рифмовка алуға болады. Бұл кезеңде балалардың оқу қызметіне  қызығуын 

жоғалтып алсақ, олардың тілді әрі қарай меңгеруі қиынға түседі. Сондықтан, оқу қызметі  

арасында ойын элементтерін қолдану баланың  қызығуын, белсенділігін, ойлау қабілетін 

дамытуға, жаңа тақырыпты пысықтау кезеңін сапалы өткізуге материалды толық 

меңгеруге ықпал жасайды. 

Ағылшын тілін оқытуда ең негізгі орын фонетика екенін ескере отырып, 

фонетикалық әдісті белсенді қолдану маңызды болып табылады. Балаларды  дұрыс айту 

жаттығулары шаршатпауы үшін және де  ұйымдастырылған оқу қызметінде көңілді әрі 

қызықты өтуі үшін фонетикалық жаттығулар ойын түрінде қолданылғаны жөн деп 

ойлаймын. Мысалы, фонетикалық жаттығуды әр түрі тіл ұстартуға арналған тақпақтар 

айтқызу, ертегі айтып беру, ойындар ойнату арқылы жасатуға болады. 

Жаңа сөздер енгізгенде 4 - 5 жастағы балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктеріне аса зор мән беріледі. Бұл жаста балалардың сөйлеуі сезім мүшелерінің 

заңдылықтарына бағынады. Ашық, түрлі - түсті көрнекілік кіші жастағы балаларды 

оқытудағы таптырмас көмекші болып есептеледі. Жаңа сөзді суретпен, немесе әсем 

көрнекіліктермен байланыстыра отырып түсіндірсе, оны белгілі бір іс - әрекетте 

қолданылып көрсетілсе бала өте тез меңгеріп кетеді. Бала бір суретті қайталап көре 

беруден жалығады, сондықтан көрнекіліктерді тез - тез ауыстырып тұрудың да маңызы 

зор. 

Ұйымдастырылған оқу қызметтерінде  5 - 7 жастағы балаларға саусақ ойындарын 

кіріктіріп өтуде оң нәтиже береді. Себебі саусақ ойындары арқылы баланың ұсақ қол 

моторикасы және ой - өрісі дамиды. 

Мысалы: Балалар өз саусақтарының  әр қайсысына өз отбасы мүшелерінің атауын 

беріп, бөліп ойнайды. Бұл жерде отбасы мүшелерінің ағылшын тілінде атауын біліп қана 

қоймай, отбасы деген ұғымның ажырамас бөлік екенін ұғынады. 

The Family (саусақтармен ойын) 

This is our mother, 

This is our feather, 

This is our brother tall, 

This is our sister, 

This is our body,Oh, how we love then all! 

 Ағылшын тілін оқытуды мектепке дейінгі мекемелерден басқа, отбасы ортасында 

да жүзеге асыруға болады. Бұл үшін педагогикалық білімнің болуы міндетті емес, жай 

ғана үй жағдайында балалармен дидактикалық ойындарды ұйымдастырып өткізу ғана 

жеткілікті, мысалы ас дайындау, немесе серуен кезінде белгілі бір заттарды ағылшын 

тілінде атауын қайталату. Мектепке дейінгі ұйымдарда ата - аналармен байланыста ашық 

ұйымдастырылған оқу қызметтеріне, ертеңгіліктерге, пікір алмасу мақсатында дөңгелек 

үстелге шақырылады, сауалнамалар жүргізіледі, ақыл - кеңестер және үйге жеке 

тапсырмалар беріледі. Ағылшын тілінде жұмбақтар, сөзжұмбақтар, лото, лингвистикалық 

ойындар, бөлмедегі жиһаздарды орнына қою, дүкендерді аралау, телефонмен сөйлесу, т. 

б. түрінде де ойналады. 

 Шығармашыл тәрбиешінің бала көңілі мен зейінін өзіне аударуға қолданатын 

ойын түрі-ол дидактикалық ойын. Дидактикалық ойын – баланың қызығушылығына 

негізделген оқыту тәсілдерінің бірі. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын баласы 

екенін ескере келе, дидактикалық ойындардың жүйелі қолданылуы жақсы нәтиже береді. 
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Педагогикалық процесте ойын балалар іс-әрекетінің басқа да түрлерімен, бәрінен бұрын 

еңбекпен,қимыл қозғалыспен оқу үстіндегі оқытумен әсіресе бала тілін дамытумен өзара 

тығыз байланыста болады.  

Ағылшын тілін меңгертуде ұйымдастырылған оқу қызметтерінде  балалардың 

ақыл-ойын дамытудың көп тараған формалары дидактикалық ойындар олар: әртүрлі лото, 

доппен ойналатын ойындар, кеспе қағаздарын пайдаланатын ойындар, шаршы ойындары, 

сенсорлық ойындар т.б. Доптың ритмикалық соғылуымен бірге санау бір-бірімен тығыз 

байланысты көру, ұстау және қозғалу анализаторларының дамуына 

көмектеседі. Ойынның осы түрлері ойын материалын түрлендіруге зор мүмкіншілік 

береді және лексикалық материалдарды  жақсы  меңгеруге  көмектеседі. 

Ойындарды ұйымдастырылған оқу қызметтерінде  ғана емес, тыс уақытта да 

ойнауға болады. Бұл балалардың демалатын уақыты. Ойынның негізгі мақсаты – сөздерді, 

сөйлемдерді ағылшын тілінде дұрыс айтуға балалардың тілдерін жаттықтыру. Неғұрлым 

көп естіп білуге ынталанған балалардың еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары дәрежеде 

дамиды. Ал ерте жастан балаға көңіл аудармай оның жан-жақты дамуына көмек 

жасамасақ оның ақыл-ой, қабылдау, есте сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, баланың 

дамуы кішкентайынан бастап қалыптасқандықтан, тілді үйрету мәселесін де ерте бастаған 

тиімді екені айтылуда. 

Іс-тәжірибеде балаларға ағылшын тілін үйретуде мазмұны күрделі емес, шағын 

драмалық ойындарды пайдаланған дұрыс болады. Драмалық 

ойындарда балалар ертегілердегі рольдерді жаттайды және ерекше күндерге арналған 

ертеңгіліктерде осы рольдерді орындайды. Сонымен қатар көрнекілік принципіне үлкен 

мән беремін. Алғашқы әсер өте айрықша болу үшін ойыншықтар, суреттер, фотосуреттер, 

схемалар мен басқа да көрнекі құралдарды пайдаланудың маңызы зор.Мектепке дейінгі 

балаларды шетел тілінде сөйлеуге үйрету процесінде көрнекіліктерді пайдалану – 

өткізілетін ұйымдастырылған оқу қызметтерінде  нақты жағдайларына байланысты болуы 

тиіс. Мысалы, «Жануарлар» тақырыбын оқытқанда суреттерге қарағанда, ойыншықтарды, 

техникалық  құралдарды  пайдаланып, баланың жан-жақты дамуына септігін тигізеді. 

Драмалық ойындарды мектепке дейінгі балалардың оқу қызметтерінде белгілі бір 

жүйемен пайдалану қажет.Ойындардың  оқыту мазмұнына, танымдық іс-әрекет 

сипатына,ойын құрылымына сәйкес жіктемелері бар.Ойындардың  жіктемесі 

оқушылардың   жас ерекшеліктеріне,ойын сипатына,дене қасиеттерін, қимылдық 

әрекеттерді дамытуға, ойындардың педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады. 

Ойындарды оқыту мазмұнына сәйкес түрлері: 

1. Ойын – саяхаттар. Олар ертегіге ұқсас, фактілер немесе оқиғаларды 

бейнелейді. Бірақ олар ерекше түрде ашып көрсетеді, қарапайым жұмбақ арқылы, 

қимылдық – оңай жолмен, қажеттілер – қызық жолмен беріледі. 

2. Ойын –тапсырмалар. Бұл ойындардың негізін заттар мен әрекет, сөздік 

тапсырмалар кұрайды. Ойын міндеттер мен әрекеттері бір  нәрсені болжауға негізделеді. 

Ойын – болжамдар. Бұл ойындар, Не «болар  еді…?», «Мен не істер едім, егер…?» деген 

сұрақтарға негізделеді. Ойынның дидактикалық мазмұны балалардың алдына 

проблемалық міндет пен ситуацияны қоюда ерекшеленеді. Мұндай ойындар білімді нақты 

жағдайда қалыптастыра байланыс есептерін тағайындауды  талап етеді. 

3. Ойын – жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшелігі логикалық астарын 

болуында, олар баланың есі әрекетін белсендіріледі. Жұмбақтар салыстыру, теңеу және 

сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға тәрбиелейді, оқушы қиялының дамуына 

әсер етеді. 

Жоғарыда атап көрсетілген ойын түрлерін  балалардың таным белсендігін 

жандандыруға, үштілділікті жетік меңгеруге, өздігінен ойлау қабілетін дамыту тәсілі 

ретінде  қолдануға болады. Ойын  кез - келген оқу материалын қызықты да тартымды 

қылып, балалардың көңіл - күйін көтеруге, өздерінің жұмыстарына қанағаттануға және 

өтілген тақырыпты жеңіл меңгеруге көмектеседі. Тақырыпты ашу барысында ойын 
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арқылы дамытуға арналған тапсырмалар жүйелі қолданылып, ұйымдастырылып отырса 

сонда ғана педагогтың тақырып мақсатын ашуына мүмкіндік береді. Ал, дұрыс таңдау 

үшін балалардың психологиялық және жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білу керек. 

Қорыта келгенде, ойын әрекетінсіз ағылшын тілі лексикасын баланың есінде 

қалдыру тиімділігі аз және ақыл ой күшін көп қажет етеді. Оқу үрдісіне енгізілген  ойын 

ағылшын тілі ұйымдастырылған оқу қызметтерінде оқытудың бір түрі ретінде қызықты, 

жеңіл және жанды болуы керек. Ойын  оқу үрдісін жеңілдететінін ескеру  қажет. 

Ағылшын тілі  мұғалімінің ұйымдастырылған оқу қызметіне қойған мақсатына, міндетіне, 

шартына байланысты ойын түрі өзгертіліп отырылуы қажет. Ойын арқылы кез-келген оқу 

материалын қызықты да тартымды қылып, балалардың көңіл-күйін көтеруге, өздерінің 

жұмыстарын қанағаттануға және білім үрдісін жеңіл меңгеруге көмектеседі. 

Ұйымдастырылған оқу қызметі барысында  ойын арқылы дамытуға арналған тапсырмалар 

жүйелі бағытталып, ұйымдастырылып отырса сонда ғана мұғалімнің ұйымдастырылған 

оқу іс-әрекеті мақсатына жеткізуіне мүмкіндік береді. Дамыған отыз  мемлекеттің 

қатарына кіру үшін білімді ұрпақ тәрбиелейік. Себебі, Қазақстанның болашағы білімді 

ұрпақтың қолында. Қазіргі жастар  - ертеңгі Қазақстанның болашағы. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДНО ИЗ СЛАГАЕМЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Лёвина И.А., Тыряткина Н.А.  

КГКП  я/с «Еркетай», г. Караганда 

 

 

Сегодня вся педагогическая общественность ищет пути оптимизации учебного 

процесса, стимулирования деятельности педагогов и детей. Сначала это привело к 

резкому увеличению количества образовательных программ, затем стало расти число 

вариативных форм дошкольного образования. Но объем информации, которую хотелось 

бы дать детям, стремительно растет и уже не помещается ни в рамки учебных планов, ни в 

детские головы. Поиск и самостоятельный выбор конкретных форм образовательной 

работы стал нормой деятельности педагогов. Инновационное движение в дошкольном 

образовании по своему масштабу не уступает школьным инновациям. Поиск и разработка 

новых эффективных технологий – одно из его направлений. 

В дошкольных образовательных учреждениях в работе с детьми по художественно-

эстетическому воспитанию используются как традиционные педагогические технологии 

(например, игровые), так и высокоэффективные дидактические системы на основе теории 

проблемного обучения, теории сотрудничества, теории диалога культур, применения 

изобретательских задач. 

В нашем детском саду в области художественно-эстетического воспитания активно 

используются технологии, в основу которых положены метод проблемного изложения, 

частично поисковый (эвристический) метод, исследовательский метод, ТРИЗ, метод 

проектов, интегрирование, использование компьютера. Если их анализировать с точки 

зрения отношения взрослого к ребенку, то мы отдаем предпочтение личностно-

ориентированному и дифференцированному подходу, педагогике сотрудничества. 

Остановимся кратко на некоторых из них. 

Исследовательский метод 

Ребенок по природе своей исследователь. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новую информацию традиционно рассматривается в педагогике 

как важнейшие черты детского поведения. 
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Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения 

ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение строится на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному проявлению у ребенка своих 

мыслей, чувств, своей самостоятельности, творческих способностей, фантазии. 

Современная ситуация требует не фрагментального использования 

исследовательского метода, а его доминирования, преобладания над репродуктивными 

методами. Хотя исследовательский метод может дать образовательный эффект лишь при 

умелом его сочетании с репродуктивными методами, особенно на начальных этапах 

обучения. 

Примеры использования исследовательского метода в области художественно-

эстетического воспитания в дошкольном учреждении: 

– рисование на мокром и сухом песке; 

– рисование водой с последующим посыпанием сухим песком; 

– лепка из сырого и “сухого” снега; 

– поиск нужного цветового оттенка путем разбавления краски водой, смешения 

красок, разного нажима карандаша, разной интенсивности штриховки и т.п.; 

– подбор фактуры бумаги для основы изображения с учетом выбранных 

изобразительных средств; 

– поиск способов копирования изображения (“волшебный экран”, световой столик 

и др.); 

– поиск рациональных способов изображения большого количества одинаковых 

элементов (использование печаток, трафаретов, вырезывание из бумаги, сложенной в 

несколько раз, лепка с помощью форм и пр.) 

Интегрирование 

Потенциальные возможности гармоничного развития ребенка, его творческие 

способности к постижению мира остаются в значительной степени нереализованными, 

поэтому возникла необходимость в интегрировании образовательных компонентов с той 

целью, чтобы не произошло увеличение образовательных нагрузок. Современные 

тенденции развития образования предполагают необходимость содержательного 

обогащения, дополнения к обязательному базовому (стандартному) компоненту других 

дисциплин, актуальность которых наиболее ощущается. 

Образовательные программы (парциальные, авторские, дополнительные0 с 

помощью интегрирования приобщают детей к изобразительному искусству и музыке, 

литературе и родному языку, к началам компьютерной грамотности. 

Интегрирование позволяет педагогу реализовывать большее количество разделов 

образования за меньшее время. 

Специфика интегрированных занятий в ДОУ: 

В младшем дошкольном возрасте художественная деятельность детей строится на 

дополнении одних средств другими (к аппликации дорисовываются мелкие детали), на 

сочетании средств выразительности, характерных для каждого вида деятельности. 

В старших группах интегрирование видов деятельности может определяться 

спецификой какого-либо вида, того, который выполняет доминирующую роль. 

Примеры интегрирования в детском саду: 

– художественно-эстетическое и национальное образование (культурологический 

подход в воспитании опирается на следующую педагогическую закономерность: 

воспитание будет тем эффективнее, чем в большей степени оно будет интегрировано и 

вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно овладевать и творчески 

развивать лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации); 

– художественно-эстетическое образование и нравственно-патриотическое 

воспитание; 

– художественно-эстетическое образование и экологическое воспитание и 

образование; 
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– художественно-эстетическое образование и начальная компьютерная грамотность 

и многое другое. 

Использование компьютера 

Использование новых информационных технологий, и в первую очередь, 

компьютеров, является одним из важных условий обновления научной, методической и 

материальной базы обучения и воспитания. Установлено, что при соответствующем 

подходе многие направления, задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы с детьми могут быть обеспечены развивающими компьютерными играми. 

Концепция внедрения новых информационных технологий в дошкольное 

образование принципиально исключает обучение детей основам информатики, 

составлению алгоритмов и моделей. 

Новые информационные технологии, являющиеся важным фактором обогащения 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализатором развития его 

творческих способностей, могут входить в дошкольное образование наравне с 

традиционными средствами развития и воспитания детей через игру, конструирование, 

художественную и другие виды деятельности, но ни в коем случае не могут их заменять. 

В детском саду могут использоваться только такие компьютерные программы и 

игры, которые соответствуют психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

Примеры использования компьютера в работе по художественно-эстетическому 

воспитанию: 

– изготовление атрибутики к сюжетно-ролевым играм (билетики, условные деньги 

и др.); 

– пригласительные билеты на утренник, поздравительные открытки; 

– раздаточный материал на занятиях (счетный, развивающий, поощрительный); 

– материал для самостоятельной художественной деятельности детей (задания по 

типу раскрасок, “Дорисуй картинку”, “На что похоже?”, “Составь картинку” и т.п.). 

По отношению взрослых к ребенку в дошкольном учреждении используются 

личностно-ориентированные, гуманно-личностные технологии и технологии 

сотрудничества. 

В заключение надо отметить, что к одной и той же программе может быть 

разработано несколько технологий, которые различаются между собой набором и 

характером конкретных педагогических мероприятий, их сочетанием на протяжении 

учебного года, но которые обязательно реализуют ведущие идеи программы. 
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Көп тіл білу-заман талабы. Елбасы өзінің 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі –жаңа 

Қазақстан»  атты жолдауында : «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 
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мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-

ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі».  

Елбасының: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, 

негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді»- деп айтқан. Әлемдегі дамыған елу елдің 

қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын қолға алып жатқаны белгілі. 

Ақпараттық техниканың дамыған заманында тілді үйрену қиындық тудырмайды, 

қайта  көп тіл білгеннің ешбір зияны жоқ.Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер қатарына 

апарар басты баспалдақтардың бірі. «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 

2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында 

жария етті. [1] 

Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында 

“Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Жаратылыстану  сабақтарында  оқытудың  жаңа  ақпараттық технологиясын  пайда

лану арқылы  білім  сапасын  арттыруға  ерекше  көңіл  бөле отырып,  жаңа ақпараттық 

технология арқылы  білім сапасын  арттыру арқылы  ақпараттық қоғамға және  

оқушыларды  ұйымшылдыққа,  зеректілікке, 

зерттеуге,  өз  ойын  еркін  айтуға, дәлелдеуге,алған білімдерін өмірде  дұрыс 

қолдана  білуге тәрбиелеу.  Бұл  технологияның  өзектілігі 

қоғамның  ақпараттандыру  жылдамдығының  артуымен сипатталады.  

Қазір білім саласында оқытудың жаңа технологиясы кеңінен қолданылуда.Оқыт 

 барысында вербалды емес дағдыларды қалыптастыру өте маңызды. Бұл 

оқушының  кеңістікті бағдарлау  мен  нақты  бейнелеудің (ән,  музыка   тағы басқа), 

эмоциялық  әсерлердің, дағды, әдет, бейсана  құбылыстардың жұмысын,  шығармашылық 

қабілетін  дамытуға мүмкіндік береді.   

Жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқыту контексінде Қазақстандағы ең 

маңызды тіл – ағылшын тілі болып саналады, сондықтан да кіріктіріп оқытудың негізгін 

ағылшын тілі сабақтары алады. Ағылшын  тілін оқыту үрдісіне кіріктіруді енгізу - ең 

алдымен, оқушының сабақ үстінде дамуы мен оның психологиялық жағдайын ескере 

отырып, оқытуды нығайту мүмкіншіліктеріне бағытталған. Сабақта жиі  қолданылатын 

негізгі сөйлемдерді үнемі басшылыққа  алу  арқылы  ауызекі  үштілде сөйлеу мәдениеті 

қалыптасады.  

 

English Қазақша Орысша 

Solve the problem Есепті шығарыңыз Решите задачу 

Give an example Мысал келтіріңіз Приведите пример 

Come to the board Тақтаға келіңіз Подойдите  к доске 

Watch the video? Видеоны қараңыз По/смотрите/ видео 

Do you understand? Түсінікті ме? Вам понятно? 

Any questions? Сұрақтарыңыз бар 

ма? 

Есть вопросы? 

Who  is absent? Кім жоқ? Кто отсуствует? 

Come in Кіріңіз  Заходите  

Write  your 

homework? 

Үй жұмысын 

жазыңыз 

Запишите 

дом.задание 

Who is on duty 

today? 

Бүгін кім кезекші? Кто дежурный 

сегодня? 

Clean the  

blackboard 

Тақтаны сүртіңіз Вытрите доску 

Do not speаk Сөйлеспеңіз  Не разговаривайте 

 

http://www.emirb.org/ojin-arili-bastauish-sinip-oushilarini-bilim-sapasin-arttiru-2.html
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Колледжде арнайы пәндерді оқытуда  көбіне терминдік сөздер жиі кездеседі. 

Термин сөздерге мына төмендегідей үш түрлі шарт қойылады: 

 а) Термин болу үшін сөздің мағынасы біреу-ақ болу қажет. 

 ә) Термин сөздердін қосымша, ауыс мағыналары болмау керек. 

 б) Термин сөздер нақты заттардың атауы емес, ғылымның тар аясындағы дерексіз 

ұғымдардың атауы болуы шарт. [3]  

«Информатика  пәнінен бастауыш білім беру  мұғалімі» біліктілігіндегі  білім 

алушылармен арнайы пән «Компьютерлік графика» сабағында CorelDRAW  бейнені 

көрсету режимі тақырыбын өткенде мен  Menu- Меню-Мәзір әмірлерін  білім 

алушыларға үштілде пайдаланамын. Мысалға: CorelDRAW – да бейнені көрсету төмендегі 

көрсетілген 5 режимнің біреуінде болуы мүмкін: 

1. Simple Wireframe -Простой сеточный каркас-Қарапайым торкөзді каркас — 

экранға тек қана объектінің кейіпін ғана шығарады, контурдың түсі, қалыңдығы 

көрсетілмейді. Растрлық бейнеден тек қана монохрамдық бейне ғана шығарылады. 

Көрсетілген режим қарапайым компьютерлерде қолданылуы мүмкін; 

2. Wireframe -Сеточный каркас- Торкөзді каркас — нақыты арбистарды шығару 

үшін қолданылатын режим болып табылады. Бірақ толтырулар немесе олардың 

қалыңдығы оның түсіне әсер етеді. Көрсетілген режим объектілердің арбистарын 

редакторлау үшін және жұмыстың жылдамдығын арттыру үшін қолданылады; 

3. Draft -Низкое-Төмен — бейнелеген бейненің түсінің жылдамдығын арттыру 

үшін қолданылады. Ал растрлық бейнедегі түстер тек толық толтырылған түске айналады; 

4. Normal -Нормальный-Қалыпты— барлық толтыруларды, эффектілерді және 

растрлық бейнелерді  көрсетеді. Осы режим негізгі режимдердің бірі болып табылады; 

5. Enchanced View -Расширенный вид-Кеңейтілген түр — экрандағы анықталған 

сапаны береді. Көрсетілген режим оперативтік жадының көлеміне ерекше әсер 

етеді.[4]Режимдерді ауыстыру үшін.View -Вид-Түр менюінің командасын таңдау қажет. 

                                                   Компьютерлік графика сабағында  

                                                «Автоматтандырылған қозғалыс анимациясы»  

                                                тақырыбын өткен уақытта сабақты дәстүрлі емес, 

                                                жарыс түрінде ұйымдастырдым. 

                                                Білім алушылар 2 топқа бөлінеді.  

                                                1.Мультипликаторлар тобы  

                                                2.Аниматорлар  тобы 

                                                1.Ұйымдастыру кезеңі.       

                                                2. «Білгенге маржан»  топ   басшыларының жұмыстары    

                                               3. «Флеш-анимация»   топ мүшелерінің жұмыстары  

                   

4. «Автоматтандырылған қозғалыс  

анимациясы»                 

5.  «Анимациялық және мультипликациялық 

қозғалыс  элементтерін жасақтау» практикалық жұмыс                                                                 

6.  «Тарсия» ойыны                                                         

7.Cергіту сәті 

8. Электронды тест                                                         

9.  Рефлексия .                                                                 

10. Үйге тапсырма                                                 

Сабақ барысында  үштілде термин сөздерге тоқталып отырдым. 

Flash-фильмді бас мәзірдегі «Control Test Movie -Управление Тестировать 

фильм- Басқару-фильмді тестілеу», Flash-те қабат саны – 16000. Layer-Слой-Қабат. 

Macromedia Flash 8 бағдарламасында кадрлар екі типті болады: keyframe-

ключевой кадр- кілттік кадр. 
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Flash Mx-пен жұмыс жасағанда сіз құрылған клипті салып немесе графиканы 

импорттайсыз, оны жұмыс өрісінде өңдеп және монтажды сызғыш арқылы тірілту 

эффектісін қолданасыз. (TimeLine-временная шкала-уақытша шкала).[5] 

Сергіту сәтінде  оқушылар  Macromedia 

Flash 8 бағдарламасының  мәзірлер,әмірлерін  

қазақша-орысша-ағылшынша әндетіп орындады. 

«Тарсия» ойынында  білім алушыларға  үш тілде 

термин сөздер  қағаз қиындылары геометриялық 

фигура болып жинақталады.Әр қағаз 

қиындысында үш тілде сөздер мен сөз тіркестері 

жазылады. Мақсат  сөздерді бір-біріне 

сәйкестендіру. Мысалға  Control Контроль-

Бақылау,   pointer - нұсқауыш сайманы –

стрелка және   т.б. 

 Компьютер арқылы  білімалушылар  электронды 

тест орындап, нәтижесі автоматты түрде 

бағаланады. Мысалға  тест  сұрағының  ұсыну түрі  мынадай  формада болады: 

Анимациялық әсерлер беру үшін қолданылатын құрал  

A. Қабат-Слой-Layer 

B. Кадр-Кадр - Frame 

C. Палитра-Палитра- Palette 

D. Временная шкала- Уақыт шкаласы- TimeLine 

Рефлексия  «SMS» Білім алушы жастарға  қағаз ұялы телефондарға сабақтың қалай 

өткендігі туралы, ол қалай  жемісті жұмыс істегені туралы бір-біріне қысқа хабарлама 

(SMS) жазу ұсынылады. 

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. Бүгінгі таңда көп тілді 

оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым 

құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Үш тілде оқыту 

– заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және 

кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Көптілді болу 

– уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әмбебап, жаһандық құндылықтарға 

қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас жасап, 

сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Көптілділік қазіргі әлемнің басты 

мәселесі – адамдар арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі. 

 Қазіргі заманда әсіресе ағылшын тілін пайдалану қажеттілігі туып отыр: онсыз 

халықаралық қарым-қатынас, жаңа технологияларды меңгеру мүмкін емес. Ғылым мен 

техника салаларының бірқатарында ол біртіндеп кезінде орыс тіліне тиесілі болған 

кеңістікті алып келеді.  

Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – 

жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік 

ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл 

ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек» [6]. Әлемде қанша ұлт, нәсіл 

болса, соларды бір-бірінен даралап тұратын басты бойтұмары – туған тілі. «Әр халықтың 

ана тілі – білімнің кілті»,-деп Ахмет Жұбанов тілдің адамзат өміріндегі маңызын аша 

түскен [7]. «Өзге тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте!» деген Қадыр Мырза Әлидің әйгілі 

өлеңінде өте терең мағына,ой түйінделген. Өзге тілді білсең — өрге шығасың, Өз тіліңді 

білсең, төрге шығасың. Орыс тілі әр елге, ағылшын тілі әлемге есік ашады деп 

қорытындылаймын. 

 

http://wooordhunt.ru/word/frame
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ВИДЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Савенко А.О. 

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 

Сегодня одной из важнейших задач образовательного процесса является 

диагностика достижений учащихся.  

Неотъемлемой частью содержания образования является объективная и 

достоверная система оценки учебных достижений студентов.  

Представление о проверке знаний студентов колледжа, как об отдельной 

формирующей образовательного процесса, имеет первостепенное значение.  

Актуальность этой проблемы связана с усилением практической функции 

обучения, вследствие чего увеличилась возможность положительного влияния на весь 

учебный процесс, появились условия для совершенствования оценки как компонующей 

данного процесса.  

Но в то же время  обозначено и несколько неразрешенных задач. Например, каким 

образом оценка помогает  повышению качества и эффективности обучения, насколько 

объективно проходит оценивание.  

В существующих системах оценивания по-прежнему приоритетную роль играет 

контролирующая функция оценки, которая отражает результат обучения студентов, и 

позволяет соотнести его с нормами и стандартами. В данном случае оценивается 

результат обучения, а не сам процесс деятельности студента. Поэтому  необходимо 

обновление системы оценивания на основе новых критериев, подходов, принципов 

измерения качественных показателей учебной деятельности студентов.  

Самые различные способы проверки знаний и умений существовали во все 

времена.  

На протяжении многих десятилетий оценивание заключалось в сравнении 

достижений студента с результатами других студентов, и такой подход к оцениванию 

имеет целый ряд недостатков: 

 преобладающая функция контроля; 

 отсутствуют четкие критерии оценки достижения результатов обучения, 

понятные обучающимся, родителям и педагогам; 

 преподаватель  выставляет отметку, ориентируясь на средний уровень 

знаний группы в целом, а не на основе единых критериев достижения результатов каждым 

студентом; 

 отметки, выставляемые обучающимся, не дают четкой картины усвоения 

конкретных знаний, умений, навыков по отдельным разделам учебной программы, что не 

позволяет определить индивидуальную траекторию обучения каждого студента; 
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 при выставлении итоговой оценки учитываются текущие оценки, что не 

является объективным оцениванием конечного результата обучения; 

 отсутствует оперативная связь между студентом и преподавателем в 

процессе обучения, что не способствует мотивации студентов к обучению. 

Современное оценивание должно быть: 

 Гибким; 

 Многоинструментальным; 

 Понятным; 

 Психологически комфортным; 

 Двусоставным: сочетать в себе текущий и итоговый виды контроля. 

Появление новых образовательных программ, основанных на модульно- 

компетентностном подходе, способствует поиску единой технологии критериального 

оценивания учебных достижений студентов, обладающей системным, 

междисциплинарным (межмодульным) характером, влияющим  на формирование учебно-

познавательной компетентности студентов. 

Критериальное оценивание осуществляется в соответствии с содержанием учебных 

программ, формами контрольных мероприятий, индивидуальными психолого-

педагогическими особенностями студентов; на основе единства формирующего и 

сумматирующего оценивания, заключающегося в целостном использовании 

промежуточного и итогового контроля учебных достижений студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание выставляется по критериям. Критерии оценивания доступны для 

ознакомления всех участников учебного процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

Критерии оценивания также являются неотъемлемой частью формативного 

оценивания. При формативном оценивании критерии оценивания сфокусированы на 

конкретном фрагменте учебного материала (теме или разделе), тогда как при 

суммативном оценивании они являются обширными. 

Функции критериального оценивания значительно расширяются: 

 обучающая 

 контролирующая 

 развивающая 

 воспитывающая 

 диагностическая 

 мотивационная 

Практическая значимость 

 оценивается только работа студента; 

 работа студента сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен студентам заранее; 
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 студенту известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам 

может определить уровень своей работы и информировать заинтересованные лица 

(родителей); 

 оценивают у студентов только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебных целей. 

При критериальном оценивании нет условий для сравнения себя с другими. Ты 

успешен по одному критерию, а я – по другому. Появляются дополнительные 

возможности оценивать и наращивать свои достижения по тому или иному критерию. 

Основной недостаток критериального оценивания – рост трудоёмкости при 

подготовке преподавателя к уроку.  

Разработка критериев оценки 

При разработке критериев оценки соблюдается логика усвоения знаний: 

 восприятие, 

 осмысление, 

 запоминание, 

 применение, 

 обобщение, 

 систематизация.  

 

Критериальное оценивание позволяет: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  СТУДЕНТАМ  РОДИТЕЛЯМ 

- разработать критерии, 

способствующие 

получению качественных 

результатов обучения; 

- иметь оперативную 

информацию для анализа и 

планирования своей 

деятельности; 

- улучшить качество 

преподавания; 

- выстраивать 

индивидуальную 

траекторию обучения 

каждого студента с учетом 

• - использовать 

многообразие стилей 

обучения, типов 

мыслительной деятельности 

и способностей для 

выражения своего 

понимания; 

• - знать и понимать критерии 

оценивания для 

прогнозирования 

результата, осознавать 

критерии успеха; 

• - участвовать в рефлексии, 

оценивая себя и своих 

-получать 

доказательства уровня 

обученности студента; 

- отслеживать прогресс 

в обучении студента; 

-обеспечивать студенту 

поддержку в процессе 

обучения. 

 

 

ТЕОРИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПОНИМАНИЕ 

ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(под руководством 
преподаваетя) 

ТВОРЧЕСТВО 
самостоятельность 
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его индивидуальных 

особенностей; 

- использовать 

разнообразные подходы и 

инструменты оценивания; 

- вносить предложения по 

совершенствованию 

содержания учебной 

программы. 

сверстников; 

• - использовать знания для 

решения реальных задач, 

выражать разные точки 

зрения, критически 

мыслить. 

 

 

 

Использование в учебном процессе различных видов оценки деятельности 

особенно важно при личностно-ориентированном подходе к обучению.  

Студенты получают возможность продемонстрировать свои знания и умения и 

определить то, над чем им необходимо работать в дальнейшем, а преподаватели получают 

информацию, необходимую для того, чтобы помочь студентам достичь более глубокого 

понимания учебного содержания и стать независимыми в обучении.  

 

Литература: 

1) Ирсалиев С. Внешнее оценивание в системе образования США. Слайды.- Алматы, 

2006  

2) Чупрасова В.И. Современные технологии в образовании. – Владивосток,2000 – 

54с. 

3) К.Э.Безукладников, А.А.Красноборова, Б.А.Крузе – «Критериальное оценивание 

результатов образования». 

 

 

INTEGRATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN THE SYSTEM OF 

TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION OF KAZAKHSTAN AND ITS 

PERSPECTIVES 

 

L.Z. Mikadze 

MSPE “Shakhtinsk technological colledge” 

 

The educational system in the Republic of Kazakhstan is undergoing a period of deep and 

phased strategic modernization. One of the main factors for the successful creation of the 

educational model and the infrastructure of vocational education and training (later on VET) in 

Kazakhstan is the availability and introduction of fundamentally new educational programs and 

advanced teaching technologies that meet the needs of the developing economy of the country 

and international requirements. 

In the Address of President Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan 

"Kazakhstan’s way – 2050: common aim, common interests, common future" special attention is 

paid to improving the quality of education. The President's call for the modernization of the 

education system and its integration to the international level of development is of particular 

importance. The tasks set out in it reflect a new stage in the vigorous activity of the state and the 

entire society in creating the necessary conditions that have to ensure Kazakhstan joining the 

group of 30 most developed countries by the middle of the current century. 

Modernization of the current Kazakhstani education system began with the accession of 

Kazakhstan to the Bologna process, which highlighted the problem of creating a European 

region of higher education as a key moment for the development of citizens' mobility, their 

demand and global development of the continent. The signing of the Bologna Convention puts 

Kazakhstan in the forefront of the need to reform higher education substantially. Although the 
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Bologna Convention does not involve VET, it became the first step in a big process and revealed 

the need for innovations in this branch of education. 

The Head of State, N.A. Nazarbayev, recalls in his message of January 10, 2018 that the 

increase of the knowledge and education role and the growth of human capital is the 

predominant factor. Intellectual human capital is nothing but the main value of the new 

Kazakhstan. 

A fundamentally new model of VET management is forming. The National Council 

involving the representatives of business associations, employers created for the training of VET 

Personnel. 

The major role in the coordination and management of the new infrastructure of VET 

plays the Holding Company “Kasipkor”, established on behalf of the Head of State, which 

mission is to multifaceted assistance in the development and modernization of vocational 

education and training. 

The technology of modular training implemented in the system of VET brings a lot of 

positive in the issues of employment of our students. It helps to solve the problem of 

unemployment largely. Having one or more work qualifications, a person does not need to study 

for several years and to undergo long-term retraining to obtain a qualification in another 

specialty. He will master this qualification in a shorter time and get a job. 

Modular technology of training is a flexible system that allows ensuring the continuity of 

education, its accessibility, and most importantly, both the teacher and the student are clearly 

oriented towards the result of training. 

Regarding the training material, it considers in training based on a modular approach as a 

structure that consists of completed elements. With its proper construction, the structure of the 

modular program provides students with the opportunity to adapt and master the content of 

instruction to the individual needs of the trainees. 

In the process of the modular competence-based approach, the teacher plays an advisory-

coordinating role. The cognitive activity management function is passed on to the student and is 

expressed as a function of self-management. Nevertheless, most importantly, the evaluation 

criteria make the learning process transparent and understandable for all participants (teachers, 

administrators, students and parents) in the learning process. 

The essence of modular training is the separation of the learning process into relatively 

independent content-technological units (modules), which include a targeted program of actions, 

an information bank, teaching aids, and methodological guidelines for students, and an 

assessment system. 

In order to motivate young people to receive vocational training, the holding organized 

the first National Championship of Professional Excellence "WorldSkills Kazakhstan" in Astana 

in April 2015. Worldskills is an international non-profit movement aimed at increasing the 

prestige of working professions and developing skills. It has a direct impact on the worldwide 

growth of vocational training from traditional crafts to multidisciplinary occupations in the field 

of industry and services in 75 participating countries. 

The vision of WSI is to improve the world through the development of skills and 

competencies. The mission of the organization is to show how competent, skillful people 

contribute to economic growth and self-fulfillment in life. This movement is gaining tremendous 

momentum in the Republic; therefore, the development and the introduction of new educational 

programs based on the standards of Worldskills are under creation. 

Today, VET is the platform for training of highly qualified specialists in the international 

labor market. 

One of the types of training in the workplace, dual training, has been introduced in 

Kazakhstan since 2012. The key success of the German dual system is a close social partnership. 

Recent research indicates a high investment attractiveness of such programs. According to the 

survey of employers of the EU, the payback of the funds invested in the students comes on 

average in nine months - three years. 



780 

 

Dual training is a good chance for small businesses to get talented young people who, 

under other conditions, would hardly pay attention to such a firm. In addition, during dual 

training, the company evaluates the employee in real mode without relying on certificates. This 

allows the employer to avoid costly recruitment errors. The dual training system in Kazakhstan 

will ensure the successful entry of young people into the labor market and the qualitative growth 

of their professional competencies. 

With respect to implement the transformation of the colleges educational programs 

content on the basis of international standards, the Ministry provides the development of 

multilingual practice-oriented educational programs in promising specialties, including those in 

VET, with 30% of the disciplines in English. 

Nowadays, in accordance with the order of the President of the Republic of Kazakhstan, 

there conducted the personnel development in cooperation with foreign experts in order to 

implement innovative programs. 

Vocational education and training is intended  to provide the country's economy with 

professional technical personnel with the aim of further transition to a highly efficient innovative 

model. From the above described in this article, it can be concluded that a large-scale work is 

under way to modernize vocational education, taking into account the personnel requirements of 

the industrialization program. 

In conclusion, it is necessary to note positive innovative shifts in the educational system 

of VET, as well as to be pleased with the prospect of the shaped plans. At the present time, there 

is a revival of the economic potential of Kazakhstan, that being a democratic and secular state, 

guarantees the priority development of the vocational education system, the increase of the 

prestige of education through financial, material and technical support of educational institutions 

on the standards, oriented at the level of developed countries. 

 

1. Address of the President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev to the 

nation. January 17, 2014 

2. State of the Nation Address by the President of the Republic of Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev, January 10, 2018 

3. http://kasipkor.kz 

 

 

УРОК ОТКРЫТЫХ МЫСЛЕЙ –  ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ 

 

Тасмасыс Н.С. 

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 

В 21 веке современному Казахстану нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут анализировать свои действия и самостоятельно 

принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаться мобильностью и 

быть способными к сотрудничеству, обладать чувством ответственности за судьбу 

страны, ее социально-экономическое процветание.  

Ожидаемый результат от образовательной деятельности диктует новые требования 

к уроку как основной форме организации учебного процесса. Предполагается, что 

главным содержанием образования становится развитие личности. В системе общего 

образования развитие личности обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий. 

Сейчас очень много говорят о критическом мышлении, что же вкладывается в это 

понятие и почему ему уделяется такое значение? Критическое мышление – это 

способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-психологического 

подхода для того, чтобы применять полученные результаты в разнообразных жизненных 

ситуациях. Главной же особенностью этой технологии является «конструирование» 

http://kasipkor.kz/
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собственного знания молодого человека в рамках своей собственной поисковой 

деятельности. Общеизвестно, что технология критического мышления дает обучаемому: 

умение работать в сотрудничестве с другими, умение ответственно относиться к 

собственному образованию, повышение эффективности восприятия информации, 

повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения, и, 

главное, как мне  кажется, желание и умение стать человеком, который учится в течении 

всей жизни. Что же получает преподаватель? Возможность создать на уроке атмосферу 

открытости и ответственного сотрудничества, применить систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию самостоятельности, помогать студентам стать 

одновременно практиками и аналитиками, которые одновременно умеют грамотно 

анализировать свою собственную деятельность.  

Без развития познавательного интереса студента активизация его познавательной 

деятельности не только трудна, но практически невозможна. Вот почему в процессе 

обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный 

интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как 

мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества. Мне кажется, что 

такая форма урока, как «Урок открытых мыслей», отвечает всем этим требованиям. 

Урок открытых мыслей – это форма работы преподавателя и студентов, которая 

позволяет создать условия экспериментальной практики на учебном занятии по 

литературе. Основной способ деятельности – анализ литературно-художественного 

текста. 

Главное преимущество данной формы урока заключается в том, студенты под 

руководством преподавателя постоянно обращаются к тексту художественного 

произведения, анализируя его, выражают свое мнение, участвуют в дискуссии. На уроке 

такого вида проводится огромная работа по развитию речи (устной и письменной). 

Подготовка уроков открытых мыслей – это СОТРУДНИЧЕСТВО, 

СОТВОРЧЕСТВО  преподавателя и его студентов. Как показывает практика, для урока 

открытых мыслей лучше обращаться к произведениям небольшого объема (так как 

сохраняется его целостность, и у студентов создается законченное  впечатление).  

На уроке открытых мыслей центром совместной работы преподавателя и студентов 

является поиск ответа на проблемный вопрос. 

Уроки открытых мыслей таят непредвиденные ситуации, и профессиональное 

мастерство преподавателя проверяется на них самым строгим образом.  

Типичная схема деятельности преподавателя и студентов на уроке открытых 

мыслей: 

 

Этап урока Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студентов 

подготовительный  мотивирует и создаёт  

проблемную  ситуацию; 

 формулирует  цель, 

задачи  исследования; 

 наводящими  вопросами  

помогает  спланировать  

работу  и  выбрать приёмы  

работы; 

 прогнозирует  результат  

выполненной  работы; 

 заранее  подготавливает  

объекты  исследования. 

 осознают  и  уточняют  

цель  исследования; 

 планируют  исследование; 

 выбирают  форму и  

приёмы  работы. 

этап   по  мере  необходимости  работают  в микро 
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продуктивной 

работы 

консультирует  работу  групп. группах,  анализируют текст 

произведения; 

 выделяют  в  тексте  

основные  положения  и  идеи; 

 изучают   каждое  

положение  в  соответствии  с  

планом; 

 анализируют  и 

оформляют полученные  

результаты  работы. 

этап оценки  

и поощрения 
 организует  

представление  результатов;  

 дополняет,  уточняет, даёт  

обратную  связь; 

 помогает  

сформулировать общий  

вывод. 

 выражают  своё  мнение      

по  теме; 

 по  наводящим  вопросам  

учителя формулируют  

выводы в соответствии  с  

целью  исследования;  

 фиксируют  общий  

вывод. 

 

Успешное преподавание немыслимо без стимулирования активности обучающихся 

в процессе обучения. Стимулирование выполняет свою задачу – привлечь внимание 

студентов к теме, пробудить у них любознательность, любопытство, познавательный 

интерес. А что может стимулировать лучше, чем возможность не только высказать свои 

мысли в процессе обсуждения, но и убедить сверстников в правильности собственного 

видения ситуации? Студенты учатся быть активными творцами учебного процесса, порой 

даже незаметно для самих себя. Мне кажется, что такая форма урока еще и развивает  у 

учащихся чувства долга и ответственности, без которых формирование человека 

будущего невозможно. 

Литература: 

1. Немцева Н.В. Технология критического мышления. 

https://multiurok.ru/nemtsrvanv/ 

2. Пути стимулирования познавательной деятельности студентов на учебном 

занятии http://studbooks.net/2033056/pedagogika/ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

– ЗАДАЧА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

ТРУДА 

 

Савельева Ю.Б., Фефелова М.В. 

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 

 

Современный рынок труда требует специалиста новой формации - готового к 

конкуренции, способного работать в команде, умеющего презентовать себя и свои 

достижения, отличающегося высокой мобильностью. 

Важной характеристикой современного специалиста является речь.  

Умение эффективно общаться в ходе профессиональной деятельности, было и 

остается одним из важнейших профессиональных качеств современного специалиста. 

Свободная ориентация в быстро меняющемся информационном пространстве, умение 

правильно интерпретировать и грамотно излагать полученную информацию с целью 

https://multiurok.ru/nemtsrvanv/
http://studbooks.net/2033056/pedagogika/
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достижения наибольшего успеха в профессиональной деятельности стали обязательными 

в перечне требований, предъявляемых к выпускникам технического и профессионального 

образования. 

Формирование коммуникативно-речевой компетентности - совокупности знаний, 

умений и навыков свободного и эффективного речевого поведения в разнообразных 

ситуациях - необходимое условие успешного существования молодого человека в 

обществе. 

Развитие коммуникативно-речевых качеств современного студента происходит в 

сложной культурно-речевой ситуации. Наиболее характерны для нее, к сожалению, не 

образцы русской словесности, а высказывания, содержащие не столько риторические 

достоинства, сколько недостатки, иллюстрацией чего может служить речь многих 

политиков и функционеров, изобилующая словесными штампами и косноязычием. 

Языковой вкус молодежи во многом формируется под влиянием средств массовой 

информации и общения в Интернете. Стиль общения в современных СМИ, где популярна 

фамильярно-разговорная речь, а орфоэпические ошибки стали системой, изобилует 

сниженная лексика, включая и нецензурные выражения, приводит к «снижению», 

огрубению и активной жаргонизации речи студентов, а затем и молодых специалистов. 

Коммуникативно-речевая деятельность в различных сферах жизни оказывается для 

многих из них проблематичной.  

Речевая деятельность во многих ситуациях межличностного общения, особенно в 

неблагоприятных условиях, оказывается неэффективной; у большинства отсутствуют 

навыки спокойной, этикетной реакции на негативные коммуникативные факторы, 

раздражители. Речь молодых людей насыщена жаргонизмами, просторечиями; велика 

доля англицизмов, американизмов; обширна группа вульгарной лексики и фразеологии, 

причем наблюдается вполне толерантное отношение молодежи не только к наличию 

подобных слов и речевых оборотов, но и перенасыщенности ими речи. Это 

свидетельствует о недопустимо низком уровне коммуникативно-речевой культуры 

большой части студенческой молодежи.   

Возникает противоречие: требования к коммуникативно-речевой культуре 

специалиста возрастают, несмотря на продолжающееся снижение уровня общей и речевой 

культуры общества. 

В ходе подготовки будущих специалистов в колледже формирование их речевой 

компетенции становится одной из центральных задач.  

Развитие устной и письменной речи студентов является одним из  ключевых  

направлений в методике преподавания разных языков. Обогащение словарного запаса на 

материалах  изучаемого языка,  обучение связной речи и развитие ее выразительности  —  

таковы основные задачи  преподавания  лингвистических дисциплин.  

Развитие речи  через иностранный язык  является еще  более сложной задачей, чем  

развитие речи  на родном языке.   

На  сегодняшний  день  глубоко  укоренившийся  на всех уровнях образования 

тестовый метод проверки знаний,  затрудняет развитие речи и на родном языке. В 

иностранном языке студенту  необходимо вначале овладеть необходимой  общей и 

профессиональной  лексикой, научиться ее правильно  произносить, уметь построить 

грамматически правильное высказывание, и только затем выстраивать цельную 

логическую грамотную речь.  

Совершенствование речевой деятельности  обучающихся требует от преподавателя 

использования  в обучении  разнообразных  видов  устной речевой деятельности, которые  

являются основой  для разностороннего речевого и поликультурного развития личности 

студента. К основным  видам  монологической устной  и письменной  речи  относятся  

репродуктивная  (пересказы статьи, художественных текстов)  и продуктивная  речь.  

Именно продуктивная речь или  высказывание, созданное самими студентами, отражает 
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способность логически мыслить, умение выбирать и анализировать лексический и 

грамматический материал.    

Продуктивные виды речевой деятельности являются наиболее показательными и 

качественными в достижении студентами профессиональных и языковых умений.  Они 

помогают студентам осваивать ораторское искусство, развивать умение выступать перед 

публикой, излагать и изъяснять  свою точку зрения,  что очень важно для будущего 

специалиста, с точки зрения современного работодателя. 

Системная работа по формированию  речевой компетентности будущих 

специалистов позволяет: 

- повысить общий уровень культуры выпускника колледжа; 

- сформировать умение адекватно оценивать обстановку, ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- развить гибкость, умение корректировать свою речевую деятельность в 

соответствии с условиями общения; 

- усвоить знания основ эффективного речевого общения, адекватного 

использования вербальных и сопутствующих им невербальных средств; 

- научить адекватному применению коммуникативно-речевых знаний, умений, 

навыков в различных жизненных ситуациях. 

В настоящее время требования к содержанию образования выставляются 

работодателем и международными стандартами. Оценка качества профессионального 

образования осуществляется рынком труда. Активно развивается сотрудничество с 

мировыми лидерами образования. Возрастают требования к академической мобильности 

студентов, а затем – к мобильности специалистов в вопросах трудоустройства. Это 

определяет усиление требований к подготовке специалистов для современного рынка 

труда.  

Таким образом, в современных условиях технического и профессионального 

образования наряду с освоением современных профессиональных компетенций должны 

создаваться условия для того, чтобы сделать обучение языкам привлекательным, 

актуальным и эффективным, сформировать речевую компетенцию будущих 

специалистов. 

 

 

Литература: 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. - М.: Академия, 2007.  

2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции -новая парадигма результата 

образования // Высшее образование сегодня. - 2003. - N 5, с. 34 - 42. 

 

 

ОЙЫННЫҢ БАЛА ДАМУЫНДАҒЫ  АТҚАРАТЫН РӨЛІ 

 

Нургабдешова А.С., Абильжанова А.С. 

№150 «Таңшолпан» балалақшасы КМҚК 

  

 

Қазақ халқының ұлы ойшылы А.Құнанбаев «ойын ойнап ән салмай, өсер бала бола 

ма?» - деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Ойын -  мектепке 

дейінгі жастағы балалардың негізгі іс-әрекеттерінің бір түрі Ойын барысында баланаң 

жеке басының қасиеттері қалыптасады, сонымен қатар дүниені тани бастайды, өзінің күш 

жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Ойын-

баланың өзінше еңбегі болып табылады.  Ойын барысында белгілі бір әрекет  жасай 

отырып, бала  қоғамдық  өмірге  қатысудың  алғашқы үлгісін алып, ересектер арасында 



785 

 

қарым-қатынас құрылымын түсінеді. Ойын еш уақытта да бір сатысына жеткенде тоқтап 

қалмайды, әрі қарай жетіле түседі. 

Я.А.Каменский: «Ойын-айналадағы дүниені танудың тәсілі»,-деп атап көрсеткедей 

мен мектепке даярлық топтарында ойын технологиясын пайдалануда күнделікті 

жұмысымда мақсат етіп қойдым: баланың дамуына қолайлы жағдай туғыза отырып, оқуға 

деген қызығушылығын арттыру. Мақсатты жүзеге асырудағы тәрбиешінің міндеті: 

балалардың субьект ретіндегі белсенділіктерін арттырып ойын технологиясын, 

ақпараттық-коммуникативтік технологияларды іс-тәжірбиеде пайдалану, тиімділігін 

анықтау. Ойын-бала үшін оқу да, еңбек те. 

Ойын-айналадағы дүниені танудың тәсілі. Ойын балаларға өмірде кездескен 

қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймай, ұйымдастырушылық қабілетін 

қалыптастырады. Ойын баланың даму құралы, таным-көзі, білімділік, дамытушылық, 

тәрбиелік,  мәне ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. 

Кей бала ойында шынайы өмірді бейнелесе, кей бала ішкі сезімін білдіреді. Ойын екі 

түрлі бағытты қамтиды: қазіргі және болашақ. Бір жағынан бала бірден осы мезетте 

қуанышқа бөленеді, екінші жағынан ойын әрқашан болашаққа бағытталған, өйткені ойын 

барысында тұлғаның келешек өміріне ықпал ететін сапалы қасиеттері мен іскерлік 

дағдылары қалыптасады. Ойынның бала өмірінде үлкен орын алатыны ертеден 

дәлелденген. Тіпті ХVIII ғ. Руссо былай деп жазған: «Баланы жақсы тану және түсіну 

үшін оны ойын кезінде бақылау керек». Балалармен жұмыс істеу ойынында ойынмен әсер 

ету арқылы баланы басқаруға немесе оны өзгертуге көп күш кетпейді. Ойынмен әсер 

етудің мақсаты-баланың өзін-өзі тануы мен өзін-өзі басқарудан тұрады. Ойын процесі 

баланың қоршаған ортаға бақылау жасауы ретінде қарастырылады. Ойын әсерлері 

баланың қажеттіліктерін физиологиялық белсенділікке қанағаттандырылады, ойын 

үстінде бала энергия жұмсайды, үлкендер өміріндегі міндеттемелерге дайындалады, 

қиыншылықтарды жеңеді. Ойын балаларда елесті бекітуге, мәдени байлықты сіңіруге 

және белгілі бір дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Бала ойнағанда бөтен тұлғаның 

рөліне еніп қана қоймайды, сонымен қатар өз жекелігін кеңейтеді, байытады және 

түгендетуге тырысады. Ойын баланың ішкі әлеміне нақты форма мен өрнек береді. 

Ойында эмоциональды маңызды тәжірбиені ой өрнегі алады. Ойынның негізгі функциясы 

шын өмірдегі бейнеленбейтін нәрсені жағдайдың бақылауына айналдыру. Бұл балаларға 

қиыншылықтарды білуге мүмкіндік беретін символикалық репрезентация арқылы 

жаалады. Ойын бала үшін өз пікірін білдіретін символикалық тіл болғандықтан, психолог 

ойынды пайдаланады. Балалар ойын арқылы қарым-қатынас жасайды. Егер ойынды 

коммуникация құралы екенін мойындасақ, балалар ойынын бұдан да толық бағалауға 

болады. Балалар ойын үстінде өздерін жеңіл, еркін сезінетіндіктен өздерін көрсете алады. 

Балалар үшін өз тәжірбиелері мен сезімдерін шығару-табиғи динамикалық және 

денсаулық жақсартушы іс-әрекет. 

  Баланың әлемі-бұл нақты заттардың әлемі, егер біз баламен байланыс жасағымыз 

келсе,ең алдымен осыған жақын болуымыз керек. Ойын-бұл баланың нақты өз ойы және 

өз әлеміне қалыптасу тәсілі,яғни баланың іштей мотивтендірілген іс-әрекеті болып 

табылады. Бала ойын процесінен қанағаттанушылықты, ризалықты сезінеді. Оның 

нәтижесі маңызды да емес. Ойында баланың физиологиялық, сана-сезімдік, эмоционалды 

сапалары творчестволық процеске қосылады және оған әлеуметтік әрекеттері қажет болуы 

мүмкін. Осылайша, бала ойнаған кезде оған толығымен қатысады деп айтуға болады. 

Ойын әсерлері бала мен тәрбиеші арасындағы қарым-қатынастың динамикалық жүйесі 

ретінде анықталады. Үлкендердің көпшілігі өз сезімдерін, реніштерін, 

алаңдаушылықтарын және жеке мәселелерін білдіре алады. Үлкендер үшін сөз қандай рөл 

атқарса, ал бала үшін ойын да сондай рөл атқарады. Бұл сезімді білдіру мен қарым-

қатынас жасау құралы болып табылады. Оларға осындай мүмкіндік берілген кезде балалар 

өз сезімдерін және қажеттіліктерін үлкендер сияқты жеткізе алады. Кейбір баланың 

қарым-қатынас жасау және айту динамикасы үлкендердікімен бірдей, ал біраз сезімдері 
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бөлек (мысалы, қорқыныш, қанағаттану, бақыт). Сезімдерін жеткізуде немесе бастап 

кеткендерін айтуда балаларда қиындықтар тууы мүмкін.  Бірақ, ересек адам алдында бала 

не сезетінін ойыншықтар және ойын материалдарын таңдап, олармен белгілі түрде әрекет 

ету арқылы көрсете алады. Балалар айта алмайтындарын айту үшін, өздері жасауға 

ыңғайсыз санайтын әдеттерді жасау үшін ойыншықтарды пайдалануы мүмкін. Ойын-өз 

ойын айту үшін символикалық тіл, және ойын бала қандай күй кешкенін, оған қалай 

қарайтынын, қандай арман-тілектері бар, қандай қажеттіліктер туатынын ашып бере 

алады. Бала ойынында да қоғамдық, ұжымдық сипат болады. Мәселен, кез-келген бала еш 

уақытта жалғыз ойнамайды, қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды. Ойын жұп арқылы 

бір-бірімен өзара қарым-қатынастар жасайды. Ал мұның өзі оның дамуы үшін ерекше 

маңызы бар фактор екендігі түсінікті. Ойын баланың түрлі қасиеттерін дамытады да 

баланың қабілеті, белсенділігі артады. Ойын адам әрекетінің бір түрі болғандықтан, оның 

да өзіне тән мотивтері болады. Мазмұндық-рөлдік ойында баланың зейінін, есін, ойлауын, 

қиялын қалыптастыруға зор маңыз атқарады. Ойын әсері арқылы бала өз қасиетін қалай 

қанағаттандырып, шаттанып,қандай қабілеті бар екенін байқап көреді. Ойын үстінде бала 

ересек адамдардың әрекеттерін қайталауға тырысады. Мазмұдық-рөлдік, әсіресе, 

интелектік (ақыл-ой) ойындар белгілі бір ережелерді сақтап ойнауды талап етеді, осындай 

ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар, ерік, 

сезім процестерін де дамытады. Бала ойынына басшылық ету, мазмұндық-рөлдік 

ойындарын қадағалау, тәрбиелік маңызы бар ойындар ұйымдастыру-тәрбиешінің негізгі 

міндеттерінің бірі болып саналады. 

  Ойын  қызметіне деген бейімділік бәрінде болмайды және ол темперамент 

ерекшеліктеріне тәуелді болады. Ұялшақ балалар ақыл-ой қызметін, спорттық немесе 

компьютерлік ойындарды қалайды. Бірақ бұл тең ауысым емес. Оларды дәстүрлі 

ойындарға қалай үйретуге болады? 

  Біріншіден, өзіңіз баламен ойнауыңыз керек.  Бұрын  өзіңіз, ата-анаңыз қалай 

ойнайды, қазір қандай ойындар бар туралы еске алып, айтып беруіңіз керек. 

  Екіншіден, ойынға қатысушыны- қуыршақты, көрші баланы, баланың ағасы 

немесе әпкесін қатыстыру керек.  

  Үшіншіден, баланың барлық мүмкінді белсенділік танытуын және қиял-елесін 

көтермелеп, оның жаңа сөздер, бейнелер, ассоциациялар, жаңа ойындар мен жаңа рөлдер 

ойлап табуына мүмкіндік жасау керек. Егер ол ұялатын болса және қажетті артистизмге ие 

болмаса, оған режиссер немесе сыншы болуды ұсыну керек. 

  Ерте балалық және мектепке дейінгі кезең шекарасында балалар ойынның 

алғашқы түрлері пайда болады. Бұл бізге белгілі режиссерлік ойын. Онымен бірге бір 

уақытта немесе кейінірек рөлдік-бейне ойындар пайда болады. Онда бала өзін кез-келген 

адамға және нәрсеге ұқсатады және соларға сәйкес іс-қимыл жасайды. Мұндай ойынның 

міндетті шарты болып ашық және қарқынды жан толғанысы табылады: баланы көрген 

оқиға таң қалдырғаны соншалық, ол ойындық іс-қимылдарында өзінің  қатты 

эмоционалдық үн қатуын тудырған бейнені көрсетеді. Сюжет-ойында көрсетілетін нақты 

өмірдің саласы. Алғашында бала отбасымен шектелетін болғандықтан, оның ойындары ең 

алдымен отбасы, тұрмыстық мәселелермен байланысты болады. Кейін, өмірдің жаңа 

жақтарын меңгеру бойынша, бала аса күрделі сюжеттерді пайдалана бастайды.  Баланың  

ойында көрсететін үлкен адамдардың қызметіндегі және қарым-қатынастарындағы сәттер 

ойынның мазмұнын құрайды. Бірте-бірте ойындық іс-қимылдар өзінің алғашқы маңызын 

жоғалтады. Нақты заттық іс-қимылдар қысқарады және жинақталады, ал кейде тіптен 

сөйлеумен орны ауысады. Сюжет пен ойынның мазмұны рөлде көрініс табады. Мектепке 

дейінгі жоғары жастағы балалардың ойыны ережелері бар ойындармен жалғасады. 

Сөйтіп,ойын өзгеріп отырады да, мектепке дейінгі жастың соңына қарай жоғары даму 

деңгейіне жетеді.  Мектепке дейінгі орта және жоғары жаста балалар, өздеріне тән 

жекеленуге қарамастан, ойын кезінде де, алдын-ала рөлдерді бөлістіріп, бір-бірімен келісе 

алады. Егер бір себеппен бірігіп ойнау бұзылатын болса, қарым-қатынас жасау үрдісі де 
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бұзылады. Ойын баланың құрдастарымен қарым-қатынас жасауын ғана емес, сонымен 

қатар оның ерікті тәртібін де қалыптастырады. Өзінің тәртібін  басқару механизмі-

ережелерге бағыну-ойын кезінде қалыптасады, кейін қызметтің басқа түрлерінде көрінеді. 

Өзін-өзі бақылау мектепке дейінгі жастың соңында пайда болады, сондықтан балаға 

алғашында сыртқы-ойын кезінде оның жолдастары жағынан-бақылау керек. Балалар 

алғашында бірін-бірі бақылайды, кейін –әркім  өзін-өзі. Ойында  баланың қажеттілік-

түрткі жағы . Оның қызметінің жаңа түрткілері және онымен байланысты мақсаттары 

пайда болады. Бала ойыны-жеке қабілеттердің (елес+ес+қабылдау) жиынтығы емес, 

тәртіптің ерекше түрі деп есептей отырып, Д.Б.Эльконин ойынның сапалы ерекшелігі 

сақталып қалатын талдау бірлігін іздеді. Ол мектеп жасындағы рөлдік ойынның жайылған 

және дамыған түрін негізге ала отырып, рөл және онымен байланысты іс-қимылдар 

дамыған ойын түрінің негізгі, бөлінбейтін бірлігін құрайды деп болжады. Рөл мен оған 

сәйкес баланың іс-қимылдары сипатының арасында тек қана тығыз функционалдық өзара 

байланыс қана емес, сонымен қатар қарама-қайшы бірлік те бар. 

 Д.Б Эльконин ойынның мазмұны мен оның сюжетін (немесе тақырыбын) 

ажыратты.  Ол ойынның бір ғана  тақырыбында немесе сюжетінде түрлі жастағы балалар 

түрлі мазмұнды көрсетеді деп жазды. Оның айтуы бойынша, ойынның бірлігі ретінде рөл 

өзінде жайылған, дамыған ойын түрін береді және шоғырландырады. Ойынның толық 

және жайылған түрі екі такттан: «шақыру» және «шақыруға үн қатудан» тұрады. Ойнап 

жүрген баланың субьектісі іс-қимылдар түрткісін сезінетін ерекше «функционалдық 

органды»-ойынның толық түрін құрайды. Ойынның толық түрінде бір рөлдік іс-қимыл 

(мәні айқындалатын) басқа рөлдік іс-қимылмен арнайы шақырылады; бала осы екі іс-

қимылды байланыстырады да, біріншіден екіншіге өтуді құрастырады. Ойынның бірлігі 

болып жеке алынған бір ғана рөл емес, басқа рөлдерге қатысы бар рөл, яғни рөлдердің 

арақатынасы саналады. Қазіріг бес жастағы балалардың  ойынында ойынның толық 

түрімен бірге редуктелген екі тактілік ойын түрі де бар.  

Ойын әрекетінен басқа бала әрекетінің бірі-сурет салу. 

Зеньковский бойынша сурет салу статиялары: 

  1-статия- «бұлғау». 1 жастан 1,5 жаста басталады. Бала қаламсап, қарындашты 

алғаш рет  қолдана алғандықтан, ересек адамның іс-әрекетіне еліктеу жасайды.  

  2-статия-«шимайлау». Аяқ асты сәтті болған сызық белгілі бір образға әкеледі. 

Осының нәтижесінде бала «доп», «»шар т.б. сала бастайды.  

  3-статия 4-5 жаста басталады да 9-10 жасқа  дейінгі кезеңді қамтиды. Обьектіні  

танып білуге болады, алайда ол схемалы. Ересектерге қарағанда балалар бір-бірінің 

суреттерін жақсы тани алады.  Суреттің ерекшелігі олардың интеллектісінің дамуына 

байланысты. 

  4-статия. 10-11 жаста басталады.  Суреттер шындыққа сәйкес, схемалы түрден 

арыла бастайды. 

   Адамның жеке басының дамуы үшін ойынның неғұрлым маңызды мәні бар. 

Балалар өздері үлкендер ролін ала отырып, олардың іс-әрекеттері мен  қарым-

қатынастарын  елестетіп, үлкендер өздері еңбек және қоғамдық қызметте, өзара қарым-

қатынаста жетекшілікке алып жүрген мінез-құлық ережелері мен қағидаларының өздері  

түсінген түрлерімен танысады. Мысалы, бала шеберханадағы жұмысшының ролін 

орындағанда оның өз ісіне деген жауапкершілігін, ал дәрігердің ролін орындағанда ауруға 

деген қамқорлық пен  ілтипаттылықты көрсете білуге тырысады. Ойын балаларды баурап 

алады. Бейнеленетін кейіпкерлер басынан кешетін сезімдер балаларға деген 

сүйіспеншілік,  жан ашу, үлкендерді сыйлау т.б. – олардың шынымен-ақ толғандырады. 

Ойында пайдаланатын қуыршақтарға, ойыншық жануарларға балалар сүйіспеншілік, 

сүйемелдеушілік, мейірімділік көрсетеді. Ойынға қызығу рольді жақсы орындап шығу 

тілегінің күштілігі сонша-тіпті бұл жағдайларда балалар былайша алғанда қиын, 

тартымсыз іс-әрекеттерді орындап шығады немесе ойын барысында пайда болатын өзге 

тілектерін қанағаттандыруда бас тартады. Әйтсе де, ойында қол жеткен табыстарды 
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балалардың тікелей басқа жағдайларға, өздерінің күнделікті мінез-құлқына аударуы 

мүмкін деп ойлаудың қажеті жоқ. Дәрігер рольде ауырған қыз балаға жаңа ғана 

қамқорлық көрсеткен баал бірнеше минут өткен соң, сол қыздың қолындағы  

ойыншықтарды оның жылағанына ешбір назар аудармай, қымсынбастан тартып алып 

жатқанын жиі көруге болады. 

  Балалар өздері алған ролдерге сәйкес ойнап шығатын іс-әрекеттер мен өзара 

қарым-қатынастар оларға үлкендердің мінез-құлқындағы, қылықтарындағы, 

сезімдеріндегі белгілі себептермен  жақынырақ танысуға мүмкіндік береді, бірақ әлі де  

балалардыңоларды игеріп кетуін қамтамасыз ете алмайды. Ойын балаларды сюжеттік 

жағымен ғана емес, онда ненің бейнелейтіндігімен де тәрбиелейді. Ойын жөнінде өріс 

алатын шынайы өзара қарым-қатынастар процесінде, яғни ойынның мазмұнын 

талқылағанда, рольдер мен ойын материалдарын, тағы басқаларды бөліскенде балалар 

шынында да жолдасының мүддесін ескеруді, оған тілектестік білдіруді, жол  беруді, 

жалпы іске өз үлесін қосуды үйрене бастайды. Ойынды өткізу мен ұйымдастырудың 

кейбір кезеңдері жөнінде балалар арасында дау жиі пайда болып тұрады. Әдетте мұндай 

даулардың себебі болып өз жоспарлары  мен іс-әрекеттерін үйлестіре білмеу саналады. 

Мұндай жағдайларда тәрбиеші жәрдемге келеді. Ойын неғұрлым күрделірек, оған 

қатысушылардың саны неғұрлым көбірек және мазмұнды көріністері арасындағы 

байланыстылықты неғұрлым тығызырақ белгілесе, соғұрлым балалардың мүнез-құлқына, 

олардың өзара қарым-қатынастарына, істерінің үйлесімділігіне қойылатын талаптар да 

көлемдірек болады. Сондықтан ойынның күрделенуі баланың дамуына зор әсер етеді. 

Ойындардың көбінде әр түрлі балалар орындайтын рольдер біркелкі болмайды. Басты 

рольдер (капитанның,дәрігердің, тәрбиешінің) және жанама  рольдер (матростар мен 

жолаушылардың, күтуші әйел мен балалардың) болады. Басты рольде, әдетте көбірек 

беделге ие болғандықтан балалар үшін неғұрлым тартымды келеді. Бала жалғыз 

ойнағанда, ал өзге кейіпкерлерді  қуыршақтар бейнелегенде ол міндетті түрде басты 

рольді өзіне алады. Ойынға бірнеше бала қатысқанда, олардың бәрі бірдей, әрине басты 

рольге үміттене алмайды. Әдетте балабақша тобында ойынды ойлап табатын және 

ұйымдастыратын, рольдерді бөлісуге  жетекшілік ететін, қажетті іс-әрекетті орындауды 

өзге балалардың есіне салатын балалар болады. Мұндай балалар, әрине басты рольдерді 

ойнайды, әйтсе де олар өз жолын басқа балаларға беріп, олардың өзі қалған рольдерді 

ойнауға да мүмкіндік береді. 

 Д.Б.Эльконин ойын дамуының 3 кезеңін көрсетеді: 

ойынның тұрмыстық элементтерінің шаруашылық, одан кейін қоғамдық-саяси 

сюжеттерге айналуы; 

қиялдағы жағдаяттар мен ойын тәрьібі қарым-қатынасының өзгеруі; 

бір заттан келесі затқа ойын мазмұнын өзгерту. 

Ойынға байланысты балалар арасында қалыптасатын шынайы қарым-

қатынастардың сипаты көбінесе - көп осылай «басшылар» мінез-құлқындағы 

ерекшеліктерге қандай жолдармен олар өздерінің талаптарын орындатуға қол  

жеткізетіндіктеріне байланысты.  Екіншісі бір жағдайда «басшылар» ретінде күш көрсету 

арқылы басқа балалардан басым келетін, бұйрық, жарлық беруге тырысатын балалар 

болып шығады. Баланың жеке басының дамуына қолайлы ықпал ететін мұндай өзара 

қарым-қатынастарды ойын кезінде балалар арасында ұйымдастыру тәрбиешіге 

байланысты. Қажет болған жағдайда тәрбиешінің өзі балаларға ойынның мазмұнын айтып 

беруге, рольдердің бөлінуін бақылауға (кейде әдептілік сақтап араласу да қажет), 

балалардың келісі отырып істеуін қадағалауға тиісті. Баланың жеке басының дамуына іс-

әрекеттің жемісті түрлер.і, еңбек және оқу тапсырмаларын орындау септігін тигізеді. 

Ойынның ерекшеліктері: 

Ермек ойындар-ойында сюжет болмайды, оның мақсаты қатысушылардың көмегі, 

мысалы: бір-бірінің артынан қуу, қытықтау және т.б. 
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Жаттығу ойындар-сюжет болмайды, көбіне дене жаттығуына арналған мысалы: 

ағашқа тартыну, ағаштың үстінен жүгіру. 

Сюжетті ойын—ойын әрекеті бар, алғашқы қиялдағы ситуацияларды көрсету, 

мысалы: әртүрлі аспаптарда ойнау, жан-жануарлардың әрекетін көрсету немесе 

әлеуметтік қатынастарды көрсету: 

Процесуалды еліктеу ойындары-нақты кезеңге байланысты әректтер мен 

жағдайларды сыртқа шығару; 

Дәстүрлі ойындар – ұрпақтан ұрпаққа берілетін ойындар. Бұнда жеке бастың 

сапасы көрінеді, жеке басты сыйлауды талап етуден тұрады.  

 Бала үшін ойын -  өзін-өзі жетілдіру мен өзін-өзі көрстеудің құралы.  Ол оған 

«балалар» әлемінен шығып, өз әлемін құруға мүмкіндік береді, сонымен қатар, бала өзі 

ойын деп атамайтын, бірақ онда да өз тілектерін жүзеге асыруда ерікті бола алатын басқа 

да әрекеттердің түрлері бар. Ол  сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, құрастыру. Әйтсе де, 

олардың ойыннан айырмашылығы бар, мәселен, оның нәтижесі- сурет, құрылыс және т.б. 

Сонымен қатар, баладан осы әрекеттер барысында жоспарланған нәтижені алу үшін 

бірқатар күш жұмсау талап етіледі.   

Қорытынды: 

Ойын даму тәжірбиесі болып табылады. Бала ойын кезінде дамиды, даму үшін 

ойнайды. Ойын-балалар қарым-қатынасының негізіг ортасы: мұнда құрбы-құрдастарына, 

үлкендерге деген өзара қарым-қатынасы қалыптасады. 

Қорытындылай келе, балалардың белсенді іс – әрекеті дамытудағы ойындар, 

жаттығулар, еркін ойындар, танымдық тапсырмалар арқылы балалардың 

бастамашылығын, байқампаздығын, белсенділігін, даралығын, дарындылығын, қабілетін, 

шығармашылығын дамыта отырып бала бойына құзырлылықтарың қалыптасуында: 

мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндікке дағдыларын таба білу. 

Балаларды бір – бірімен, үлкендермен жағымды қарым – қатынаста, ұйымдаса 

ойнауға, өзгенің пікірімен санасуға, тәртіпті болуға, жеке өз бетінше әрекет етуге, емін – 

еркін демалуға тәрбиеленеді. 
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ПОВСЕДНЕВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Панюшкина В.А. Легкодымова Р.М 

Детский сад «Ақжарқын» г. Караганда 

 

 

В общеобразовательной программе дошкольного воспитания и обучения и типовой 

программе воспитания и обучения детей младшего школьного возраста (3-4 года) одной 

из основных задач является развитие элементарных математических представлений и 

использования элементов сенсорного воспитания.  
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Термин «Сенсорика» происходит от латинского слова «sensus», которое 

переводится как чувство, ощущение. Можно сказать - это восприятие человеком 

окружающего мира. Познание действительности с помощью слуха, зрения, обоняния, 

тактильного контакта. 

Сенсорная система человека состоит из таких можно сказать составляющих как: 

- Зрительная – человек способен различать объекты окружающего мира в 

зависимости от цвета, формы, размера, направления движения; 

- Вестибулярная – отвечает за способность человека, удерживать равновесие и 

ориентироваться в пространстве; 

- слуховая – способствует развитию речи, которая является основным средством 

межличностного общения; 

- проприоцептивная – с помощью которой осуществляется контроль за своими 

телодвижениями;  

- тактильная – восприятие кожными рецепторами температуры, вибрации, осязания 

и тактильной чувствительности. 

Значение сенсорного воспитания, хорошо понимали видные представители 

дошкольной педагогики: Ф. Фребель, М. Монтессори, О.Декроли, Е.И. Тихеева и другие и 

считали, что для детей необходимо создавать разнообразные игры и упражнения, 

направленные на совершенствование зрения, слуха, осязания. 

Маленького ребенка можно сравнить с пустым сосудом, вся информация, которую 

он получает из окружающего мира, накапливается в нем. Без участия взрослых, 

полученные знания останутся поверхностными, что в дальнейшем скажется на развитии 

ребенка. Поэтому сенсорное развитие является важным направлением в воспитании 

дошкольника.  

Роль сенсорного воспитания тяжело переоценить, так как оно является: 

- основой развития интеллектуальной сферы; 

- основой, которая помогает систематизировать знания, полученные из внешней 

среды; 

- основой развития воображения, наблюдения и внимательности; 

- основой развития различных видов памяти (зрительная, образная, моторная, 

слуховая); 

- основой подготовки ребенка к учебной деятельности. 

Роль педагога в развитии сенсорного воспитание ребенка очень велика, так как оно 

является основой формирование элементарных математических понятий и показателей 

готовности ребёнка к школе. Педагог помогает закреплять и систематизировать знания. А 

также побуждает к познавательной деятельности с помощью регулярных занятий, опытов, 

экспериментов и применение знаний на практики и в игровой деятельности.  

Основная задача воспитателя здесь состоит не в том, чтобы научить ребенка 

правильному способу действий, показать или подсказать правильное решение, а в том, 

чтобы вызвать и поддержать познавательную активность, заинтересовать малыша 

загадочным предметом и побудить к самостоятельному экспериментированию. 

Воспитатель должен разумно сочетать совместную деятельность с ребенком и 

самостоятельные занятия малыша. При этом совместная деятельность не должна 

навязываться ребенку. Взрослый должен предлагать малышу новые интересные занятия, 

подключаясь к его игре, откликаясь на просьбы о помощи, помогать преодолевать 

затруднения, правильно координировать и распределять действия, поощрять их, хвалить 

ребенка. При этом не следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы он научился 

сам выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять части 

пирамидки или матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить 

директивный характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Не нужно 

требовать от ребенка точного воспроизведения образца действий. Важно предоставить 

ребенку возможность выбора, свободу действий. «Разве сюда подходит это колечко? По-
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моему, оно слишком большое»).Взрослому необходимо развивать умение детей 

сравнивать, сопоставлять предметы по одному из признаков (цвет, форма, величина). 

Обогащение сенсорного опыта происходит в процессе проведения специальных 

занятий упражнений и игр по сенсорному воспитанию, а также использование 

приобретенных знаний ежедневно в повседневной жизни. 

На основе опыта воспитателей второй младшей группы детского сада «Акжаркын», 

можно выделить следующие приемы включающие составляющие сенсорной системы, 

такие как: зрительная, слуховая, тактильная, вестибулярная, проприоцептивная.  

В утреннем круге используем следующие приемы: 

- Проверяем, как проснулись глазки. Воспитатель показывает геометрические 

фигуры различных цветов, цифры, а дети проговаривают, что видят глазки. 

- Проверяем, как проснулись ушки. Воспитатель шепотом произносит 

геометрические фигуры, цифры, а дети поднимают карточки с изображением названных 

фигур и цифр. 

- Проверим, как проснулся язычок. Воспитатель называет предмет, находящийся в 

группе, а дети называют фигуру на которую похож названный предмет. 

При приеме пищи воспитатель акцентирует внимание ребенка на форме тарелки, на 

вкусе, запахе и цвете, и составе принимаемой пищи. Например: суп – жидкий, состоит из 

картофеля, моркови, лука. Как, одним словом, можно назвать эти продукты?  (Овощи) 

Для ориентировки в пространстве можно использовать на руке ребенка браслет. 

Ребенок, приходя в группу, на правую руку надевает цветной браслет, и воспитатель 

объясняет, что правая рука очень трудолюбивая, пишет, рисует, помогает кушать, 

одеваться. Поэтому в знак благодарности подарим ей красивый браслет, а левая – ленивая 

и не очень хочет помогать. И ежедневно используя браслет на протяжении всего дня, 

воспитатель дает детям команды. Например: посмотрите на право, налево; что находится 

слева от доски, справа и т.д. 

Использование цветных кругов на столах в группе. В центре каждого стола клеится 

круг определенного цвета и по цвету называются команды детей, сидящих за 

столами.Например: команда красных, команда синих и т.д. Это помогает детям не только 

запоминать цвета, но и воспитывать командный дух. По желанию, круг можно заменить 

на другую новую, изучаемую фигуру, что обеспечит быстрое ее запоминание. Например: 

команда красных треугольников, команда зеленых овалов и т.п. 

В свободное от занятий время дети очень любят рисовать и раскрашивать. 

Рисование тоже можно насытить некоторыми целями. Воспитатель предлагает детям стать 

волшебниками и превратить геометрическую фигуру, в какой-либо предмет, дорисовывая 

некоторые элементы. Например: Круг превратить в цыпленка, ежика, кота; квадрат – в 

дом, автомобиль и т.п. Такой игрой в волшебство, решаются следующие задачи как 

развитие мелкой моторики, закрепление знаний геометрических фигур, цвета, развитие 

фантазии и самое главное рисование становится целенаправленным и не скучным. 

Используя в сенсорном воспитании данные приемы, мы достигаем не только 

большего объема знаний, но и понимания, осознания, применения на практике, ребенком 

более глубоких представлений, что стимулирует эффективное развитие мыслительного 

процесса, в том числе и логику. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рахимкулова Г.К. 

КГКП Ясли сад «Балдаурен» 

 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость и т. д. Кроме того, игра - это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

В дошкольном возрасте под влиянием обучения и воспитания происходит интенсивное 

развитие всех познавательных психических процессов – внимания,  памяти, воображения, 

речи.  В это время происходит становление первых форм абстракции, обобщения и 

простых умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие 

произвольности восприятия.           

Основная задача – это не сообщение новых знаний, а обучение способам 

самостоятельного добывания информации, что возможно и через поисковую 

деятельность, и через организованное коллективное рассуждение, и  конечно через игры. 

Важно не просто дать сумму знаний, а научить ребенка мыслить творчески, сохранить его 

любознательность, привить любовь к умственному усилию и преодолению трудностей. На 

смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, 

направленные на активизацию познавательного развития ребенка. 

Необходимым условием, определяющим успешное математическое и 

интеллектуальное развитие, является моделирование проблемно-игровой ситуации, 

позволяющей соединить элементы познавательного, учебного и игрового общения, а 

также позволяющей ребенку занять субъективную позицию и обеспечивающей рост его 

самостоятельности и творчества. 

Я не стремлюсь к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать 

арифметические задачи, а развиваем их способности видеть, открывать в окружающем 

мире свойства, отношения, зависимости, умения «конструировать» предметами, знаками и 

словами. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для 

них – учеба, игра для них – труд,  игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. Игра будет являться средством 

воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Игра ценна 

только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию математической 

сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний учащихся. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

 Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей 

дошкольного  возраста. 

 Игра также является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств. 

 Все психологические новообразования берут начало в игре 

 Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике. 

 Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная 

активность связана с работой всех психических процессов. 
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Игры, способствующие развитию математических наклонностей 

1.Это счетные палочки - с их помощью можно знакомить ребенка с формами. Дети 

строят и преобразуют простые и сложные фигуры по условиям. Головоломки следует 

предлагать детям в определенной последовательности: составить два равных 

треугольника из 5 палочек. Составить два равных квадрата из 7 палочек. Составить 2 

квадрата и 2 треугольника из 9 палочек. Далее усложняется характер задач на 

формирование фигур. Например: в фигуре, состоящей из 9 квадратов, убрать 4 палочки, 

чтобы осталось 5квадратов.               

 С помощью счетных палочек можно наглядно продемонстрировать состав числа, 

познакомиться с простыми математическими операциями сложения и вычитания. Берем 

карточки от 1 до 10. Под каждой карточкой выкладываем соответствующее число 

палочек. Нужно обратить внимание, что количество под каждой карточкой увеличивается 

на одну.  

2.Кодирование, схематизация и моделирование простейших математических 

объектов, свойств. Это игры «Логические таблицы», «Магазин и геометрия»,« Реши 

пример», «Что лишнее», «Найти фигуру», «Символы», «Таблицы». Эти игры учат 

пользоваться таблицами, обозначать свойства предметов с помощью символов. 

3.Целесообразно использовать загадки математического содержания. Они 

оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умений 

доказывать правильность суждения, владения умственными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). Отгадывая задачи математического содержания - дети радуются, 

если правильно ответили. Ведь отгадывание загадок - это мыслительный процесс. Но не 

достаточно только отгадать. Каждая загадка - это еще и логическая задача, решая которую 

ребенок должен совершать сложные мыслительные операции.                                            

4.Задачи-шутки. Построение, содержание, вопрос в этих задачах необычны. Оно лишь 

косвенно напоминают математическую задачу. Сущность задачи, т.е. основное, благодаря 

чему можно догадаться о решении, найти ответ, всё это замаскировано внешними 

условиями.  

Например: 1.Ты да я, да мы с тобой, сколько нас всего? (двое). 2. Как с помощью 

одной палочки образовать на столе треугольник? (положить ее на угол стола). 3. Сколько 

концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? (шесть)                                         

5.Развивающие игры по математике активизируют внимание детей, закрепляют 

полученные навыки и умения. Так, например, в игре, «Прятки» можно называть цепочку 

чисел, пропуская несколько из них. Задача детей, назвать пропущенные числа. В этой игре 

ребенок легко усваивает числовой ряд, развивает внимание. 

Так же в своей работе по ФЭМП я использую дидактические игры. 

Дидактические игры по формированию математических представлений можно 

разделить на следующие группы: 

 Игры с цифрами и числами 

 Игры путешествия во времени 

 Игры на ориентировку в пространстве 

 Игры с геометрическими фигурами 

 Игры на логическое мышление 

Главная особенность дидактической игры в том, что задание предлагается детям в 

игровой форме, которая состоит из познавательного и воспитательного содержания, а 

также - игровых заданий, игровых действий и организационных отношений. 

1.К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя сказочный сюжет, я знакомлю детей с образованием всех чисел в 

пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп предметов. Такие 

дидактические игры как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", "Путаница?", "Исправь 

ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно оперировать 

числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия. Дидактические игры, такие 
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как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", "Составь цифру", "Кто первый назовет, 

которой игрушки не стало?" развивают у детей внимание, память, мышление. 

2.Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени) . Они 

служат для знакомства детей с днями недели, названиями месяцев, их 

последовательностью. 

 «Не ошибись» 

Цель: развивать быстроту мышления, закреплять знания детей о том, что они 

делают в разное время суток. Правила. Поймав мяч надо назвать часть суток. 

Дети стоят в кругу, в руках у воспитателя мяч. Взрослый называет разные действия 

(иду на зарядку) и бросает мяч ребёнку. Малыш ловит мяч и называет время суток (утро), 

Усложнение - назвать часть суток, а ребенок  рассказывает действия,  которые могут 

происходить в это время суток. 

 «Цветная неделя» 

Сделайте календарь, где каждый день недели будет обозначен определённым 

цветом. Каждое утро поясняйте ребёнку, какой сегодня день недели, показывая на цвет 

в  календаре. Вырежьте из цветного картона 7 кругов в соответствии с цветом дней. 

Предложите малышу выложить дни недели, начиная с понедельника. При выполнении 

задания просите ребёнка называть каждый из дней. Усложняя задание, выкладывайте 

круги, начиная со вторника, среды и т.д. 

 «12месяцев» 

Вырежьте  из картона круг большого размера. Разделите его на 12 сегментов. В 

каждом из них напишите название месяца  года. Предложите ребёнку закрасить сегменты 

в соответствии с принадлежностью к определённому времени года: летние месяцы - 

красным цветом, зимние – белым, осенние - жёлтым, весенние - зелёным. Прикрепите к 

центру круга стрелку, острие которой должно указывать на текущий месяц. Просите 

малыша переводить стрелку в начале каждого месяца. 

3.В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Моя задача - 

научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и 

определять свое место по заданному условию. При помощи дидактических игр и 

упражнений дети овладевают умением определять словом положение того или иного 

предмета по отношению к другому.  

«Художник»,»Найди игрушку», «Путешествие по комнате», «Дорога в детский 

сад»,  

«Как пройти в магазин» 

4.Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагаю узнать 

в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. Например, спрашиваю: 

"Какую геометрическую фигуру напоминает дно тарелки?" (поверхность крышки стола, 

лист бумаги т.д.). « Геометрическое лото». «Разложи в коробки», «Найди свою фигуру» 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку. В ходе решения 

каждой новой задачи ребенок включается в активную мыслительную деятельность, 

стремясь достичь конечной цели, тем самым развивая логическое мышление. 

 Работая в данном направлении, я всегда помню, что в дидактической игре 

математического направления моя роль-роль воспитателя несравненно большая, чем в 

играх другой направленности. Именно Я ввожу детей в ту или иную игру и знакомлю их с 

методом ее ведения. Участвую в ней, веду ее так, чтобы использовать для достижения 

возможно большее число дидактических задач. 

 В заключении хочу сказать что обучение математике детей дошкольного возраста 

немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений, я со своими 

воспитанниками «играю» в математику. Детям интересно играть в математические игры, 

они интересны для них, эмоционально захватывают детей. А процесс решения, поиска 

ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsolncesvet.ru%2Frazvitie-matematicheskih-sposobnoste%2F
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Работая с детьми, я каждый раз нахожу новые игры, которые разучиваем и играем. Ведь 

эти игры помогут детям в дальнейшем успешно овладевать основами математики и 

информатики. 

Используя различные развивающие игры и упражнения в работе с детьми, я 

убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно 

выполняют сложные задания. Обучая малышей в процессе игры, стремилась к тому, 

чтобы радость от игр перешла в радость учения а уже в старшем дошкольном возрасте 

мои дети сами проявляют большой интерес к освоению математических представлений. 

Учение должно быть радостным! 

Мой опыт работы показывает, что знания, данные в занимательной форме, в форме 

игры, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с 

долгими «бездушными» упражнениями. «Учиться можно только весело… 
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В мире музыкальных звуков певческому голосу отводится одно из самых 

значительных мест. Голос был первым музыкальным инструментом, посредством 

которого человек стал выражать свои переживания. 

Певческий голос отличается от речевого своей протяжностью. Самым 

распространенным видом искусства является сольное пение. 

 Певец должен научиться владеть голосом, чтобы свободно и красиво раскрывать 

содержание вокального произведения. Не овладев певческим дыханием, ровностью и 

однородностью регистров, умением владеть piano и филировкой, нельзя решать 

исполнительские задачи. Вся эта работа требует терпения, воли, настойчивости и веру в 

свои силы. Одним из критериев, придающим красоту звуку является тембр или окраска 

голоса. Петь грамотно – первая ступень  работы каждого обучающего. Это означает 

необходимость изучения основ теории музыки, изучения музыкальных форм и важнейших 

законов гармонии. В дальнейшем все это пригодится при самостоятельной работе над  

репертуаром, поможет найти правильные пути в поисках вокальной выразительности. 

Каждый студент должен обладать хорошим музыкальным слухом и памятью. От 

музыкального слуха зависит точность интонации, который является одним из основных 

условий культурного пения. Если студент имеет хорошо развитую музыкальную память, 

то он быстро разучивает вокальный материал. Большое значение для художественного 

исполнения имеет чувство ритма. Ритм как и интонация основа мелодии, поэтому 

неритмичное исполнение снижает художественную сторону  произведения. Чтобы 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsolncesvet.ru%2Frazvitie-matematicheskih-sposobnoste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsolncesvet.ru%2Frazvitie-matematicheskih-sposobnoste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsolncesvet.ru%2Frazvitie-matematicheskih-sposobnoste%2F
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исполнить вокальное произведение вокалист должен в нем тонко разобраться, правильно 

прочесть его, а именно не только понять его словесный смысл, но и прочувствовать 

музыкальную структуру, понять динамическую и гармоническую основу в которой 

заложен музыкальный подтекст. Исполнители должны научиться подмечать в музыке 

жизненно правдивые интонации и, придавая голосу соответствующую окраску, выражать 

их в пении.   Впервые были четко сформулированы основные принципы воспитания 

певцов, которым должны следовать педагоги вне зависимости от методов и приемов при 

работе с учеником. Это единство художественного и технического развития, 

индивидуальный подход к ученику и принцип постепенности и последовательности. 

Выдвинуты эти принципы были на основе обобщения педагогического опыта,  

накопленного вокальной педагогикой за долгое время ее существования. В то же время 

эти принципы оставляют полную свободу в разнообразии методических приемов. 

Принцип единства художественного технического развития предполагает, что 

воспитание исполнительного мастерства должно идти параллельно и взаимосвязано с 

развитием вокально-технических данных. 

Принцип индивидуального подхода, применение разнообразных методик, 

сообразующихся с тем, что каждый человек-неповторимая индивидуальность, как по 

свойствам своей нервной системы, так и по строению и физиологическим возможностям 

голосового аппарата. Поэтому не может быть единных подходящих всем приемов. 

Педагог, каким бы путем он ни шел в формировании голоса, обязан соотносить свой 

метод с индивидуальностью ученика. 

Принцип постепенности и последовательности говорит о необходимости 

осторожного и планомерного усложнения как вокально-технических заданий, так и 

исполнительских требований. 

Принцип «от простого к сложному» является общепедагогическим. 

Одной из первоочередных задач при знакомстве с новым учеником является 

выяснение действительных его возможностей и данных. От этого зависит и построение 

первых уроков. Прежде всего следует отметить желательность,    непринужденной 

обстановки в классе. Первое знакомство лучше вести в форме беседы, чтобы дать ученику 

время успокоиться, почувствовать внимание и доброжелательность педагога; надо, чтобы 

он рассказал о себе ,о своей семье, об отношениях к музыке. Это поможет понять уровень 

его  общей культуры, особенности характера. 

 Переходя к вокальным занятиям, надо постараться создать наиболее 

благоприятную творческую обстановку. Следует попросить ученика исполнить те 

произведения, которые он пел раньше, и в той манере, к которой он привык. Так 

раскроется присущая ему музыкальность, эмоциональность и другие важнейшие качества. 

Для распевания надо дать ему несложные упражнения; не следует вмешиваться в процесс 

звукообразования и звуковедения, даже если это совершенно расходится с 

представлениями  педагога. По началу педагог должен занять позицию полного  

невмешательства и внимательно, последовательно проанализировать особенности как 

техники звукообразования и звуковедения, так и музыкально-исполнительского дарования 

ученика. Если с первых же шагов делать замечания по технике или исполнению, ученик 

будет выбит из первичных ощущений, представлений и не сумеет показать 

положительных качеств своего голоса. Контакт, установление взаимного доверия 

необходимы для успешного педагогического воздействия. Полноценные занятия 

возможны тогда, когда между учеником и педагогом возникают доброжелательные, 

деловые и человеческие отношения. Как правило, педагог не только учит 

профессиональным навыкам, но и является духовным руководителем ученика. 

На вопрос с чего надо начинать занятия - с дыхания ,с работы гортани или с 

укладки языка, правильным был бы такой ответ: с того недостатка, который в наибольшей 

степени мешает хорошему голосообразованию. 
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В занятиях с начинающими, вне зависимости от качества голоса ученика и метода 

педагога, следует придерживаться некоторых общепризнанных правил, проверенных 

практикой. Уроки не должны превышать 20-25 минут с перерывами между 

упражнениями, это объясняется не только тем, что не обладающий выносливостью 

голосовой аппарат быстро устает, но и тем, что в пении мы имеем дело со сложной 

координацией многочисленных органов, что требует большого напряжения, внимания. 

Следует обратить внимание на некоторые внешние моменты: на установку корпуса, 

головы. Ученик сразу должен привыкать к естественной, непринужденной, красивой позе 

у инструмента.Также следует обращать внимание и на лицевую мускулатуру. Нижняя 

челюсть, язык, мышцы шеи должны быть свободны, а мягкое небо активно поднято вверх. 

Не  должно быть гримас, все подчинено общей задаче - выражению содержания 

произведения. 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются вокальные упражнения, которые и способствуют развитию вокального и 

музыкального слуха, певческой дикции, диапазона.  

Упражнение - это многократно повторяемое, специально организованное действие, 

которое направлено на улучшение качества его выполнения. Чтобы упражнение 

обеспечило выполнение и усовершенствование действия, учащемуся необходимо 

объяснить, какой звук надо воспроизвести, что надо для этого сделать, за чем надо 

внимательно следить во время голосообразования. После каждого упражнения педагог 

должен указать, правильно ли оно выполнено, какие были ошибки и как их исправить. 

При правильном выполнении упражнения достигнутое укрепляется и затем 

совершенствуется. 

Упражнения обычно выполняются в начале вокальных занятии и тогда они не 

только служат целям формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовой 

аппарат, т.е. физиологически подготавливают его к предстоящей работе. Поэтому часть 

урока индивидуальных и хоровых занятий, называются распеванием. 

Каждое упражнение имеет свою направленность, служит какой-то определенной 

цели: одно способствует развитию кантилены, другое - выработке  подвижности голоса, 

третье – укреплению дыхания и т.д. На начальном этапе обучения очень полезно 

применять упражнение на дыхание без звука. Этими упражнениями можно переключать 

внимание учащихся на мышечное чувство, тренировать пластичность мышц, отвлекая 

певцов во время исполнения этих упражнении от формирования звучания. Однако вслед 

за упражнениями без звука нужно тут же петь упражнения, чтобы закрепить навык 

дыхания на пении. Упражнениями на дыхания без звука вырабатывается умеренный на 

«полузевке» вдох и медленный выдох.  

Пение не может совсем не выражать никаких эмоции. Даже в упражнениях надо 

стремиться к определенной эмоциональной окраске голоса, причем лучше соотносить 

пение с радостным настроем. Поэтому упражнения в основном даются в мажорном ладе, 

который легче воспринимается и связан с бодрым, оптимистическим настроем, 

создающим необходимый тонус мышц. 

В начале обучения упражнения надо выполнять в спокойном, медленном темпе. В 

дальнейшем темп меняется в зависимости от методических целей. Для развития 

подвижности голоса по мере освоения навыков темп упражнении убыстряется. 

На занятиях при введении нового упражнения его мелодию лучше играть в унисон 

с поющим. Подыгрывать мелодию на инструменте надо гораздо тише поющего, чтобы не 

мешать ему слушать себя.  

Паузы между упражнениями по возможности должны быть одинаковыми, такими, 

чтобы поющий мог без спешки хорошо подготовиться к каждому последующему 

повторению упражнения. Сила голоса при исполнении упражнении как соло, так и в хоре 

должна средней, в пределах mf. Очень важно найти оптимальную силу звука в каждом 

индивидуальном случае. Постоянное пение на forte ведет к форсировке голоса, она вредна 
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для всех голосов, но особенно пагубна для детей. Хотя пение звуком, сила которого ниже 

оптимальной (напевание), и не рекомендуется, но оно приносит гораздо меньше вреда 

голосовым органам, чем чрезмерно громкое пение. 

Пение упражнений следует начинать с примарных звуков – наиболее естественно, 

красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне певца. Обычно эти ноты в среднем 

отделе диапазона (у сопрано фа1-до2, у тенора на октаву ниже, у меццо сопрано ми1-си1, 

у низких мужских голосов ре м-ля м). У детей, голоса которых еще не подвержены 

вредным влиянием, начинать упражнения всегда надо с нот, лежащих пределах фа1-си1. 

Первые упражнения выполняются на наиболее удобном для данного ученика 

гласном звуке. На нем, как на наиболее удобном для себя звука, ученик легче осваивает 

элементы вокально-технических навыков, добивается необходимого вокального звучания. 

При выборе гласного исходят также и из общего звучания голоса ученика. Если голос 

звучит глухо, глубоко, то рационально применять упражнения на звонкие гласные «и», 

«е», способствующие близкому звучанию и, наоборот, если голос звучит открыто и 

плоско, то следует начинать с глухих гласных «о», «у», «а».  

Согласные звуки значительно активизирует работу артикуляторных органов 

ротовой полости. Поэтому во всех случаях вялой работы этих органов упражнения лучше 

начинать сразу с сочетания гласных звуков с согласными. 

Роль дыхания в пении, в звкообразовании и формировании певческого голоса в 

художественной отделке музыкального произведения очень велика. Многие недостатки в 

пении связаны именно с неумением пользоваться певческим дыханием. Красота и чистота 

звука, выразительность пения зависят от правильного дыхания. Различаем несколько 

типов дыхания: 

1.Ключичное, когда в акте дыхания участвуют плечи; 

2.Грудное, производимое при помощи мускулов верхней части грудной клетки; 

3.Нижнереберное, когда расширяются ребра; 

4.Диафрагматическое или брюшное, когда в процессе дыхания грудная клетка 

расширяется в сторону брюшных органов. 

Наилучшим типом дыхания, считаю нижнереберное, диафрагматическое. Это 

глубокое дыхание, при котором грудная клетка от естественного наполнения легких 

воздухом, расширяется, а диафрагма опускается, совершается движение в области 

средних и нижних ребер, а также брюшной стенки. Дыхание во время пения должно быть 

удобным для певца, он не должен чувствовать «нехватки» воздуха, и наоборот «излишки» 

его. Если это наблюдается у поющего, то оно отразится на качестве звука. Дышать надо 

глубоко, спокойно, чтобы при вдохе не поднимались плечи, не напрягалась шея. Ученик 

должен понять, что певческое дыхание является основой звука и художественного 

смысла. Практика показывает, что постепенное развитие певческого дыхания наиболее 

эффективно закрепляется на простых, постепенно усложняющихся упражнениях.  

Ценейшим материалом для развития певческого дыхания являются вокализы и 

народные песни. 

 Чтобы довести до слушателя содержание исполняемого произведения, надо в 

одинаковой степени владеть как техникой голосоведения, так и художественной 

выразительностью слова. Ясность, четкость дикции зависят от пения на высокой позиции 

звука, при котором сложность соединения гласных с согласными заметно облегчается. 

Лирика, драматизм, народная песня -  все это требует не только четкой дикций, 

правильного произношения, но и высокого мастерства художественной выразительности 

и культуры пения. Правильно произнесенное слово рождает правильный звук, при этом 

слово должно быть ясным, эмоционально окрашенным в художественном исполнении. 

Пение - это музыка обогащенная словом, она воздействует на слушателя и средствами 

музыки, и средствами поэзии. 
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Работа над голосом - длительный и постепенный путь развтия, который требует 

огромного терпения, внимания и настойчивости не только со стороны педагога, но и 

самого учащегося. 

Задача педагога - научить не только вокальной технике, развить музыкальность и  

исполнительские данные, но и воспитать высокую музыкально-исполнительскую 

культуру. 

 

Использованная литература: 

1. Л.Дмитриев  Основы вокальной методики. 

2. А.Менабени  Методика обучения сольному пению,1987г. 

3. А.Яковлева  Вопросы вокальной педагогики, выпуск 6,7. 

4. С.Юдин  Формирование голоса певца Москва 1962 

5. И.Кочнева, А.Яковлева  Вокальный словарь 

 

 

ҚАЗАҚ ТЕЛЕДИДАРЫНДАҒЫ ДӘСТҮР САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Сейдигазимова Ш.Д. 

Академик  Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың журналистика кафедрасының 

оқытушысы, журналистика мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі  

 

 

Қандай қоғамдық құрылыс, саяси жүйеде болсын, оның дамуында бұқаралық 

ақпарат құралдарының (БАҚ) рөлі өте зор. Өйткені, қоғамның қалыпты саяси-әлеуметтік, 

рухани, экономикалық өмірін күнделікті ақпарат тарату қызметінсіз көзге елестету мүмкін 

емес. Ал, бұқаралық ақпарат құралдарының арасында теледидардың қызметі – қоғам үшін 

өлшеусіз екені аян. Теледидардағы хабарлар қоғамдағы өзгерістер мен жаңаруларға дер 

кезінде үн қоса отырып, сан миллиондаған көрермендерімен тікелей жүздесіп, оның 

рухани ой-санасына қозғау салып, пәрменді ықпал етеді. 

Тележурналистиканың қоғамдағы алатын орнын теориялық және практикалық 

жағынан түбегейлі зерттеген оқымыстылардың бәрі дерлік оның зор мүмкіндіктері мен 

атқаратын функциясы хақында бірнеше ғылыми еңбектер жазды. 

Қазақ көгілдір экранындағы дәстүр мен жаңашылдық – тележурналистикадағы тың 

әрі соны тақырыптардың бірі. Қазақ телеөнерінің жарты ғасырдан астам тарихында бұл 

мәселе ғалымдар назарынан тыс қалып келді. Соған орай, біз теледидардағы Совет 

Масғұтов, Қадыр Дауытов, Марат Барманқұлов, Ғаділбек Шалахметов, Сағат Әшімбаев, 

Сұлтан Оразалин, Құсман Игісінов, тағы басқалардың шығармашылық ізденістерін 

зерттеу объектісі етіп ала отырып, бағдарламаларға ғылыми қойылатын талаптарға сәйкес 

(теориясы, тарихы, тәжірибесі) немесе (нысаны, функциясы, принциптері, пәні) жан-

жақты талдап, тележурналистиканың синкреттілігі тұрғысынан түйінді пікірлер білдіруге 

ұмтылыс жасалды. Ізашар дара тұлғалардың тәжірибелеріндегі өнегелі айшықтардың 

бүгінгі елеулі туындыларға өз ықпалын тигізуі сабақтастық заңдылық. Осы ерекшелікті 

профессор Ш.Елеукенов былайша сипаттайды: «Әрбір кейінгі ұрпақ өз жолын алдыңғы 

ұрпақтардың жеткен жерінен бастайды; жақсысынан үйренеді, жаманынан жиренеді. 

Өзінің алдына қойылған міндеттерге сай, әр кезең өткендегінің қайсыбір қаракетін мансұқ 

етеді, қайсыбір қаракетін қасиеттеп дамытады. Өйткені, суреткер – өз заманының 

перзенті. Жаңалықтың түп тамыры өмірде, ұлттық негізде, тарихта. Ұлттық дәстүрлердің 

жаңғыруына, жаңаша сипат алып түрленуіне әлеуметтік нақты тарихи жағдайлар себепші» 

[1, 55]. Теледидардағы дәстүр мен жаңашылдық сан ғасырлар тұңғиығынан бастау алған 

ауыз әдебиеті мен сөз өнерінің мол байлығын бойына жинақтап, көгілдір экран арқылы 

сабақтастыра өрбітуде. 
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Қазақ дидарындағы, оның ішінде «Қазақстан» ұлттық телеарнасындағы дәстүр 

сабақтастығы ұлттық тележурналистикамыздың теориялық, әдістемелік және жанрлық 

жағынан методологиялық жүйеленуге қосар үлесін айқындауға, бұл саладағы ғылыми 

зерттеу жұмысын жетілдіре түсуге негіз болады. 

Тележурналистика проблемалары мен әдебиеттегі дәстүр және жаңашылдық 

Кеңестер Одағы мен қазақ ғалымдарының ғылыми еңбектерінде, классикалық әдебиеттер 

мен анықтама сөздіктерде көрініс тапты [2]. 

Толыққанды дербес мемлекеттік жүйеге тән бұқаралық ақпарат құралдары 

өкілдерінің қоғамда жүргізіліп отырған реформалық өзгерістерге тигізер әсері ұшан-теңіз. 

Тележурналистер – теледидар хабарлары арқылы өмірдегі құбылыстарға баға бере 

отырып, оларға талдау жасайды, кемшіліктерді жою жолдарын ұсынады, пікірлер айтады. 

Сондықтан да уақытпен бірге өзгеру, жаңарулар үстіндегі теледидардың атқаратын 

функциялары мен принциптеріне, хабарлардың түрі мен пішіні, жанрларына талапқа сай 

соны шешімдер қажет-ақ. Себебі, егемен елдің теледидары республика халқына шынайы, 

терең зерттеліп, талданған ақпараттарды беріп, өз көзқарастарын жеткізуі шарт. «Бізде 

телевизия мен радио қазіргі техникалық дәрежеге ие болып, тез дамып келеді. Олар 

информацияның біздің адамгершілік байлықтарымыз бен мәдениетімізді насихаттау мен 

арттырудың әмбебап құралы ретінде өмірге берік енді. Мұнда жақсылық жағына қарай 

өзгеріс жасалғаны айқын көрініп отыр. Телерадиохабарлар алуан түрлі және қызықты 

бола бастады, қалыптасқан бір сарындылықтан арылуға, көрермендер мен 

тыңдаушылардың алуан түрлі мүдделерін толығырақ ескеруге ұмтылыс байқалады» 

[3, 165]. Теледидар тек ақпарат тарату көзі ғана емес, күн өткен сайын халықтың, 

мемлекеттің саяси-қоғамдық мінбесіне айналуда. Ал қазақ топырағындағы өнер 

атаулының өзге түрлерінен кеш туып, кенже дамыған ұлттық тележурналистиканы ғылым 

ретінде қарастырып, осы бағытта теориялық ізденістер танытып, нақтылы пайымдаулар 

жасауға талпынған ғалымдар баршылық. 

Қазақ теледидарындағы дәстүр сабақтастығы негіздері зерттеуші С.Масғұтовтың; 

портретті очерктегі замандас бейнесі профессор М.Барманқұловтың; Қазақстан 

теледидарының қалыптасуы мен дамуы зерттеуші Қ.Аманбаевтың; теледидардағы 

көптілділік проблемасы доцент Ә.Сүлейменованың; сөз бостандығы проблемасы 

Г.Бөкенованың; республика теледидарындағы балалар хабарларының типологиясы ғалым 

Ғ.Ыбыраеваның әр жылдардағы зерттеулерінде арнайы қозғалды [4]. Алайда, қырық 

жылдық (1958-1998 ж.ж.) тарихы бар Қазақ теледидарындағы дәстүр мен жаңашылдық 

мәселесі бөлек зерттеу нысаны ретінде күні бүгінге дейін қарастырылмаған. 

Зерттеудің негізгі мақсаты – Қазақ теледидарындағы дәстүр мен сабақтастық 

тұтастығын айқындау және бағдарламалардағы жаңашылдыққа талдау жасау. Осыған 

байланысты төмендегідей маңызды мәселелерге көңіл бөлінді: 

– қазақ теледидарының қалыптасу, даму кезеңдеріндегі бағдарламалар өзегінен 

дәстүр сабақтастығын іздеу; 

– ғылыми деректерге сүйене отырып, қазақ телепублицистикасының 

журналистикада алатын орнын анықтау; 

– ұлттық телепублицистиканы зерттеудегі жаңашылдық пен ізденіс жолдарын 

айқындау; 

– телебағдарламадағы баяндау әдістеріне, бейнекөріністерді және кейіпкер 

характерін ашу тәсілдеріне қазақ тіліндегі хабарлар негізінде талдау жасау; 

– теледидар көтерген мәселелердің маңыздылығы мен оларды шешудегі 

тележурналистердің тәжірибелерін талдап, оның тәлім-тәрбиелік мәнін саралау; 

– телебағдарламалардан редакторлардың шеберлік жолдарын анықтап, осы арқылы 

бағдарламалардың ара қатынасы мен ұқсастығын, өзгешеліктерін айқындау; 

– рухани, экономикалық өзгерістер мен нарықтық реформалардың теледидарға 

әсерін бағдарламалардағы тың ізденістер мен соны тәсілдерге байланыстыра қарастыру; 
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– көгілдір экрандағы жаңалықтар: тікелей эфир, жарнама, ток-шоу (ток-думан), 

теле-шоу (теле-думан), паблик рилейшнз, телефон арқылы ақпарат беру, пікір алысу, 

телеайтыс, телемарафон, видеоклип (бейнеқыстырма) өзгешеліктерін талдап, зерттеу. 

Дәстүр сабақтастығын сөз ету барысында Қазақстан теледидары мен радиосы 

республикалық корпорациясы мұрағатының, Қазақстан Республикасы Орталық 

мемлекеттік мұрағатының құжаттары қамтылды. Олардың кейбірі ғылыми айналымға 

алғаш рет енгізіліп отыр. Соңдай-ақ, Қазақ теледидарының әр жылдары эфирден өткен 

хабарлары талданып, танымал тележурналистердің шеберлік қырлары айқындалды. 

Республиканың қоғамдық-әлеуметтік және экономикалық өмірінің шынайы өмір 

айнасы – Қазақ теледидарының бағдарламаларындағы дәстүр сабақтастығы тақырып 

ретінде тұңғыш рет арнайы қарастырылып отыр. Сондай-ақ, тележурналистиканың 

қоғамдағы рөлін анықтай отырып, теледидардағы дәстүр сабақтастығын, әрі 

бағдарламалардағы жаңашылдық сипаттарды бір-біріне байланыстыра қарадық. Сөйтіп, 

диссертацияда теледидардың қалыптасып, даму кезеңіндегі дәстүр мен жаңашылдық 

орнын айқындау бағытында зерттеу жасалды. 

Еңбекте 1958-1998 жылдар аралығындағы теледидардың неғұрлым сүбелі 

бағдарламалары негізге алынып, телехабарлардағы дәстүр ғылыми жүйеленіп, 

бағдарламаларды зерттеудегі жаңашылдыққа теориялық тұрғыдан баға берілді. Олар 

негізінен – телехабарлардағы ұлттық нышандар, қазақ телепублицистикасындағы 

ізденістер, тележурналист шеберлігі, дәстүр сабақтастығы жайлы әр алуан пікірлер жеке 

сарапталып, деректі талдамалар негізінде авторлық анықтамалармен және зерттеушінің 

нақтылы дәлелдерімен дәйектелді. Көгілдір экран бағдарламаларындағы дәстүр мен 

жаңашылдық сабақтастығы туралы тиянақты тұжырымдар мен нақты мысалдарға сүйене 

отырып, соны пікірлер, түйінді ойлар айтуға талпыныс жасалды. Қазақ теледидарының 

қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан жекелеген тұлғалардың авторлық бағдарламалары 

туралы көптеген деректер ғылыми айналымға енгізіліп, ұлттық тележурналистиканы 

жанрлық тұрғыдан байытқан көгілдір экран хабарларының тұңғыш рет жеке дара 

талдануы да зерттеудің ғылыми жаңалығы болып саналады.  
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ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ  ДАМЫТУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Омирбекова А. К. 

Қарағанды қаласы №45 гимназия КММ 

 

 

      Қазіргі кезде егемен еліміздің білім берудің жаңа жүйесі жасалып,әлемдік білім 

беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбиесі үрдісіндегі 

елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, білім 

берудің жаңа мазмұны пайда болды. Атап айтқанда  

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім 

сапасын арттыру жөніндегі жұмыстың негізгі бағыттары білім беру процесіне 

қатысушылардың үздік білім беру ресурстары мен технологияларына бірдей 

қолжетімділікті қамтамасыз ету, жылдам өзгермелі әлемде табыстылығын қамтамасыз 

ететін білім алуға деген білім алушылардың сұраныстарын қанағаттандыру, Қазақстан 

Республикасы азаматтарының жалпы білім беретін мектептерде интеллектуалдық, рухани 

және дене бітімі дамуын қалыптастыру болып табылады. 

Бүгінгі күні білім беру жүйесі түбегейлі жаңаша ойлауға негізделген іргелі реформалар 

кезеңіне қадам басты. 

Дүниежүзілік экономикалық форум XXI ғасырдағы табысты адамның білімі мен 

іскерлігінің 16 түрін атап көрсетті. Олар:  

-командадағы жұмыс дағдылары; 

- көшбасшылық қасиет;  

- бастамашылық;  

- IT-құзыреттілік (айти-құзыреттілік); 

- қаржылық және азаматтық сауаттылық және т.б.(1) 

     Біздің еліміздегі білім беру ісіндегі өзгерістер оның мазмұнын, әдіс- тәсілдері 

мен мектептегі біртұтас педагогикалық үрдісті де өзгертуге бағытталған. Бұл бағыттығы 

орталық тұлға-адам,ондағы барлық іс-әрекеттер адамға,жеке оқушыға бағытталады.Оқу 

үрдісін технологияландыру,мектептегі оқу үрдісіне көптеген өзгертулер енгізулер 

енгізеді.Оқушыны шығармашылыққа,жан-жақты білімді тұлға етіп тәрбиелеуге 

бағытталады.(2) 

    «Бір сарынды және бір бағытта ұзақ жүргізілген іс-әрекет бала өміріне шексіз зиянын 

тигізеді.Сондықтан әсіресе бастауыш сыныптарда әр түрлі оқу мен формаларын 

алмастыра отырып қолдану керек»-дейді К.Д.Ушинский. 

Бастауыш сынып оқушыларының білуге деген ынтасы мен мүмкіндігін толық 

пайдалану және оларды оқу үрдісінде үздіксіз  дамытып отыру ,сабақ барысында алған 

білімдерін өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін мен өз сабақтарымда жеке 

тұлғаны дамытудың мынандай әдістері мен формаларын қолданамын. 

1.Практикалық әдіс  2.Проблемалық әдіс  3.Топпен жұмыс  4.Жұппен жұмыс 

5.Ойын  6.Өзіндік жұмыс 

Жеке тұлғаны  дамытудың әдістері мен формалары,оқытудың технологиялары: 

1.Дамыта оқыту   

2.Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегиялары 3.Қараевтің «Деңгейлеп 

саралап оқыту» арқылы жүзеге асырамын. 

Жеке тұлғаны дамытудың түрлері: 

Жеке тұлғаны оқу іс-әрекетінде дамытудың әдістері мен формаларына тоқталатын 

болсам. 

1. Практикалық әдіс 
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Практикалық әдіс-ол теорияда алған білімдерін практикада қолдана білу 

дағдыларын жетілдіру.Бұл әдіске оқушылардың зерттеу жұмыстарын қарастыруға болады. 

Мақсаты:Топпен,жеке жұппен ойын өткізу арқылы оқушының зерттеушілік және 

коммуникативтік құзіреттілігін дамуына жағдай жасайды. 

Тәсілдері:талдау,салыстыру,қортындылау. 

1 сынып  Жаратылыстану сабағында  «Гүлдің өсуіне қанша уақыт қажет?» 

тақырыбына байланысты зерттеу жұмысын жүргізген кезде оқушы ыдысқа тұқым 

салып,оның даму кезеңдерін бақылап дәптерге жазып отырады. 

Тірек сызбаға қарап әңгіме құрастыру. 

Тірек сызбалары арқылы сөйлем құрау-оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. 

2.Проблемалық әдіс. 

Өзіндік жұмыс істеуді дамыту,зертеушілік біліктілігін, іске деген шығармашылық 

көзқарастарын дамыту.Проблемалық әдіске оқушылардың шығармашылық жұмыстарын 

келтіруге болады. 

Мақсаты: баланың өздігінен оқуға ,ойлануға,проблемаларды шеше білуге үйретеді. 

Міндеті: Оқушының өздігінен оқу әрекетін қалыптастыру. 

Құралдары:Әңгіме,өлең, шығармалар,реферат жазу.Мәтінге байланысты сурет 

салу.Мақал-мәтел жинақтау.Ақпарат көздерін тапсырмаға байланысты тауып,сөйлем 

жазу. 

Нәтижесі:Оқушының білімдік деңгейі дамиды,сауаттылығы артады.Мысал ретінде 

сабақта қолданған «Аяқталмаған әңгіме» , «Әлемге бөтен көзбен қарай білу 

жаттығулары». 

Мақсаты:Арнайы құрастырылған жағдаятқа ,жануарлар ,өсімдік,әртүрлі мамандық 

иелері,отбасы мүшелерінің көзімен қарай білуге үйрету. 

Мәтін мазмұны : 

Кешке қарай аспанды ауыр сұр бұлт қаптады да,қар жауды.Төмен қарай үлкен қар 

ұлпалары ақырындап түсе бастады. 

Аулада ойнап жүрген балалардың ойы: 

Қар жинайтын машина жүргізушінің ойы: 

Ормандағы түлкінің ойы:        Қоянның ойы:        Қарғаның ойы: 

    Ұлы педагог В.А.Сухомлинский «Ойынсыз,музыкасыз,ертегісіз,творчествосыз 

толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»дейді.Демек ,шәкірттің ақыл-ойы,әр түрлі іс-

әрекеттерімен шұғылдану барысында дамиды.Сондай-ақ іс-әрекеттердің бірі-ойын.Ойын 

әрекетінде баланың денесі мен ақыл –ойы дамып,пәнге деген қызығушылығы арта түседі. 

Ойын түрлері: 

1.Интерактивті ойын    2.Рольдік ойын      3.Қозғалмалы ойын түрлері     

4.Орфографиалық және суретті лото ойындары 

Ойын өткізу түрлері:жалпы,топтық және жеклей. 

1.Интерактивті ойын 

Интерактивті ойын элементтерін сабақта қолдану арқылы білім алады,жеке 

тұлғаның мүмкіндіктерін тәрбиелеуге ,ерекшелеуге көмектеседі.Интерактивті ойын 

жаттығулары арқылы танымдық қызығушылығы үнемі  жаңа нәрселермен танысу  үшін 

,белгісіздік  алдындағы қорқынышты жеңе білу ,тыныштық жағдайдан шығуға оқушының 

өзін-өзі итермелейді,жол ашады.Осы ойынды өткізбес бұрын мен мынандай  талаптарға 

сүйенемін. 

1.Ойын мақсатын нақты,керекті көрнекі құралдарды дайындау. 

2.Ойынның жүргізілу  тәртібімен  оқушыларды таныстыру. 

3.Ойынға сыныптағы барлық балалардын қатысуын қадағалау. 

4.Ойын барысында оқушылардың дұрыс шешім қабылдай білуіне,ойлануына ,өз 

ойын еркін ортаға салуына,дәлелдер келтіре сөйлеуіне жағдай жасаймын. 
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      Ойын түрлерінің материалды сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғүрлым 

сәйкес алынса,оның танымдық –тәрбиелік маңызы да артады.Оны тиімді 

пайдалану,сабақтың  әсерлілік танымдылығын күшейтеді,қызығушылығын 

арттырады.Интерактивтік оқу-жаттығу ойындарының артықшылығы-оқушының жеке 

пікірін, сезімін,ойын,қиялын дамытуға мүмкіндіктері мол.Ойын: «Пікір тасқыны» 

Мақсаты:диверенттік ойлау мен бірігіп жұмыс істеуді дамытады. 

Көрекіліктер:А-4 форматтағы қағаз,қарындаш 

Ойын барысы:Сыныпты топқа бөлу.1 хатшы 

      Әр топқа бір заттың аты(ағаш,көрпе,жіп)беріледі де,2 минуттың ішінде осы 

заттарды қолданудың әр түрлі әдістерін ойлап жазу керек.Осылардың ішінен басқа 

топтың ойына келмейтіндей үшеуін іріктеп алу.Топтарды талқылауына салу. 

Нәтижесі:Қиялдауға ,шығармашылық ойлауды дамытуға ,топпен жұмыс істеуге 

үйретеді.қарапайым заттардың әр түрлі жағдайда қолдануға болатытынын түсіндіру.( Жіп-

гүл байлау,білезік ,пішін келтіру)(4) 

1.Ролдік ойын 

Ролдік ойындар оқушылардың создік қорын байытып,өзін кейіпкер ретінде 

сезініп,қиялдау әрекетін жетілдіреді. «Кітапханашы»,  «Аукцион»,  «Дәрігер»сияқты ролдік 

ойындарда оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып,мәдени орындарда өзін-өзі 

ұстау ережесімен танысады. 

Ойын: «Кітапханашы» 

Кітапханашы,оқырман болып, ролдерге бөлінеді. Әр кейіпкердің өз міндеті 

түсіндіріліп,кітапханашы мамандығының қыр-сырымен танысады. 

2.Қозғалмалы ойындар түрлері 

Қозғалмалы ойындар түрлері көбінесе дене тәрбиесі сабақтарында, спорт алаңы мен 

залында жүзеге асады. Қозғалмалы ойындарды ойнау барысында бойлары 

серігіп,жылдамдық,ептілік қасиеттері дамиды. «Көңілді мәре», «Үшінші артық», «Екі аяз», 

«Қаздар мен қасқырлар»ойындары. 

3.Орфографиялық және суретті лото ойындары. 

Қазақ тілі сабағында орфографиялық және суретті лото ойындарын 

ойнату,оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырады,оқу материалдарын есте сақтау 

дағдысын жетілдіруге  мүмкіндік жасайды. Орфографиялық лото арқылы жазылуы қиын 

сөздерді үйрету. 

 

  №1 а.....тека (п не ф) Ша.....мат  (қ нех) 

 ....ор (қ не х) Сыны....  (п не б ) 

.... экипаж (е неэ) О.... (но не  ну) 

 

 

Суретті лото ойынында кестелі қағаздар мен цифрлар беріледі.Сол арқылы сәйкес 

суреттерді орналастыру.Бұл әдіс оқушылардың ынтасын арттырады,өздігінен жұмыс жасауға 

үйретеді.Қосымша тапсырмалар беруге болады.Сурет бойынша әңгіме құрап жазу,мақал-

мәтел,жұмбақ айту. (5) 

Жеке тұлғаны дамыту мақсатында қолданылған әдістерім, іс жүзінде қалай қабылданып 

жатқанын анықтау үшін оқушыны зерттеу диагностикасы әр пәнге байланысты жүргізіледі. 

Мысалы:әдебиеттік оқу пәні бойынша 3 «ә» сынып оқушысы Тойбекова Сабинаның білім 

даму динамикасы төмендегідей көруге болады. 
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Математика сабағында жеке тұлғаны дамытуға арналған тапсырмалар: 

1.Математикалық әзіл-есептер.2.Ребус,жұмбақтар 3.Математикалық ойындар 

4.Логикалық есептер 5.Шырпы арқылы әртүрлі есептер және фигуралар жасау 6.Деңгейлік 

тапсырмалар. 

Мысалы:математика пәні бойынша 3  «ә» сынып оқушысы Досмаханбет Жанәділдің 

білім даму динамикасы төмендегі көрсеткіштер арқылы көруге болады. 

 

 
1.Амалдардың орындалу тәртібін білу. 2.Есепті түсіндіре отырып ,шығару. 3.Тірек 

сызба арқлы есеп құрастыру.  4.Фигура сыры  5.Логикалық есептер шығару. 

Жеке тұлғаны дамытуға байланысты тапсырмалар бергенде баланың,тұлғаның  жеке 

психологиялық жас ерекшеліктеріне назар аударған жөн. 

Оқу іс-әрекетінде жеке тұлғаның дамыту әдістері мен формалары сабақта қолдану 

арқылы бірте-бірте оқушылардың ойлау қабілеттерінің артқанын,шығармашылық 

қабілеттерінің жоғарлағанын,сабаққа деген қызығушылығының белсенділігін сөздік 

қорының молайғанынын байқауға болады.  

«Үйрену барысында ғана ұстаз,ал үйрену тоқтаған күні ұстаздық та тоқтайды»-дейді 

Н.Д Ушинский айтқандай ,үнемі шеберлікті шыңдау жолында жаңа әдіс-тәсілдерді үйренуге 

,қолдануға ұмтыламыз демекпін.(4) 

 

Оқуға жағымды  Танымдық процесті дамыту 

қызығушылық қалыптастыру 

 

Шығармашылық қабілетін Белсенділік сөздік қорын 

дамыту 

 дамыту 

Зерттеушілік қабілетін 

 дамыту 

                                                                                                Коммуникативтік құзіреттілік 

 

 

 

Жеке тұлғаны оқу іс – әрекетінде дамытудың әдістері мен формаларына тоқталатын 

болсам. 
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1. Практикалық әдіс 

Практикалық  әдіс – ол теорияда алған білімдерін практикада қолдана білу дағдыларын 

жетілдіру. Практикалық әдіске оқушыларды зерттеу жұмыстарын қарастыруға болады. 

Мақсаты: Топпен, жеке жұппен ойын өткізу арқылы оқушының зерттеушілік және 

коммуникативтік құзыреттілігін дамуына жағдай жасайды. 

Тәсілдері: талдау, салыстыру, қорытындылау. 

Дүниетану сабағында «Өсімдіктің көбеюі» тақырыбына байланысты зерттеу жұмысын 

жүргізуге болады. Ол үшін ыдысқа тұқым салып, оның даму кезеңдерін бақылау. Дәптерге 

жазу. 

Тірек сызбаға қарап әңгіме қарастыру 

 

      Жауын - шашын Өзен 

 

 

                      Нан Орман 

 

 

 

                         Комбайыншылар Орылды 

 

Тірек сызбалар арқылы сөйлем құрастыру – шығармашылық қабілеттерін дамытады. 

2. Проблемалық әдіс. 

3.   Өз бетімен жұмыс істеуді дамыту, зерттеушілік біліктілігін, іске деген шығармашылық 

көзқарасын дамыту. Проблемалық әдіске оқушылардың шығармашылық жұмыстарын 

келтіруге болады. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. 2017-2018 оқу жылындағы Қазақстан  Республикасының  жалпы орта білім беретін 

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы өдістемелік нұсқау хат. 

2017 жыл 

2.Қазақстан мектебі №405 35-бет 

3. Қазақстан мектебі №107 53-бет 

4.Бастауыш  мектебі №7 14-бет 

5.Бастауышты оқудың тиімділігін арттыру М.Жазыбаев,С.Рахметова,А.Асқарова 

«Мектеп»баспасы Алматы 

6.Қазақстан мектебі  №11-12 26-бет 

 

 

ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ ТІЛДІК, СТИЛЬДІК НОРМАЛАРДЫҢ САҚТАЛУЫ 

 

Еркін Ж.Ж. 

Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

 

 

Тікелей  эфирде телехабар жүргізушінің шеберлігі байқалады. Тікелей эфирге тән 

ерекшеліктерді атап өтіп, телехабар жүргізушілерінің тікелей эфир барысында тілдік, стилдік 

нормаларының сақталуына тоқталмас бұрын, алдымен  “тікелей эфир дегеніміз не?” деген 

сауалдың жауабын іздестіруге тура келеді. «Тікелей эфир - қайталанбайтын құбылыс, бір 

мезгілде атқарылып, бірнеше істің басын  құрайтын, шығармашылық тұтастықты жүзеге 

асыратын озық әдіс. 

Тікелей эфир – тележурналистикада уақыт дәлдігін сақтап, жедел хабар таратудың 

кәсіби әдісі, шығармашылық-техникалық сипаттағы соңы технологиялық прогресс, 
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аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі, өзгеріске ұшырамайтын нақты құбылыс. 

Түптеп келгенде, алуан түрлі пішіндер мен жанрлық ерекшеліктерді қамтып, бір мезгілде 

атқарылытын бірнеше істің басын қосатын ұжымдық үйлесім мен жүргізушінің 

лингвистикалық және психологиялық белсенді іс-әрекетінің нәтижесінде жүзеге асатын 

қызмет жүйесі. «Эфир - көрермен алдында бетпе-бет келетін майдан іспеттес. Оның үстіне 

қазіргі тікелей эфир бұрынғыдай бір жақты сипат алмайды. Тікелей эфирде хабар жасау 

тілшіден нағыз шеберлікті қажет етеді. «Айтылған лебіз, ашық мағыналы, түсінуге жеңіл, 

көңілді күдіктендірмейтін болса, тіл анықтығы деген сол болады. Лебіз ашық мағыналы болу 

үшін айтушы айтар ойын анық танитын болу керек. Адам анық танитын нәрсесеін анық 

айтады да, көмескі танитын нәрсесін-күңгірт айтады»,-деп түйіндейді Ахмет 

Байтұрсынов»[1, 71].  

Тікелей эфир - аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі. Ең бастысы, тікелей 

эфирдегі диктордың оқуы журналистің жүргізуіне алмасты. Бұл жөнінде зерттеуші В.Л. 

Цвик мынадай тұжырым жасады: «Жүргізуші- журналистің тікелей эфирдегі табысы- кәсіби 

шеберліктің, айрықша қабілеттің, тамаша тапқырлықтың жемісі»[2].  «Айтылған сөз атылған 

оқпен тең» деген халықтық нақыл уақытқа тәуелді құбылыс, тікелей эфирдегі жұмыс 

процесінің ең негізгі ережесі деуге әбден болады. Тікелей эфир кезіндегі мәтінді өңдеуге, 

қандай да бір қатені түзеуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Тікелей эфирдегі әрбір әрекет жеке-

жеке және тұтастай алғанда уақытқа тәуелді. Сондықтан да секундтар аясындағы сөйленген 

сөздің салмағы нысанаға алынуы шарт. Тікелей эфирдегі уақытты табысты өткізу – айрықша 

қабілеттіктің, тамаша тапқырлықтың, кәсіби шеберліктің нәтижесі, уақыт аясындағы 

журналистиканың шарықтау шегі. Тікелей эфир қамтыған аудиторияның аумағы да, 

жүргізуші-журналист сөйлеген сөздің салмағы да уақыт таразысымен өлшенеді. Демек, 

тікелей эфир – уақытқа тәуелді құбылыс.  

Белгілі тележүргізуші, «Хабар» телеарнасының дикторы Қымбат Досжан тікелей эфирді 

«мылтықсыз майданға» теңепті. Сөзінің жаны бар. Телeжурналистің хабар дайындағанда 

алға қоятын негізгі мақсаты – көрерменін ішкі жан дүние әлемімен қоса үйіріп ала жөнелетін 

тамаша тәсіл тауып, айтайын деген ойын, мақсатын ұтымды әдіспен жеткізе білуінде. 

Бұл бағыттағы ең бірінші заңдылық – тікелей эфирдің қайталанбайтын құбылыс екенін 

ескеру. Міне, сол тұрғыдан алғанда еліміздегі ең ұшқыр, ең жедел, уақытпен ұштасатын 

оперативті сала – тележурналистикадағы тікелей эфир. Ендеше тікелей эфирді жүргізетін 

тележурналист жоғары кәсіби біліммен қатар, қазіргі заманғы журналистикадағы ақпараттық 

деректерді іріктеу принциптерін, студия қызметтерінің ерекшеліктерін, 

телебағдарламаларды беру тәсілдерін, эфирді жүргізудің кәсіби әдістерін, яғни, идея 

жоспары мен сценарийлік жобадан бастап, оны жүзеге асырудағы бүкіл техникалық тетіктер 

мен технологиялық процестерді толық меңгерген маман болу керек.  

Тележурналист үшін ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыра білудің маңызы ерекше. Әдемі 

сөйлеу мәнері, дұрыс қойылған дауыс ырғағы, екпіннің қажет жерде түсірілуі, тіл қату 

кезіндегі жағымды әсер, әңгімелесуші адамды сөзге тарта білу, өзінің не айтып, не қойғанын 

жіті қадағалау журналистің кәсіби сапасының негізгі қырлары болып табылмақ. 

Ақпарат арнасының кез келген бөгеуді жарып өтер ең қуатты ағысы болғандықтан 

теледидар мен интернет салаларының ана тілімізде сауатты түрде игерілуі ең маңызды 

мәселе. Қазіргі күні телеарналардың тілі біраз «түзеліп» қалды. Бірақ әлі де болса кей 

хабарларды бірден сөйлеу мәдениетінің төмендігі көзге түседі.  Оларды мынандай басты екі 

түрге бөлуге болады: «тіл бұзарлық»-журналистің тіл маманы ретіндегі сауатсыздығы және 

сөйлеу техникасының негізгі заңдылықтарын білмеуден, әрі туа біткен тіл мүкістігінен 

сөздің анық айтылмауы. Бір қызығы, «тіл бұзарлардың» көпшілігі ауылда, қазақи ортада 

өскендер. Олар сөздің әуелі орысша баламасын тауып, қазақшаға аударады. Осыдан келіп, 

«орын алып отыр - имеет место», жұмыс орнын жоғалтып алды - потерял рабочее место», 

ағымдағы жылы - в текущем году», «күтілуде - ожидается», «өз жұмысын бастады - начал 

свою работу», «өз кезегінде - в свою очередь», «белгілі болғандай - как стало известно», 

«нәтижесінде - в результате», «болып табылады - является» деген сияқты «шедеврлер» 
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шұбырып кете береді. Сөздің  мағынасына қарамай, кез келген жерге қыстырып 

жіберетініміз тағы бар. Тағы бір «ауру» орынды-орынсыз мақалшылдық, ұйқас қуып 

тақпақтап кету. Тіл мәдениетіне қатысты журналист Ғалым Боқаш мынандай тамаша пікір 

айтады. «Осы «болып табылады» деген жасанды күрделі етістік бірте-бірте  қазақ тілінде 

есім сөзден кейін міндетті түрде ағылшынның to be етістігінің баламасына айналып кететін 

тәрізді. Келесі ғасырдың әліппесінде «мынау-бала, анау-дала» деген сияқты тіркестер 

«мынау бала болып табылады, анау дала болып табылады» немесе «сіз мұғалім болып 

табыласыз» деп жіктеліп тұрмасына кім кепіл? Бірақ ортаңқол тележүргізушінің, я 

тележурналистің кемшілігі лексико-синтаксистік ауытқуларда ғана жатса жақсы ғой... Шет 

елдік, қала берді өзіміздегі орыс тілді салмақты ақпарат құралдарынан байқағаным, әр салаға 

бөлек мамандандырылған кәсіпқой журналистердің көптігі»[1,6]. 

Қазақ тілді жүргізушілер «осынікі жөн» деп орысша хабарлардан тікелей аударатын сөз 

тіркестері көп. Мәселен «оставайтесь с нами», «не переключайтесь» сяиқты сөздер «бізбен 

бірге болыңыздар», «басқа арнаға ауыспаңыздар» деп айтылып жүр. 

      «Теледидарда көп жылдар істеп төселген, өзіне сенімді жүргізушілер көпшілігінде, 

тікелей эфирде кейіпкерімен еркін, әрі нақтылы сұқбат құрғысы келеді.Көп жағдайда 

сенімінің алдамайтындығы рас»[3,110]. Аталған тұжырым өзіндік стилі бар, қалыптасқан 

журналистерге байланысты. Ал, жас тілшілер сұрақ қоюда өзіне сенімсіз болып, көбінесе 

қойылған сұрақ нақты емес, тілдік нораға сәйкес келмейтін болады. Мәселен, «Болама айтуға 

көруге, көре аламыз ба?» 

     Еліктеушілік, көрші елдердің кей хабарларын айна-қатесіз көшіріп алып, «шедевр» 

жасайсын деу бос әурешілік екеніне көрермен көзі баяғыда жеткен. Қандай жоба болмасын, 

қай тілдегі хабар болмасын тарих сахнасынан ойып тұрып орын алатын ұлы қазақ елінің 

нағыз ұлтжанды азаматтарын тәрбиелеуге атсалысқаны абзал. Өйткені, теледидар ең күшті 

насихат құралы.  Алты құрлықтан асып келген батыстық һәм еуропалық мәдениет біздің ана 

тіліміздегі хабарлардың үнін тұншықтырып барады. Халық қазақ тілді хабар көргісі келеді. 

   «Тікелей эфирдегі бағдарламадағы сұрақтар-осылардың барлығы журналситен 

сауаттылықты талап етеді. Газет тілшісі мұндай бағдарламаны сағаттар бойы ойланып, бір 

жүйеге келтіріп өзгертулер енгізіп, қағазға жазып, кейін тереді. Жазбаны меңгеруші және 

редактор қарап шығады. Ал теледидар журналисі өз мәтіні «эфирде» тереді. Сондықтан ол 

тікелей эфирге жиі шығуы қажет. Оны тікелей эфир кезінде ешқандай қате жібермеуге 

баулиды»[3,26]. 

     Эфирде лексикалық қателерді жүргізуші мына себептерден жіберетіндігі байқалады: 

біріншіден, оның ой-өрісі тар, екіншіден, сөздік қоры тапшы, сол қолданылатын сөзді 

синонимімен немесе басқа сөздермен ауыстырып қоладануға дағдылыланбаған. Екіншіден, 

сөздің беретін мағынасын түсінбегендіктен орынды қолданбайды. Үшіншіден,фразалық 

тіркестердің мәнін білмей қолдану. Төртіншіден,кейбір сөздерді қолдануда  сол сөздің 

экспрессивті-эмоциональды мәні мен стильдік реңін білмейтіндігі байқалады.  

Ал, синтаксистік қателер «жүргізушілер  сөз бен сөздің байланысу тәсілдерін білмейден 

орын алады.  Бұл қателердің мына түрлері кездеседі.   

 а) Сөйлемдегі сөздердің байланысу тәсілдерінен қате жібереді.  

ә) Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінен қате жібереді, сөздердің әдеттегі орнын 

ауыстырып қолданудағы стильдік мәні ескермейді.  

б) Құрмалас сөйлемдегі жай сөйлемдердің ара жігі ажыратылмай араластырып, бір-

бірімен байланыстырылмай, айтайын деген ойы шашыраңқы берілуі кездеседі.  

в) Сөйлемде екі бастауыш қатар қолдану кездеседі» [3,35].  

       «Тікелей эфир» форматындағы телехабарларды стилдік, тілдік қателер алдын-ала 

жазылған бағдарламаларға қарағанда әжептеуір көп жіберіледі. Мұндай олқылықтардың 

алдын алу үшін бағдарлама жүргізуші кәсіби шеберлігін шыңдап, жетілдіріп отыруы тиіс 

Туған тіліміздің байлығын, оның көркемдігі мен өрнегін, ойды анық та, айқын жеткізе білу 

тәсілдерін жетік меңгеру қазіргі заманның журналистеріне қойылатын басты талабы. Еліміз 

тәуелсіздік алғалы көптеген телеарналар ашылып жатыр. Бәсекелестік көбейген сайын сапа 
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да артары сөзсіз. Дегенмен, телехабардың тарихта қалуы үшін, тілінің таза, шұрайлы 

болғаны жөн. Журналист сырт келбеті келіскен, ажарлы, даусының көрерменге жағымды 

болуы қалыптасқан қағида. Алайда, тележурналистің хабар барысында, тілдік норма мен 

стилдік ережелерді сақтауы басты міндет.  
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ДУАЛДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ - САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ КЕПІЛІ  

 

Сактапбергенова М. А. 

М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледжі 

 

 

 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында таяудағы 2-3 жылда дуалдық, техникалық және 

кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыру да қазіргі уақыт талабы екендігі 

айтылған.  

  Қазіргі таңда әлемнің 60 елінде дуалдық оқыту жүйесімен жұмыс жасауда, оның 

ішінде индустриясы дамыған елдер Германия, Англия, АҚШ, Оңтүстік Корея және т.б. 

елдерде жұмысшы кадрларын даярлауда жақсы жағынан көрсеткен. Дуалдық оқыту жүйесі – 

сапалы жұмысшы кадрларын (мамандарын) дайындауда техникалық және кәсіптік білім беру 

оқу орнымен кәсіпорынның  тепе – тең жауапкершілігінің түрі. 

 Дуалды оқыту жүйесінің мақсаты - бәсекеге түсе алатын мамандығы бар, кәсібін нақты 

таңдаған, жұмысқа орналаса алатын және өзінің кәсіби білімін жоғарылатуға ұмтылған жас 

тұлғаны өсіру болып табылады. Дуалды оқыту жүйесінде техникалық - кәсіптік оқу 

орындарының жұмыс беруші жеке сектордағы өндіріс,  шаруашылық мекемелерімен 

серіктестік ретінде бірлесе отырып, нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере алатын, 

жаңа инновациялық - технологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын жұмысшы мамандар 

даярлау.  

  Дуалды оқыту жүйесінің міндеті - колледжді бітірген жас маман кәсіби жүйедегі оған 

белгіленген жердегі жұмысының өнімді болуы болашақ маманның кәсіби әрекетіне толық 

даярлығын қалыптастырады.[1] 

  Дуалды оқыту жүйесін енгізу барысында көптеген жетістіктерге жетуге болады. 

Сонымен, оқу үрдісіне дуалды оқыту жүйесін енгізу арқылы күтелетін нәтижелер:  

- Студенттердің теория мен тәжірибе сабақтары арасындағы алшақтық жойылады;  

- Бітіруші түлектер өз мамандығы бойынша  жұмысқа орналасу мәселесінде оң шешемін 

табады;  

- Оқу орны жұмыс берушінің болашақ мамандарға деген талаптарын үнемі ескеріп отырады;  

- Жұмыс берушілер өндіріс талабына сай білім алушыларға қойылатын біліктілік талаптарды 

дайындауға, кәсіптік стандарттарды, дуалды оқу жүйесі бойынша модульдік оқу 

бағдарламаларын дайындауға және арнайы пән оқытушылар мен өндірістік оқу шеберлерін 

тағылымдамадан өткізуге қатысады;  

- Дуалды оқу жүйесімен оқыған студент белгілі құзіреттерді меңгерген кәсіби маман болып 

қалыптасады.  
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    Оқу үрдісіне дуалды білім беру жүйесін сәтті енгізу мына мәселелерді шешуге мүмкіндік 

береді:  

-Студенттер  кәсіби өзін - өзі билей алады;  

-Мамандықты тереңірек ойланып таңдауға, тапқырлық пен шығармашылыққа сонымен қатар 

кәсіби тұрғыда бейімдейтін біліктілігі дамиды;  

-Дуалды жүйе бойынша оқытылатын тұлғаның кәсіби білімге ие болып еңбек нарығында 

сұраныс деңгейі жоғарылайды;  

-Мамандарды  дайындау деңгейі жоғарылайды;  

-Мамандарды жұмыспен қамту жоғарылайды, жұмыссыздық қысқарады;  

-Білім беру мекемелерінің жобаларды жүзеге асыру кезеңдерінде қосу арқылы 

кәсіпорындармен өзара әрекеттесу аясы кеңейеді;  

-Білім беру мекемелерінің бәсекелесуге қабілеттілігін жоғарылатады.  

 Оқытудың дуалды жүйесін енгізудің ұлттық моделін қалыптастыру мен мемлекет 

экономикасының инновациясына білікті кадрлар даярлаудың маңыздылығына байланысты 

қолға алынған оқытудың дуалды жүйесін енгізу бойынша қанат қақты жобаның нәтижелі 

жүзеге асырылуына ықпал етіп, өнеркәсіп пен оқу орындарының арасындағы байланысты 

нығайта түсуге қосымша серпін береді. [2] 

 Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында дуалды оқыту технологиясының 

элементтерін енгізу бағытындағы жұмыстар жүргізіліп, насихатталуда. Бұл тұрғыдан біздің 

аймағымызда Қызылорда облысының білім басқармасы мен Қызылорда облысынынң 

кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып,  2014 жылдың 1 қыркүйегінен  «Жол картасы» 

шеңберінде 8 оқу орны 23 мамандық бойынша дуалдық оқыту жүйесі бойынша 

экспериментальді алаң ретінде белгіленіп, жұмыстар жүргізіліп келеді.    

 Аймағымыздағы алдыңғы қатарлы деп танылған 8 оқу орнының ішінде біздің 

М.Мәметова атындағы мемлекеттік  гуманитарлық колледжіміздің «Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту» мамандығы 2015 жылдың қыркүйек айынан бастап өз жұмысын бастады. 

Дуалды оқыту тобына 2014 жылы түскен студенттер арасынан 25 студент іріктеліп алынды. 

Дуалды оқыту жүйесінің ерекшелігі - 60% практика,  40% теория жүзінде жүргізіледі. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға сапалы тәрбие мен білім беруде  серіктес мекемелері 

«Шұғыла-1», «Нұр-шұғыла - 2», балабақшасының педагогтары шығармашылық ізденіспен 

жұмыс жасауда. Педагогикалық жаңалықтардың бірі – балалармен жұмыс жасауда жобалау 

іс – әрекетін ендіру. Эксперименталды дуалды  МДБ-Т-14 тобы  балабақша педагогтарымен 

бірлесіп,  осы бағытта жұмыс жасай отырып,  жобаларды дайындады. Барлық жобалар 

педагогтардың, балалардың және ата – аналардың бірлескен шығармашылығы болып  

табылды. Бұл әдісті пайдалану мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартының талаптарын жүзеге асыруға деген қадам болып саналады.  

Жобалау әдісі – бұл  білім беруді  ұйымдастырудың  жаңа технологиясының  бірі, бұл әдіс 

арқылы  балалардың танымдық қызметі  таңдалып алынған дайын  ақпарат арқылы емес, 

өздерінің қызығып таңдаған  ақпаратының ізденісін дамыту арқылы жүзеге асады. Жобалау 

қызметі  – бұл әртүрлі, анықталған мақсатқа  жету үшін  ықпалдасқан қызмет. Жобалаудың 

мәселені шешуден айырмашылығы, оның қорытындысы бойынша бала қызметінің  нәтижесі  

және оның ары қарай қолданылуы шамаланады. Осы мақсатта көптеген жобалар жасалынды. 

Соның бірі- «Ғажайып доптар» жобасын іске асырдық. 
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«Ғажайып доптар» жобасының мақсаты - спорттық әлемі  және доппен белсенді іс әрекеттері 

жасау арқылы  балалардың танымдық дамуына әсер ету  ата- анамен және педагогтармен 

бірлескен  қарым қатынас жасау. 

 Міндеті: 

      денсаулық сақтау тәрбиесінде отбасының  рөлі  және үлкендер мен баланың 

арасындағы үйлесімді қарым қатынас; 

   балалармен ата-аналарда  практикалық  дағдыларды қалыптастыру, дамытушы –

сауықтырушы бағытта көрнекіліктерді жасау, таңдау  және қолдану; 

  доппен жұмыстарында, ойындарында салауатты өмір салтын ұстану, денсаулық 

сақтауды, белсенді бос уақытты ұйымдастыруды қалыптастыру; 

  мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасын  дәстүрлі емес әдісімен жасалған 

спорттық құралдармен қамтамасыз ету; 

  Бұл жоба 4-7 жас аралығындағы балаларға арналған.  Педагогикалық  құндылығы бар 

жоба, тәжірибе барысында қолданылады  және  қызықтырады. Жобаның мақсат-міндеттері 

бірлескен ойын іс - әрекеттерінде және оқу қызметтерінде көрініс табады. Жобаның 

құндылығына келетін болсақ, ата-аналармен және педагогтармен  біріккен іс-әрекеттерінде 

жүзеге асырылады. Бұл жоба мектепке дейінгі ұйымдардағы «Денсаулық», «Коммуникация», 

«Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» білім беру салалары арқылы ұйымдастырылады.  

[3] 

 «Денсаулық» білім беру саласы бойынша: балалар доппен танысқанда, доппен әр түрлі 

әрекет жасағанда (лақтыру, домалату, доптын артынан жүгіру ) барлық дене мүшелеріне 

(кеуде, аяқ, қол ұсақ моторикалары ) күш түседі және барлық ағза жұмыс жасайды. Кәдімгі 

допты лақтыру баланың  денесінің тік ұстауына жақсы әсер етеді.  Доппен ойындарды 

арнайы жаттығулар деп айтуға болады: жүру, жүгіру, секіру  кезіндегі  допты ұстау,  ұстап 

қалу, допты беру дағдылары  дамиды. Жаттығулар мен ойындар доппен кеңістікте 

бағдарлауды дамытады, күш пен дәл  лақтыруды, көз дәлдігін, шапшандылығын дамытады; 

эмоционалды - жігерлік сферасын дұрыстайды, ол аз қимылдайтын және гипербелсенді 

балаларға жақсы әсер етеді. Доппен ойындар барлық ағзаның жұмысына – тыныс алу, өкпе, 

жүрек, зат алмасуын дұрыстайды. [4] 

 «Коммуникация» білім беру саласы бойынша: доппен ойындар балаларда көз дәлдігін,  

шапшаңдылығын дамытады. Балаға доп – туылған бастап қызықтыратын ойыншық. Ол 

ойыншықпен ойнап қоймай,  онымен іс әрекеттер жасайды: лақтырады, алады,  береді,  

қағып алады,  домалатады тағы басқа іс әрекеттер жасайды. Жасалған  іс-әрекеттер арқылы 

бала эмоционалды және физикалық тұрғыда дамиды. Сонымен қатар, қол моторикасының 

дамуына әсер етеді.  Ұсақ қол моторикасы бас миына да әсер етеді. Сондықтан неғұрлым 

доппен ойындар қызықты әр түрлі қимылда болса, соғұрлым баланың бас миы дами 

бастайды, баланың интеллектуалды дамуы арта түседі. Қол моторикасының қозғалысы  

балалардың  тілін дамуына да әсер етеді. 

 «Таным» білім беру саласы бойынша Қарапайым математикалық ұғымдарды 

қалыптастыру оқу-қызметінде допты пайдаландық. Балармен допты санату арқылы жұмыс 

түрлерін жүргізеді. Осы жүргізілген жұмыс арқылы балалардың ойлау қабілетін, сонымен 

қатар санау ұғымын бала санасына сіңіреді.  

«Шығармашылық» білім беру саласында Олар  бірігіп шығармашылық қызметпен: 

сурет салады, шеберлік қол өнерімен айналысады. Бұл кезеңде ата - аналармен қорытынды 

тестілеу өткізіледі, балалармен мерекелік іс-шаралар және педагогтармен кездесу 

барысындағы пікірлесу барысында жобаны жүзеге асыру жолдарының жалпы нәтижелері 

анықталады.   

Тек қана таңғалуға болады, балаларға қандай әсер береді кәдімгі доп, сонымен бірге  іс 

әрекет жасауға болады. Зейінді, сезімдерді,  қозғалысты,  қабылдауды, түйсікті  дамытады. 

Балалар доппен ойнау барысында тосын сыйларды және жұмбақтарды шешеді.  Бірақ, 

фактілерге сүйенсек барлық ата аналар осы доп туралы біледі және оны қолданады. 
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Балабақшада өткізілген статистикалық анализ арқылы 58 % отбасы доп пайдаланып 

балалармен бірге ойнайды. 

 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоба  арқылы  көптеген нәтижеге жеттік: 

 Доппен ойнайтын ойындарға ата-аналар қызығушылық танытты; 

 Балалардың денсаулығын сақтау және нығайтуға бағытталған  доппен жүргізілген 

ойындардың белсенді ұстанымын қалыптастыру; 

 Ата - аналармен бірлескен денсаулық сақтау жұмыстарын ұйымдастырдық; 

 Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогикалық қызметкерлер арасында жұмыс 

нәтижелерін талдау және тарату болды; 

 «Ғажайып доптар» тақырыбында  дәстүрлі емес құралдардан көрме ұйымдастырдық; 

 Жоба қорытындысы  әдістемелік іс - шараларға қатысуда жүзеге асырылды; 

 Балаларды және ата – аналарды доптың шығу тарихымен таныстыру барысында 

әдістемелік құрал мен әдістемелік нұсқаулықтарды  шығардық. 

Дуалды оқыту жүйесі арқылы осындай үлкен жобаларды жүзеге асырдық және алда 

көптеген ірі  жобалар ұйымдастыру қолға алынуда. Осы қолға алынған жобалар арқылы 

студенттердің шығармашылық дағдыларын дамытып, жаңа инновациялық дүниелерді ойлап 

және жасап шығаруға деген қабілеттерін ояту болып табылады.  

Қорыта келгенде,  дуалды оқыту жүйесі колледж студенттері үшін таптырмас 

мүмкіндіктердің бірі. Дуалды оқыту жүйесін меңгеру кезінде студенттің өзіндік 

дүниетанымы қалыптасады, студенттің сабаққа деген ынтасы және жауапкершілігі артады, 

студенттің өз білімін өзі бағалай білуіне мүмкіндік туды, өз қабілетіне, болашағына сенуіне, 

танымдық әрекеттерінің қалыптасып, одан әрі шығармашылықпен айналысуына, пәнге 

қызығушылығының артуына мүмкіндік береді. 

Дуалды оқыту жүйесі — заманауи технологияның еңбек нарығында сұранысқа ие 

мамандарды даярлауға мүмкіндік беріп, әрбір түлектің оқу орнын бітіріп шыққан соң 

жұмысқа орналасуына кепілдік беретін бірден-бір таптырмас жүйелердің бірі. Сондықтанда 

саналы ұрпақ, сапалы маман дайындауда дуалды оқыту жүйесінің болашағы зор деп 

ойлаймын. Білім мен сарқылмас еңбектің арқасында қолға алынған дуалды оқыту жүйесінің 

жетер шыңы биік. Осы жолда талмай еңбек етіп, биік белестерді бағындыру әрине ол біздің 

қолымызда. 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. Mugalimder.kz new 327 интернет сайты 

2. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. М.: ТЦСфера, 2007. 

3. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. –М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. 

Пособие/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М. Изд.Центр «Академия», 2002. 

   

    

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 

Стец Н.А. Брындина Н.А. 

КГУ  СОШ № 63 г.Караганды 

 

 

Сегодняшний мир стремительно меняется. Складывается ситуация, что мы должны 

быть готовы к происходящим переменам. Понимать и расширять свои возможности, 

стремиться учиться новому, что  будет способствовать наилучшим результатам учащихся. 

К сожалению, традиционная система образования не в силах дать возможность развития 

таланта каждого ученика. Отсутствует система, которая позволяет увидеть и раскрыть 

индивидуальные особенности учащихся,  оценить его по способностям. Огромное 

количество учеников считают себя бесполезными, не развивают свои способности под 

давлением имеющейся системы образования. Очевидна необходимость изменений.  
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Основная задача современного педагога помочь ученику поверить в свои силы и 

выбрать направление приемлемое для него, для  продуктивной реализации собственных 

возможностей. 

Изменения  в практике преподавания, улучшение обучения, эффективное 

построение работы учителя – это основные направления обновленной  образовательной 

программы. 

Каждый класс индивидуален, каждая школы разная, поэтому Программа 

направлена на развитие глубокого понимания и анализа  сложных ситуаций, на 

планирование и реализацию улучшений и оценивание произошедших  ожидаемых 

изменений в обучении детей, с целью подготовки к подготовке взрослого поколения 21 

века.  

Сосредоточенность на ученике,  организация занятий в соответствии с задачами и 

целями, способствующие развитию  знаний, идей, навыков – требования 

конструктивистской теории. Корректировать свои убеждения, подвергать сомнениям 

определенные предположения, предоставлять  ученикам возможность 

продемонстрировать свои знания – основные условия для разработки учебных задач. 

Невозможно  переоценить значимость учителя. Стремление понять способы освоения 

знаний темы   отдельными учениками, осознание необходимости работы с учениками в 

целях улучшения понимания. А так же понимание того, что некоторые  ученики  

воспринимают учебный материал нестандартными способами, не понятными для других 

учеников. 

У учителя предполагается наличие определенного образа мыслей, убеждений и 

знаний  альтернативных действий, исходя из данных убеждений.  В процессе обучения 

убеждения учителя играют огромную роль, поскольку влияют на все его действия  на 

уроке.  Современный учитель должен обладать развитым критическим мышлением и быть 

открытым для  инновационных идей. Без убеждений невозможно внедрять какие либо 

методы и формы работы.  Убежденность учителя, в том что выбранные методы и приёмы 

работают  является основанием для применения. 

Для успешного проведения суммативного оценивания за раздел  необходимо 

определить критерии, исходя из целей, разработать дескрипторы и баллы, которые далее 

по шкале баллов переводятся в процентное соотношение, а процентное соотношение в 

оценку. 

Критерием успешности стало повышение мотивации учащихся. Учащиеся 

проявляли интерес к урокам естествознания, ждали их с нетерпением. Заинтересованность 

учащихся в своих успехах, при получении листов оценивания, при проведении 

взаимооценивания и самооценивания. Для достижения большего эффекта листы 

наблюдения для ребят назывались картами успеха, и это вдохновляло ребят для 

достижения  лучших результатов.     На моих уроках  преобладала монологическая речь. В 

новом планировании уроков применялись стратегии, развивающие диалогическое 

обучение. «Обучение через диалог» позволяет учащимся  определять цели своего 

обучения и  свои достижения по этой цели. 

При составлении среднесрочногои краткосрочного планирования у меня 

получались более продуктивные уроки, учитывала этапы оценивания и способы 

дифференциации. 

 Эффективно использование приёмов критического мышления при работе с 

текстом. Присутствуя на уроках своих коллег, наблюдая за учащимися пришла к выводу , 

что учащиеся даже обладая высокой техникой чтения, навыками чтения не обладают 

навыками работы с текстом. Не могу выделить основную мысль, составить план своих 

действий, согласно тексту, не имеют навыков работы с таблицами и диаграммами. Данное 

наблюдение и последующий анализ показывает необходимость развития у учащихся  

основ критического мышления с ранних стадий обучения.  
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 Практическое применение групповой и парной работы показали готовность и 

эффективность использования данных форм работы.  При заполнении анкет  учащиеся 

указали, что групповая  работа и работа в парах лучше, чем индивидуальная, так как есть 

возможность работать сообща, посоветоваться с одноклассниками, интересно мнение 

других ребят по данному вопросу. Ребят отметили, что при групповой работе  учебное 

время расходуется более рационально, при распределении обязанностей в группе 

позволяет быстро найти верное решение по возникающим вопросам. Следует отметить, 

что были и учащиеся, которые не примкнули к групповой работе. Они выполняли работу 

индивидуально. Данный подход заставляет задуматься о причинах нежелания работать в 

группах. Таким учащимся следует оказывать повышенное внимание, создавать для них 

ситуацию успеха и право выбора. Результаты повторного анкетирования показали, что  у 

учащихся на 15% повысились навыки работы в группах и развитие коммуникативных 

навыков. 

Каждое из предложенных заданий имело цель и формы оценивания. Учащиеся с 

поразительной быстротой вникли в технологию урока и после каждого задания были 

готовы к различным видам оценивания. Продуманная  система дифференциации 

позволила учащимся с различным уровнем подготовки  справиться с заданиями. 

Активные методы обучения позволили создать на уроке обстановку комфортности и для 

учеников и для учителя. Царила атмосфера сотрудничества, которая благоприятна для  

развития коммуникативных навыков.  

Диалоговое обучение позволило учащимся  излагать свои мысли, соглашать или 

спорить со всеми участниками урока. В начальной школе мы много говорим о развитии 

речи, но чаще всего большинство учащихся отмалчиваются и говорит в основном учитель. 

На  уроке было проведено исследование:ученики выяснили почему мягкая кукла не может 

стоять, предложили и реализовали способы для того чтобы кукла могла стоять.  

Критическое мышление предполагает развитие таких навыков, как приобретение 

доказательств посредством наблюдения и слушания. Применение соответствующих 

критериев.  Поэтому учащимся необходимо предоставить возможность для развития 

навыков наблюдения,  анализа, суждения и интерпретации. На уроках, построенных с 

учётом внедрения семи модулей вовлекала учеников в процесс  поиска информации, 

проведения исследовании, использовании цифровых образовательных ресурсов. Так 

например, ученики проводили наблюдение, вели записи о массе портфеля в разные дни 

недели и соответствие с гигиеническими нормами веса портфеля, делали выводы. 

Старались максимально облегчить вес портфеля, чтобы уложится в норму, учились 

отбирать важные  и необходимые  предметы. 

Использование учителем  эффективной  обратной связи позволяет планирование 

дальнейшей работы, с целью развития ученика. 

Разрабатывая краткосрочное планирование необходимо учитывать цели обучения, 

критерии результативности урока, осознавать степень успешности достижения критериев 

по отношению к каждому ученику. 

 Важно понимать свои дальнейшие действия, учитывая недостатки, планировать 

работу с учетом недостатков и стремиться к эталону успешности. 

Необходимо научиться рефлексировать, задавать себе вопросы: « Каким образом 

дальше развиваться?», « Как действовать в той или иной ситуации?». 

Важнейщим условием преподавательской деятельности является умение 

рефлексировать в ходе своей работы. Рефлексия необходима для того, чтобы учиться на 

собственном опыте.  

Только в тесном сотрудничестве мы сможем преодолеть трудности, которые 

возникают в процессе внедрения обновленной образовательной программы. Внедрение 

семи модулей Программы позволит учителю быть ближе к ученику, позволит педагогам  

идти в ногу со временем. 
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Учителю важно в каждом ребёнке увидеть индивидуальные особенности, его 

способности, достучаться до самых сокровеных уголков его души. Помочь каждому 

ребёнку найти свое направление, владеть  не только теоретическими знаниями, но уметь  

находить им практическое применение в жизни, быть готовым справиться с любыми 

сложными ситуациями.Возможно тогда и профессия учителя обретёт былое уважение, 

ведь дети которых мы учим составляют 100%  будущего населения нашей страны.  
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ - БІЛІМ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

НЕГІЗІ 

 

Фазылова М. А.  

«№23 ЖББОМ» КММ 

 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей,  жас ұрпаққа 

сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру–бүгінгі күннің басты талабы. Білім 

беру жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 

Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ерекше атап өтсе, 

«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында білім беру саласындағы басымдықтарды қадап айтты. Білім беруді жаңарту 

оқушы білімін ғана емес, оларды қолдану дағдыларын, атап айтқанда функционалдық 

сауаттылығын қалыптастырады. Оқушылардың бойында өзіндік білім алу, талдау, 

құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін білімін пайдалана білу 

дағдыларын қалыптастырады және қоғамға пайда келтіреді. Функционалдық сауаттылық –

білім берудің жеке тұлғаны қалыптастырудағы әлеуметтік бағдарлануы. Қазіргі тез өзгермелі 

әлемде функционалдық сауаттылық – оқушының әлеуметтік мәдени, саяси және 

экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық фактор. Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламада анық көрсетілген. Осы бағдарламаны басшылыққа ала отырып, ҚРсы 

Үкіметінің 2012ж. 25 маусымдағы №832 қаулысымен «Мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған Ұлттық іс-

қимыл жоспары» бекітілді. Бұл  Ұлттық жоспар – білім сапасын жетілдірудің негізгі 

бағдары. Жоспарда мақсат, міндеттер нақты қойылған, ағымдағы жағдайды талдау, мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту тетіктері, білім стандарттарын, оқу 

бағдарламалары мен жоспарларын жаңарту, оқыту нысандарын, әдістері мен 

технологияларын жаңарту, мектеп оқушыларын оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін дамыту, 

ата-аналардың қатысуын қамтамасыз ету, қосымша білім беруді дамыту, күтілетін нәтиже 

қажетті ресурс нақты көрсетілген. Осы ұлттық жоспарды іске асыру арқылы оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша жалпы үйлестіруді қамтамасыз етуге 
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мүмкіндік береді. Жалпы, барлық зерттеушілердің болжамы бойынша адамдардың 

сауатсыздық деңгейінің төмендеуі, оларға дұрыс білім беріп, тиянақты оқытпаудан, 

оқырман, оқырман болуға үйретпеуден болған көрінеді. Сақтанбау, ұқыпсыздық, 

байқаусыздық, апаттар: мұның бәрі ережені дұрыс оқымағандықтан, түсінбегендіктен, санаға 

сіңірмегендіктен орын алып отыр. 

Сонымен, функционалдық сауаттылық дегеніміз не?Функционалдық сауаттылығы 

дегеніміз-адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене 

араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, 

адамның маман-дығына , 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. 

Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

-белсенділік; 

-шығармашылық тұрғыда ойлау; 

-шешім қабылдай алу; 

-өз кәсібін дұрыс таңдай алу; 

-өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 

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. Ол үшін функционалдық 

сауаттылыққа жататын білімдер мен біліктердің, әсіресе, жиі қолданылатын іс - әрекет 

түрлерінің өзара тәуелділігін, бірімен бірінің үндестігін оқулықтардағы мазмұнының 

мәтінімен байланыстыру қажет. Сонымен қоса білім беру деңгейлеріндегі оқушының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша біртұтас әдістемелік жүйенің жасалу 

ын талап етеді. Ол білім берудің мақсатынан бастап оқытудың түпкі нәтижесі не дейінгі 

аралықтағы компоненттердің бірлігі арқылы жүзеге асуы тиіс. Сондықтан мақсатқа қол 

жеткізудің басты құралы саналатын білім мазмұнын білім беру деңгейлерінде оқушының 

функционалдық сауаттылығына негіз деп құру тиімді болмақ. функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыру қазіргі таңда оқыту жүйесіне қойылып отырған әлеуметтік сұраныс 

талаптарымен сай келу үшін бастауыш сыныптардан бастап оқушылардың коммуникативтік, 

ақпараттық және проблемалардың шешімін табу және тағы басқадай негізгі 

құзіреттіліктеріне бағытталып жүргізілгенде ғана оң нәтижелерге қол жеткізуге және де 

функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі таңда оқыту жүйесіне қойылып отырған 

әлеуметтік сұраныс талаптарымен сай келу үшін бастауыш сыныптардан бастап оқушының 

оқу, жазу сауаттылығын, жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығын, математикалық 

сауаттылығын, компьютерлік сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған арнайы жұмыс 

арқылы оң нәтижелерге қол жеткізуге болады.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты 

міндет қойды. Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 

кіруі барысында маңызды қадам болып табылады. Мұндай стратегиялық міндетті шешу 

жағдайында белсенділігі жоғары, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай 

алуға, кәсіби жолын таңдай алу қабілеттілігін, өмір бойы білім алуға дайын тұратын 

тұлғаның ең басты функциялық сапаларын қалыптастыру орта білім беру жүйесіне жүктеліп 

отыр. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы»заңы. 2007 жыл 

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Астана, 

2002 жыл  

3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Астана, 

2010 жыл  
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4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарлама. Астана, 2004 жыл 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ 

 

Алдонгарова З. Ж. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 

 

 

 Қазіргі кезеңде білім, ғылым  саласында инновациялық педагогикалық технологиялар 

қаншалықты  маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де 

педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымдардың біріне 

айналды.  Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың 

ажырамас бір бөлігіне айналды. Сондықтан мектепке дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде білім беру мазмұнын жаңарту өзекті болып отыр. 

 Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту мақсатында мектепке дейінгі білім берудің 

халықаралық және үздік отандық тәжірибесіне талдау жүргізілді. Бұл мынадай 

проблемаларды айқындауға мүмкіндік берді: балалармен жұмыста қолданылатын әдістер 

мен жұмыс нысандарының қазіргі заман талаптарына сәйкес келмеуі, мұнда балалардың 

танымдық қызығушылықтары, олардың білуге құмарлығы мен дербестігі ескерілмейді. 

Бұдан басқа, мектепке дейінгі білім беруде технологияларды енгізуде жүйеліліктің жоқтығы 

анықталды. Осыған байланысты қолданыстағы бағдарламалар мен оқу-әдістемелік 

кешендердің мазмұнын Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бұдан әрі - 

МЖБС) талаптарына сәйкес қайта жаңарту талап етіледі. 

 Мектепке дейінгі деңгейді дамытудың маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі - ЭЫДҰ) жобасының 

шеңберінде балаларды ерте дамыту бойынша зерттеулер жүргізілуде. 

Қазіргі уақытта Министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, балаларды, оның 

ішінде ерте жастағы балаларды дамытудың әртүрлі нысандарын дамыту бойынша іс-шаралар 

жүргізілуде. Атап айтсақ,мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлері мен типтерінің 

желісін кеңейту;консультативтік пункттер желісін кеңейту, ата-аналарға арналған 

телехабарлар тарату бағдарламаларын, оқыту сайттарын жасау, отбасылардың интернет-

ресурстарға қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы ата-аналарды білім беру қызметтерімен 

қамтамасыз ету;мектепке дейінгі білім беру жүйесінің, оның ішінде балаларды ерте жастан 

дамыту бойынша мазмұнын бағдарламалық-әдістемелік жаңарту;балаларды ерте жастан 

дамыту бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

 Қазіргі таңда Қазақстанда 12 жылдық білім беруге көшу кезінде мектепке дейінгі білім 

берудің негізгі рөлі мектеп жасына дейінгі баланың балабақшадан бастауыш мектепке 

қиналмай ауысуына жағдай жасау, яғни мектеп жасына дейінгі балалардың білім алуының 

сабақтастығы мен үздіксіздігі болып табылады. 

 Әлемдік тәжірибе баланың 3-тен 6 жасқа дейінгі даму кезеңі мектепте оқуға дайындау үшін 

ең қолайлы жас екенін көрсетіп отыр. Осылайша, Францияда мектепке дейінгі білім беру 

міндетті болып табылмайды, бірақ 3-6 жасқа дейінгі балалардың барлығы дерлік 

балабақшаға барады. Мұндай жағдай Германияда, Канадада, Венгрияда, Англияда орын 

алған. Данияда мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың құрылымы қазақстандық құрылымға 

ұқсас: бөбекжай - бір жарым жастан 3 жасқа дейінгі балалар үшін, балабақшалар - 3-тен 6-7 

жасқа дейін. 

 Әлемдік үрдістерді және білім беру жүйесінің 12 жылдық оқытуға көшуін ескере отырып, 

балаларды мектепте оқытуға 3 жастан 6 жасқа дейін дайындауды қамтамасыз ету қажет. 
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 Ел Президентінің халыққа жолдауы жаңа мәдениет пен миссияға ие, үш тілді (мемлекеттік, 

ұлтаралық келісім мен қатынас тілі ретінде орыс және шет тілі) меңгерген жаңа форматтағы 

адам тәрбиелеуді көздейді. 

1867 (59,6%) балабақша және жалпы контингенті 340,4 мың баланы құрайтын 3780 (69,2%) 

шағын орталықта тәрбиелеу-білім беру процесі қазақ тілінде жүзеге асырылады. 

310 балабақшада (9,9%) және 1682 шағын орталықта (29,8%) 92,1 мың бала орыс тілінде, 948 

балабақшада (30,3%) 211,5 мың бала орыс және қазақ тілдерінде және 3 балабақшада (0,1%) 

267 бала өзбек тілінде тәрбиеленуде. 

 Қазіргі жағдайда мектепке дейінгі білім беру жүйесінің дамуы педагог кадрларды даярлау 

мен қайта даярлау мәселесі қаншалықты тиімді жүзеге асырылып жатқанына негізделген. 

2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республиканың мектепке дейінгі ұйымдарында 

60422 адам (12957 - шағын орталықтардың педагогтері) еңбек етеді, оның ішінде жас 

педагогтер саны - 18387 адам. 

Білім деңгейі: 58%-ы жоғары білімді, бұл ретте арнайы мектепке дейінгі - 21,2%, орта 

арнаулы - 37,9%, оның ішінде мектепке дейінгі жоғары білімі барлар - 53%. 

Қайта даярлау курстарынан өткен педагогтердің үлесі, оның ішінде мектепке дейінгі 

ұйымдардың меңгерушілері, әдіскерлер, дефектологтер, логопедтер, психологтер және 

басқалары 26,1%-ды құрады. 

 Мектепке дейінгі ұйымдарды ашудың және енгізудің 2014-2020 жылдарға арналған 

қадамдық жоспарына сәйкес 2020 жылға дейін кадрларға қажеттілік - 25607 адамды 

(тәрбиешілер - 14952, психологтер - 2724, басқа мамандар - 4894, басшылар - 3037) құрайды, 

ол колледждер (8097 адам) мен ЖОО (37200 адам) түлектері есебінен қамтамасыз ету 

жоспарлануда. 

Жұмыс істеп тұрған мектепке дейінгі ұйымдардың (мектепке дейінгі жоғары білімі бар) 

педагогтермен қамтамасыз етілуін талдау негізінен педагогтердің жоғары педагогикалық 

білімі бейіні бойынша емес екендігін көрсетіліп отыр. Бұл ретте аталған педагогтердің 5 жыл 

және одан көп жұмыс өтілі бар. 

 Мектепке дейінгі ұйымдардың 56795 педагогі "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы" акционерлік қоғамында (бұдан әрі -"Өрлеу" БАҰО" АҚ) 2020 жылға дейін қысқа 

мерзімді біліктілігін арттыру курстарымен жоспарлы түрде қамтамасыз етіледі. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен 

дамуында педагогтардың педагогикалық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да 

байланысты. Яғни, педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін 

дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 

қазіргі  таңдағы әрбір педагогтың міндеті. 

 Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын педагогикалық 

технологиялардың бірнеше түріне тоқталайық. 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық, 

әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының ерекшелігі ойындық іс-

әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді. 

Баланың бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді 

көздейді.Ойын - балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың 

тәсілі.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын 

үйретіп қана қоймайды, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады. 

Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны танып білуге 

құштарлығын арттырады. 

 Проблемалық оқыту технологиясы-баланы өз бетімен ізденуге үйрету, танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Яғни, балалардың белсенділігі арттыру, оқу 

материалына  баланы қызықтыратындай мәселе тудыру, бала материалды сезім 

мүшелері  арқылы ғана қабылдап қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру 

мақсатында меңгереді, бала оқытуды өмірмен және еңбегімен байланыстырады. 
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 Өздігінен даму технологиясы-бұл баланы жан-жақты дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала 

санасында нәрселер әлемі мен  ойлау әрекетінің бірігуі.мұнда оқыту бала дамуына сәйкес 

табиғи болуы керек, сонда ғана бала өзін дамыта алады.М.Монтесори педагогикасының 

түсіндіруінше баланың туғаннан азамат болғанға дейін барлық өмірі- оның еркіндігі мен 

дербестігінің дамуы болып табылады. 

 Бұл технологияның ерекшелігі оқытудың бірыңғай бағдарламасы болмайды, әркім табиғат 

берген даму жолымен жүреді. Балабақшада сабақ болмайды әр күн жалпы жиыннан 

басталады және жиыннан кейін әркім өз еркімен қалаған жұмысымен айналысады. Әр 

баланың іс-әрекеті өз еңбегіне орай үлкендердің басқа бала тарапынан бағаланады. Мұндағы 

басты мәселе бала өзін-өзі бағалайды. 

Ынтымақтастық педагогикасы-педагогтың талап ету педагогикасынан қарым-қатынас 

педагогикасына көшуі.Балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің ажырамас 

бірлігі: тәрбиеші-бала, бала-тәрбиеші, бала-бала, яғни бала да тәрбиеші де субъектілер болып 

табылады. Сонымен қатар, баланың жеке басына ізгілік қарым-қатынас, бала мен тәрбиеші 

арасындағы өзара түсінушілік, ынтымақтастық қарым-қатынас жасау. 

Бұл технологияның негізгі мақсаты-баланы азамат етіп тәрбиелеу, олардың танымдық күшін 

қалыптастыру және дамыту, баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату. 

 Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы-білім, білік, дағдыны меңгерту болып табылады. Әр 

баланы қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне қарай оқыту, балалардың әр түрлі топ 

ерекшеліктеріне сәйкес оқытуды бейімдеу, ыңғайлау. 

 Модульдік оқыту технологиясы-оқытудың тұтас технологиясынжобалау, алға қойған 

мақстқа жетуді көздейтін педагогикалық процесті ұйымдастыру, тәрбиешіге нәтижені 

талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау және құру.Балалармен жүргізілетін 

жұмыстарда кездесетін қиыншылықтардың алдын-алу және түзету жұмыситарының жүйесін 

құру. 

 Дамыта оқыту технологиясы-баланы оқыта отырып, дамыту. Бала бойында еркіндік, 

мақстакерлік, ар-намыс, мақтаныш сезім, дербестік, адамгершілік, еңбексүйгіштік, 

белсенділік т.б. қасиеттер дамыту. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру құралдарын 

қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, 

компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, 

мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, инновациялық сайт және 

тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, 

қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық және графикалық жабдықтар 

көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі-мультимедиялық оқулықтарды 

балабақшаларда кеңінен пайдалану. Бұл жағдайда тәрбиеші әр оқу іс-әрекеттерін бастар 

алдында жиі көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы 

тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды пайдаланар еді. 

 Бала бақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың қызығушылығын 

арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге 

мүмкіндік алады.Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға арналған таптырмас 

құрал болып табылады. Өйткені, балалардың зейіні әр түрлі әдемі түстерге, ойыншықтарға, 

әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады. 

 Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де күнде дамытылып 

отыратын анық түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады. 

Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық қатынастық технология құралдарын қолданудағы 

мақсат- баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру.Балада танымдық 

қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы болуына, 

жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар 

балабақшада  балалардың жас ерекшелоіктерін ескерген, әр сатыға балалардың қабылдау 

мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға болады. Мектепке дейінгі балалардың 
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есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді.Сондықтан олар затты 

қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Осыған сәйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу іс-

әрекеттеріне көрнекілік, ойын технологиясын кеңінен қолданған жөн. 

 Тәрбиеші – бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Жаңашыл тәрбиеші даярлауға 

тқойылатын талаптар студенттерді оқытудың жаңа түрлерімен қаруландыра отырып, қазіргі 

уақыттағы кәсіптік дағдыларын игеруге бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді 

көздейді. 

Мектепке дейінгі білім беруді стандарттау үрдісінде мектепке дейінгі білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыруға жаңа талаптарды қойып отыр. Осының негізінде мектепке 

дейінгі педагог маманы мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыруға қойылған 

жаңа талаптарға сай болуы қажет. Сонымен педагогтің кәсіби тұлғалық қасиеті төмендегідей 

бағыттар бойынша сипатталынады. Педагогтің шығармашылық бағыты: шығармашылық 

қызығушылық, шығармашылық жетістікке жетуге тырысу, әкімшілік тарапынан 

шығармашылық іс-әрекеттің жоғары бағасын алуға тырысу, өзін-өзі жетілдіру. Креативті 

бағыты: өзінің пікірін, фантазиясын, қиялын білдіруде ұялмауы, педагогикалық іс-әрекеттегі 

мәселелерге сезімталдылығы, сыни ойлау, өзіндік талдай алу қабілеті, рефлексия Педагогтің 

кәсіби қабілеті: әдістемелерді, технологияларды, мектепке дейінгі білім беру 

бағдарламаларын білуі, оқу-тәрбие үрдісінде шығармашылық білімді қолдану, 

педагогикалық зерттеу әдістерін білу, авторлық тұжырымдарды құруға қабілеті, 

педагогикалық эксперимент жүргізуге қабілеті, басқа педагогтердің 177 шығармашылық іс-

әрекеттерін қолдана алуы, қақтығыстарды шығармашылық тұрғыда шеше алуы, 

ынтымақтастық және өзара көмек көрсетуге қабілеті. Педагогтің даралық қасиеті: 

еңбекқорлық, жаңаны қабылдау, жоғары инновациялық әлеует, шешім қабылдай алуы, өзіне 

сенімділік, шыншылдық, жұмысына жауапкершілікпен қарау, кәсіби іскерлігін үнемі 

жетілдіруге тырысу, бала тұлғасын қалыптастыруда әдіс- тәсілдерді меңгеру, білімін 

тереңдету. Педагогтің тұлғалық кәсіби қасиеттерінің дамуын С.А. Козлова, Т.А. Куликова 

төмендегідей бөліп көрсетеді: Педагогикалық бағыт: тұлғалық сапа, кәсіби қызығушылық, 

кәсіби бағдарлы мотивтер мен қабілеттер, балалармен жұмыс жасауға бағытталған 

психологиялық бағдар кешені, кәсіби өзіндік сана; Эмпатия: баланың уайымдауына 

эмоционалды көрінісін көрсету (қамқорлығы, сенімділігі); Педагогикалық такт: 

педагогикалық ұжымның, ата-аналар мен баланың намысына қысым жасамай өзінің 

тұлғалық құндылығын сақтай алу іскерлігі; Педагогикалық қырағылық: ұжымды және 

тәрбиеленушіні тұтастай тұлға ретінде қалыптастыру динамикасы, болашақты жоспарлай 

алу іскерлігі; Педагогикалық оптимизм: білім беру жұмысының нәтижелілігі, педагогтің 

ерік-жігері; Кәсіби қарым-қатынас мәдениеті: «педагог-бала», «педагог-ата- ана», «педагог-

ұжым» жүйесінде дұрыс қатынас орната алу; Педагогикалық рефлексия: істеген жұмысқа 

талдау жасау, алынған нәтижені бағалау. Оқыту үрдісінде тәрбие жұмысын тиімді жүргізе 

білу, балаға жоғары адамгершілікті, патриотизм сезімін, еңбексүйгіштік, дербестікті 

қалыптастыру білігі педагогтың кәсіби қасиеті мен құзыреттілігінің тағы бір элементін 

құрайды. Осылайша, педагог қазіргі қоғам талаптарын ескеріп, өзінің алдына педагогикалық 

міндеттерді қоя және шеше білетін, оқыту мен тәрбиенің озық технологияларын меңгерген, 

білім беру процесін баскара алатын, тәжірибеде педагогикалық ситуацияларды бала 

тұлғасының дамуына бағыттап жобалай және жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті, 

шығармашыл тұлға болуы қажет. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Жұмабекова, Ф. Н. Мектепке дейінгі педагогика : оқу құралы /   Астана : Фолиант, 2008 

2. Айтмамбетова Б.Р. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері./23-лекция/ - 

Алматы.1991 

3. Назарбаев Н.Ә. ««Казахстан-2050 стратегиясы»: жаңа Қазақстанның жаңа саяси 

бағыты »-Астана, Ақорда, 2012ж. 
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4. «Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы».- Астана, 2010ж. 

 

 

СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 

 

Балабеков К. М. 

КГУ СОШ №15 

 

 

XXI век — век нового поколения, которому предстоит стать опорой молодого государства.  

Государству нового тысячелетия необходимы образованные, активные люди. От нас будет 

зависеть будущее государства. “Казахстану необходима интеллектуальная революция, 

которая позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации” – говорит 

Н.А.Назарбаев. Современный Казахстан — независимое, суверенное, демократическое 

государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на будущее. Сегодня 

Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и целях.  С приобретением независимости 

начала развиваться экономика, наука, культура. Конечно, нашей стране было нелегко 

начинать “строить” своё государство, выйти из кризиса, преодолеть безработицу, но мы 

прошли эти трудности. Мы встали на ноги, и теперь наша страна продолжает двигаться 

вперед. За время  независимости мы сделали немалое: построили крепкое государство, 

создали одну из самых динамичных экономик, улучшили уровень жизни  людей. Казахстан 

многонациональная страна в нем  единой семьёй живёт более семнадцати  миллионов 

человек, представителей более ста национальностей и народностей. И всё это 

сопровождается хорошим отношением и симпатией друг к другу. На казахском, русском, 

английском, немецком, корейском, татарском языках издаются книги, и газеты, работают 

национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные программы на радио 

и телевидении. И как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба народов, взаимопонимание 

солидарность – вот основа, на которой мы строим новый Казахстан!” 

Миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и экономического 

потенциалов — залог будущего благополучия. Символом  динамично развивающегося 

Казахстана можно считать  прекрасную столицу Астану, за короткий срок ставшую 

неповторимым, современным мегаполисом, символизирующую мощь и силу Казахстана.  

Астана – это олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и уверенности 

народа в своем будущем. Это – прекрасный и ультросовременный  город с архитектурным 

ландшафтом и уникальными скульптурными символами.  

Сегодня мир сталкивается с новыми  вызовами это международный терроризм, войны  на 

ближнем востоке, политическая неопределенность, Брексит, референдум в Каталонии, 

неопределенность на Корейском полуострове, нелегальная миграция и тд. 

Приняв во внимание все эти процессы мы будем двигатся иным путем. Как сказал в своем  

послании народу Казахстана  наш  президент Н.Назарбаев  мы приняли  стратегию  развития  

«Казахстан2050». Мы поставили целью войти в тридцатку самых развитых стран мира. 

Реализуется План нации – 100 конкретных шагов, из которых 60 уже исполнены. 

Остальные носят в основном долгосрочный характер и осуществляются планомерно. 

В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана.Успешно 

реализуется Программа индустриализации. 

Принята комплексная программа «Цифровой Казахстан». 

Разработан комплексный Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 

года. 

Наши долгосрочные цели остаются неизменными. 

 Казахстан сегодня — это успешный пример страны, где, наряду с экономическим 

ростом, сохраняется политическая стабильность, где перестройка и демократизация 
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государственной власти осуществляются не на фоне потрясений, революций и митингов, а в 

обстановке открытого диалога, баланса интересов различных представителей общества. Все 

это говорит о зрелости и эффективности государственной политики, последовательности и 

поступательности процесса реформирования, а значит, и о возможностях совершения 

реального прорыва в число наиболее развитых государств мира.Это и есть страна великой 

степи. 

Литература: 

1.План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 

Главы государства Нурсултана Назарбаева (май 2015 года) 

2. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. 

 

 

 

 

АҚЫНДАР АЙТЫСЫНДАҒЫ СУЫРЫПСАЛМАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІҢ 

КӨРІНІСІ 

 

Орманова З. А. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда жоғары педагогикалық колледжі 

 

 

Негізінен, қазақ халқы – әдемілік, сұлулық, көркемдік атаулыға жаны құмар халық. 

Табиғаттағы көпке сезіле бермейтін иірімді, нәзік нәрселерді байқап, аңғарып, әсем 

көріністерді адам бейнесіне, көркіне әкеліп салады. Талай ақындар әсем қыздардың кескін-

келбетін, сымбаты мен сұлулығын сипаттағанда: 

Ай қабақ, алтын кірпік, қызыл ерін, 

Кел десең, неге аяйын аттың терін. 

Сары ағаш сазға біткен секілденіп, 

Қай жерде отыр екен бұраң белім, - деп жырлаған. 

  Қазақ ақындары қыздардың жан сұлулығы мен сымбат сұлулығын сипаттағанда: «ай  

қабақ, алтын кірпік, қызыл ерін», «ботакөз, үлбіреген ақша тамақ», «қарақат көз, қыр мұрын, 

жазық маңдай», «ажарың ашық екен атқан таңдай», «киіктің ұқсатамын құралайын», 

«жаратқан ақбоз аттай сылаң қағып», «басасың аяғыңды ырғаң-ырғаң», «сылдырап 

шашбауың мен алтын сырғаң» деген сияқты теңеу, эпитеттермен бейнелейді. Ел арасында 

мол тараған айтыстың бірі – қыз бен жігіт айтыстары. Мұнда қыз бен жігіттің көңіл-күй 

лирикалары негізгі орын алады. Қазіргі ақындар айтыстағы түрлі әдіс-тәсілдерді, айла-

амалдарды еркін меңгерген. Соның бірі қарсыласының портретін жасау,  оны көркем 

бейнелеп беру емес, әзіл-қалжыңмен кейде тіпті әжуамен кескіндеу. Яғни, әріптесінің 

сатиралық портретін жасау. Мысалы Балғынбек Әсем Ережеқызын: 

Қасыма келген балдыз Әсем қандай, 

Әдеміден алатын әсер қандай. 

Шыбынды да ұшырмай басыңыздан, 

Қылығыңды жарасар десем балдай. 

Күлім көз, оймақ ауыз, қаймақ ерін, 

Япыр-ай сені тапқан шешең қандай?! 

Таудағы еңлікгүлдей көз тартасың, 

Тәп-тәтті ұқсап тұрсың бал, шекерге- деп қыздың сипатын бейнелейді [1.]. 

Немесе, Мұхтар Қуандықов Сара Тоқтамысованы былай бейнелейді: 

Үзіліп кететіндей тал бойы бар, 

Үлбіреген Шымкенттің мақтасындай. 

Құлпырған қос мұнара кеудесінде, 

Құлыптаулы жұмақтың қақпасындай. 
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Балдан тәтті мінезі базыналы, 

Қылықты құрбымсың-ау, қазыналы.  [2.] 

Айтақын Айнұр ақынның бейнесін былай береді: 

Құмырсқадай беліңіз, 

Тостағандай көзіңіз, 

Тобылғыдай мойныңыз, 

Айдай сұлу Айнұр қыз! 

Немесе Әбілхайыр Сыздықовтың: 

Қарақат мөлдіреген көзің қандай, 

Көргенде мына бізде төзім қандай? 

Қыз Жібектей көрікті жан екенсің, 

Алғандай сұлулыққа малындырып. 

Кер маралдай керілген келбетің бар, 

Кетердей бар еркекті табындырып. 

Шіркін-ай, сендей әсем сұлу қызды 

Қай көңіл алды екен бағындырып?- деп суреттеуінен көз алдымызға көрікті қыз бейнесін 

келтіреміз. 

Айтыс өнерінің тағы бір даралық белгісі - айтыскердің көркемдік ойлау жүйесі. Мәселен, 

суретші, яки мүсінші тұлғаның бейнесін суреттеуде өзінше ой толғауы мүмкін. Ал, айтыскер 

өзге де өнер иелері сияқты өзіне ғана тән көркемдік әлемін көркем сөз арқылы жасайды. 

Көңілдегі көрікті ойды өлеңмен өрнектеу арқылы жұртқа жеткізу барысындағы айтыскердің 

өнерін кез-келген суретші өнерімен салыстыруға болады. Тастан адам бейнесін жасаған 

мүсінші қалай тер төксе, айтыскер де соншалықты мехнат сәттерді бастан өткереді. Балажан 

халықтың бірі – қазақ халқы. Олар әсіресе қыз балаларын ерекше еркелеткен, сәукеле, сәнді 

киімдер кигізген, бір жерден екінші жерге көшкенде, ай қасқа ат мінгізіп, жібек баулы көшті 

бастатқан. Қыздарының аттарын Ақбаян, Қыз Жібек, Айман-Шолпан, Қарлыға, Қарлығаш, 

Гүлбаршын, Назым, Ақжүніс, Ақтоты, Айторы деп, табиғаттағы сұлулықтың бейнесін 

білдіретін әдемі атаулармен атаған. «Қыздың жолы-жіңішке» деп, өз шаңырағында жүргенде 

қыздардың ата-аналары баласының қас-қабағына ілтифатпен, сүйіспеншілікпен қараған, 

қыздарын үкідей ұстап, еш уақытта бетінен қақпаған. Сондықтан да болар, қазақ 

қыздарының айтыстарында ерлік, тәкаппарлық, асқақтық, асаулық сипат басым болып 

келеді. Мысалы,Шөкей қыз Жүсіпбек қожаға былай дейді: 

Мен өзім тең құрбымнан асып жүрмін, 

Суындай Қарқараның тасып жүрмін. 

Деміккен өздеріңдей бозбаланың 

Желігін өлеңменен басып жүрмін!  [3]. 

Сара қыз Көкшетаудан келген Біржан-салды тәкаппарлықпен қарсы алады: 

Қызы едім Тастанбектің, атым Сара, 

Ішінен Ерқаптағай шықтым дара. 

Он үште домбыра алып, сөз сөйлеп ем, 

Келемін бір сүрінбей жалғыз қара! 

Сол сияқты, Шәріпжамал Әжек деген ақынға адуын, асаулық көрсетеді: 

«Әркімнің тауы өзіне биік» деген, 

Шын желсем, жорға да мен, жүйрік те мен! 

Сен дағы іздеп келген бір ер едің, 

Шаңыма шалдырмаспын күндікте мен!- деп , өз қадірін аспандатып,  

намысын жоғары қояды  [3].    

Жігіттер қыздарды сөзге шақырғанда, басы жоқ, аяғы жоқ белгісіз бір нәрсені айта 

салмайды: ойланып, толғанып барып бастайды. Сондай-ақ, айтыс ақыны болу үшін, қазақ 

халқының шежіресі мен тарихын жақсы білетін зеректік керек. Ол неғұрлым ел өміріндегі 

жақсылық пен жамандықты, оның әлеуметтік тамырын терең білсе, ондай мағлұматтарды кез 

келген қисынды жерде айтысқа араластырып айтуға болады. Мұндай қасиет қазіргі айтыс 
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ақындарында өте көп. Мысалы, «көк бөріден емгесін көкірегін, әуелден уызыма 

жарығанмын» (Мэлс), «аспан астын билеген Күлтегіннің, Астанасын сап жатқан ұрпақтары» 

(Мұхамеджан), «мезгілсіз дауыл жұтқан емендері, Жүсіпбек, Ахмет, Мағжан, Шәкәріммен, 

халқымыз қандай биік, беделді еді» (Әселхан), «ойлары көгенінен жамырады» (Қонысбай), 

«асандай желмаямен жер іздедім» (Қайыртай), «кешегі отыз екі, отыз жеті, халықты 

ақбөкендей қырған еді» (Аманжол), «қырықтың бірін Алла Қызыр еткен, жақсы ырымға 

жорыдым бұл келгеніңді, Ыдырыстай бейішке тірі жеткен», «кешегі ер Исатай, 

Махамбеттер, Кенесары, Наурызбай халқымыздың, азаттығы жолында адал өлген» 

(Оразалы), «алыптар көз ашпаған атылудан, тағдыры Әлихан мен Ахметтің, саясат 

қазанында сапырылған» (Бекжан), «отыз-ақ жыл жасаған Шоқан бабаң, жазған еңбектерден 

ұрпақ сырды ұғар ма?, Сұлтанмахмұт бабаң да солай еткен, қанбастан жас жүрегі жыр 

құмарға» (Ринат) деген жолдардан айтыс ақындарының тарихтың түбін қопарып, 

ғасырлардан жеткен мағлұматтардан мол хабардан екенін пайымдаймыз. Импровизация 

өнері ақыннан өлеңді қашанда кез келген тақырыпқа қолма-қол суырыпсалып айтуды талап 

етеді. Мазмұны келісті, тілі жатық, тартымды болып, түйдек-түйдегімен ағытылып 

отырмаса, бұл жырлар ең алдымен тыңдаушы жүрегінен жол тауып, оны баурай алмас еді. 

Көпшілік көңілінен шықпаған әлсіз жырлар ел жадында сақталмайды. Сол себепті ақынға да, 

оның жырына да үлкен сын болып табылатын бұл өнерді толық меңгермей, жұрт алдына 

шығу да мүмкін емес. Әдебиетімізде ақындық шабыттың өшпес үлгісіндей болған, жұртқа 

кең танылған жырлар аз емес. Ақындық қуат жүре пайда болатын, тәрбиелеумен келетін 

қасиет емес. Ол туа бітіп, келе-келе өркен жаятын табиғи дарын. Қазақ ақындары оны киелі 

қасиет санап, ілуде біреуге ғана таңдап қонатын «иесі бар өнер» деп ұққан. 

Ақындық өнердің жарқ етіп сыртқа теуіп көрініс беруі де күрделі құбылыс. Дарын қуаты 

әр ақында әртүрлі, бұл бір жағынан, оның жалпы қабілеті мен тәжірибесіне, екіншіден, 

айтыста шыңдалу дәрежесіне байланысты. Бұл ақынның алдын-ала көп дайындығын қажет 

етеді. Ақын бойындағы дарындылық қасиеттеріне қоса көпті көріп, көңілге түйген өз 

заманының білімді адамы болуы тиіс. Сондай-ақ бұған қоса ғасырлар бойы қалыптасқан 

айтыс мектебінен өтіп шыңдалып, суырыпсалмалық дәстүрінің қыры мен сырына қанып, оны 

мейлінше жан-жақты игеруі қажет. Қазір ақындар айтысы мен суырыпсалмалық өнердің 

үнемі қатар аталып, егіз ұғым іспеттес болып кетуі сондықтан. Кеңес әдебиетінің көрнекті 

жазушысы Л.Соболев «импровизация – өткеннің романтикасы» деп тамаша анықтама берген 

[41,201].  

Мұндай айтыстарда тәуелсіз қазақ елінің жай-күйі, ақын мен адамзаттың қарым-

қатынасы, ар мен ұждан өлшемі, қоғамның әлеуметтік-саяси ішкі қайшылықтары 

суреттеледі. Әрбір айтыста айтысушылар қарсы жақтың әлсіз тұстары мен көлеңкелі 

кемшіліктерін нысанаға алып, тыңдаушының назарын ерекше аударуға тырысады. Оразалы 

Дәулеткерейдің әкесінің атының мәнін сұрайды  [3]. 

Әкең аты Гәп па, жоқ Кәп пе, бала? 

Кәрістердің атына ұқсайды екен-деп, немесе оған жауап ретінде бірі ұзын, бірі қысқа екі 

ақын: 

Дәулеткерей сөйлесін, 

Мына тапалға бас ұрмай –дегеніне Ораз ақынның жауабы: 

Тапал десең тапал де мына мені, 

Оған шіркін, дәл бүгін кетеді нем. 

Жолды бойлап өсетін бамбук құсап, 

Бір кеште найза бойы көтерілем. 

Мен өссем тереңде өсем тамыр құсап, 

Жерді түгел көгерткен мамыр құсап. 

Сен енді сорайып солай кете бергін, 

Кәдімгі қара ағаштай барыңды сап [3]. 

Ақын мен заманның арасындағы қатал қатынасты нардың нары, ақынның ақыны ғана 

көтерген, өмірдегі қаншама қиыншылыққа жасымаған, бидайық құстай тас түйін болып, 
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шыншылдық бетінен қайтпаған ақындықтың алмас қылыштары деп Оразалы, Есенқұл, 

Шынболат, Ринат, Айбек, Мұхамеджан, Бекарыс ақындарды атауға болады  [3]. 

Кейде ақындар бас асаулық көрсетіп, билікпен алысқанымен, кейде жолында кездесетін 

кедергілерден қауіптеніп, сыртқы күштің қысымын көтере алмай, «қойшы, бала-шағаның 

қамы ғой» деп биліктің, дәулеттінің көңілінен шығып, солардың ығында кететін кездері де 

болады. Ақындардың жақсы қасиеті, өзінің еліне ардақты болған халықтың асыл ұлдарын 

ұмытпай, реті келген жерде соларды жырына қосып отыруы. Өз қарсыласы Мэлсті  дәріптеп, 

оны  асыл ұлдарға теңеген Балғынбек: 

Пір Бекет сапарыңды оң қылады, 

Махамбеттей басымды кессе-дағы, 

Қолымда ұстап өлем домбыраны. 

Ауылға Сүгір жырау келгендей-ақ, 

Мэлсті мейірлене тыңдаңыздар. 

Махаббаты еліне Махамбеттей, 

Исатайдан аумайтын тұлғаңыз бар. 

Қобыланды батырдай қайсарлығы, 

Сырым батыр секілді шешендігің, 

Қашаған, Ақтан, Нұрым, Абылдардың, 

Тілінен туған таза тұнбаңыз бар, 

Ағайын пір Бекеттің ұрпағы еді  [3]. 

Айтыстың психологиялық ішкі заңдылықтарының бірі-дәлелмен, логикамен  сөйлеу 

шеберлігі. Ақындар нені айтса да иландырып, сендіріп, логикалық жүйемен айтуы керек. 

Қазақ тілінің әдеби, лексика-фразеологиялық, терминдік, синонимдік, аймақтық тілдік 

нормалары жан-жақты, әрі бай. Тұрақты теңеулер басқа тұрақты тіркестерден өзінің 

құрылымы жағынан ерекше болады. Айтыс ақындары тілінде «айналшық жегендей», «ерттеп 

қойған құр аттай», «қысыр емген», «қолға түскен ақ бөкеннің құралайындай», «сұлудың сүп-

сүйкімді бөбегіндей», «айқасып өскен шор ағаштай» , «жалындай жапыру», «бетке соққан 

қамшыдай», «доңғалағы тасқа секірген арбадай»,  «жамбасына мұз батқандай», «танауына 

жұдырық сыйғандай», «атқан оқтай зырқырау», «елегізеген жаралы елікше», «ор қояндай ата 

жөнелу», «сасық күзенше шақылдау», «інін суға алдырған суырдай», «еркелеген иттей жүзі 

жылу», «қаңтардағы бурадай тісін қайрау», «тұлыпқа боздаған інгендей», «ағытқан қойдай 

жамырау», «ай мүйізді қошқардай», «жаңа туған қозының елтірісіндей», «ертегідей 

шапшаңдықпен», «Сүлейменнің жүзігіндей қасиеті бар», «иесіз өңірдің қара күшіндей 

дөңкию», «Хауаанадай көңілшек», «жер мен аспан араласып кеткендей», «көктен тілегені 

жерден берілгендей», «таудан тасып құйылғандай», «қойнына біреу суық жылан салып 

жібергендей», «жүзіктің көзінен өткендей», «құдаймен құда болғандай», «талақ еткендей», 

«ақпайтын бұлақтың көзі ашылғандай», «намазға ұйығандай», «жер мен көк күрескендей», 

«таң бұлбұлы сайрағандай», «жүрегіме гүл өскендей», «шуақты күннің лебі ескендей», «келі 

түйгендей дүңкілдету», «тұлпар мініп жарысқандай» деп берілген  [4]. 

Осы сияқты тұрақты теңеулердің жиі кездесуі, олардың халық мұрасының мол 

қайнарынан сусындағанының дәлелі. Біздің Жамбыл бабамыздай туысқан қырғыз халқының 

асыл ұл, адал перзенті ұлы ақын, саңлақ сазгері  Тоқтағұл  Сатылғановтың 150 жылдығына 

арналған халықаралық айтысқа қазақ елінен сегіз ақын аттанып, қырғыз жыршылары Аалы 

Туткучев, Элмирбек Иманалиев, Кубат Тукешов, Эржеңис Эбдиев, Амантай Кутманалиев, 

Бөрүбай Оразымбетовтермен айтысқа түсіп бас жүлде Балғынбек Имашевтің қанжығасына 

байланды.  Қазақ халқының басынан өткерген қуғын-сүргін, жала жабу, ату-асу секілді 

зомбылықты көрген қырғыз халқының бір ұлы Т.Сатылғанов итжеккенге айдалып, тар 

қапастан қашып шығып, арыған жаны мен қажыған көңілін қазақ жеріне келіп басып, «ғасыр 

Гомері» атанған Жамбылдың қамқорлығымен ат мініп, шапан жамылып еліне бет алған 

ұлының қазақтардан көрген жақсылығын қырғыз елі ұмытпайды  [4].  

Өз заманында Жамбыл мен Тоқтағұлдың жырлары, Тоқтағұл мен Кененнің кең тынысты 

әндері домбыра мен қомуздың қос ішегіндей қатар күмбірлеп, көкке самғады. Қазақ халық 
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фольклорының даму сатысына назар аударсақ, айтысқа қатысқан адамдар жасына, тегіне, 

дәрежесіне қарамаған  [4]. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Н.В. Маранова 

Торгайский гуманитарный колледж им. Н. Кулжановой, г. Аркалык 

 

Музыка в казахской культуре - одно из важнейших первоначал бытия.  Об этом 

свидетельствуют легенда о Коркыте,  о птице-песне, Аксак-Кулане и др.  Они во многом 

перекликаются с мифами и легендами о музыке других народов  (миф о Пирчанде,  миф об 

Орфее, миф об Иштар, индийская мифология, китайская мифология и др.). 

Каждый половозрастной клан имел в казахском традиционном обществе 

соответствующий набор музыкальных инструментов и жанров, репертуар и исполнительские 

формы. Дети развлекались игрой на глиняных духовых инструментах - саз сырнаe, тастауке, 

ускирике, которые «под рукой» мастера или самого ребенка приобретали причудливые 

формы животных, птиц, рыб, многоголовых коней, ярко разрисованных и покрытых 

сверкающей глазурью. Через исполнение детских песен и музыкальных игр, материнскую 

колыбельную и песни-поучения взрослых мужчин (осиет олен) малыши познавали 

окружающий мир и становились полноправными членами своей социокультурной общности. 

Дальнейшая самостоятельная жизнь давала новые художественные знания и опыт через 

участие в молодежных играх и развлечениях с обязательным участием музыки - кайым-

айтысах, тартысах, диалогическом пении бытовых песен кара олен. Репертуар «молодых 

лет» обогащался любовной лирикой и разнообразными песнями и ритуалами 

многокрасочной казахской свадьбы со скорбными прощальными плачами невест и бодрыми 

молодежными жар-жарами, сигнальным боем ударных - дабыла, дауылпаза, или шындауыла 

на охоте на зверя или во время воинского похода. В этом отношении «зрелость», несущая 

уравновешенность и опыт, была призвана для свершения больших государственных и 

общественных дел, защиты интересов рода в межродовых песенно-поэтических состязаниях 

- айтысах и отправления народных обрядовых праздников и церемоний в качестве - жаршы - 

организатора и исполнителя ритуала. А «старость» и «мудрость» сопровождались 

музыкально-поэтическими наставлениями молодым, пением философских песен-

размышлений о смысле жизни и безвозвратно ушедшей молодости, о сладком и так быстро 

миновавшем тебя времени, когда возраст твой - всего двадцать пять (жиырма бес). Таков был 

извечный музыкально-жизненный круговорот казаха-кочевника, неизменно 

воспроизводившийся из года в год, из поколения в поколение, обеспечивающий 

полнокровное функционирование различных народных музыкальных традиций и 

породивший известные  строки великого Абая: 

  «...Двери в мир открыла песня для тебя. 

  Песня провожает в землю прах, скорбя. 

  Песня - вечный спутник радостей земли, 
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  Так внимай ей чутко и цени, любя!» 

 Для музыки  раннее XIX века характерны бесписьменная форма существования, 

синкретизм, включенность в быт и религиозно-магическую практику.  На раннем этапе 

развития музыка была всецело подчинена обслуживанию утилитарных потребностей 

древнего кочевого общества и сопровождала важнейшие религиозные и бытовые церемонии. 

Возникшие в период становления казахского этноса крупные эпические сказания-жыр, 

исполнялись жырау (носителями эпической традиции), и были связаны изначально с 

отправлением ритуалов военной магии и культа предков. В народной памяти сохранилось 

более ста сказаний, в каждом из которых - тысячи поэтических строк, исполняемых в 

сопровождении кыл-кобыза - смычкового музыкального инструмента с двумя волосяными 

струнами или щипкового инструмента - домбры. Будучи одним из самых любимых жанров 

народного творчества, героические и лирико-бытовые эпические сказания «Кобланды», 

«Алпамыс», «Ер Таргын», «Камбар», «Кыз Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-сулу», «Енлик и 

Кебек» и многие-многие другие донесли до потомков в легендарной, мифологизированной 

форме реальные исторические события до казахской и собственно казахской истории. 

[1,51с.] 

Появившиеся несколько позже архаичные образцы инструментальной музыки народа, - 

кюи - также выполняли на этапе своего возникновения магические функции. Происхождение 

обеих традиций - эпической и инструментальной связывалось в народном сознании и 

преданиях с именем легендарного святого - Коркыта - первого жырау и шамана, «отца кюев» 

и создателя музыкального инструмента - кыл-кобыза. Вместе с кобызом, строение и названия 

частей которого олицетворяли свойственную шаманским представлениям трехуровневую 

модель Вселенной (верхний, средний и нижний миры), Коркыт оставил потомкам великое 

наследие - кобызовые кюи - «Коркыт», «Желмая» (Имя священной верблюдицы»), «Таргыл 

тана» («Пегая телка»), «Елимай» («О, моя родина»), «Ушардын улуы» («Вой Ушар») и др. 

Часть из них имела звукоподражательный характер и передавала голоса живой природы, 

часть - представляла собой философские раздумья о смысле бытия, жизни и смерти. Но во 

всех произведениях легко уловимы на слух переходящие из одного кюя в другой и 

многократно повторяющиеся музыкальные мотивы - словно ожившие в звуках кобыза слова 

древней молитвы, заповеди, заклинания, обращенные к богу, духам, сверхъествественным 

силам. 

В глубину веков уходит и история развития домбровой и сыбызговой 

инструментальных традиций. Свидетельством древнего происхождения домбровой музыки 

стали археологические открытия: при раскопках древнего города Хорезма были найдены 

терракотовые статуэтки музыкантов, играющих на щипковых двухструнках. Ученые 

отмечают, что хорезмийские двухструнки, бытовавшие не менее двух тысяч лет назад, 

имеют типологическое сходство с казахской домброй и были одним из распространенных 

инструментов ранних кочевников, живших на территории Казахстана. К наиболее 

архаичным образцам домбровой и сыбызговой музыки относятся кюи-легенды с названиями 

птиц и животных - «Акку» («Лебедь»), «Каз» (Гусь»), «Нар» («Верблюд»), кюи о хромоногих 

существах и несчастной охоте - «Аксак кыз» («Хромая девушка»), «Аксак кулан» («Хромой 

кулан»), кюи-плачи об утонувших детях и детенышах зверей - «Жорга аю» («Медведь-

иноходец»), «Зарлау» («Плач»), «Жетым кыз» («Девочка-сирота») и др. Все они сохранили 

отголоски древних форм религии, культов и тотемных представлений народа и до сих пор 

несут в себе живую историю безмолвно ушедших тысячелетий. [2,170 с.] 

В период XIX века происходит эмансипация музыки, становление ее как самоценного 

искусства. Этот период стал поистине духовным ренессансом нации, давшим расцвет 

основных музыкальных традиций народа - инструментальной, песенной, акынской. На 

обширной территории Казахстана формируются различные локальные профессиональные 

композиторские и исполнительские школы, при этом каждый регион предлагает своего рода 

«специализацию» в развитии конкретных традиций. Так, территория Западного Казахстана 

стала центральной зоной в развитии домбрового кюя токпе, а ареал Сары арки (Центральный 
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Казахстан) - эпицентром профессиональной песни, юго-западный регион (Кармакчинский 

район) сохранил и развил богатейшие традиции эпического сказительства, а Жетысу - 

традиции айтыса - состязательного искусства акынов-импровизаторов. Имена Курмангазы, 

Даулеткерея, Таттимбета, Казангапа, Дины, Биржана, Ахана, Жаяу Мусы, Естая, Ибрая, 

Нартая, Мади, Мухита, Абая, Кенена Азербаева вошли в историю не только казахской, но и 

мировой музыкальной культуры. Их творчество, отличающееся яркой индивидуальностью 

стиля, характерным образным строем и кругом музыкально-выразительных средств, 

составляет гордость, классику казахской музыкальной культуры. Создавая высокое 

искусство и приобщая простых людей к «божественному таинству» - музыке, они при жизни 

пользовались большой любовью и уважением в обществе и всегда находились в центре 

всеобщего внимания и притяжения. Лучшим народ присваивал высокие звания - салов и 

сере.      

Творческая деятельность профессиональных музыкантов XIX века, как правило, не 

ограничивалась только исполнительской или композиторской сферой, а включала в себя все 

многообразие художественных форм – поэтическую импровизацию, ораторское искусство, 

отточенную вокальную технику, виртуозное владение музыкальным инструментом, 

элементы театрального и циркового действа, что во многом сближал о казахских степных 

артистов со средневековыми музыкантами Западной Европы - жонглерами, трубадурами, 

труверами, мейстер и миннезингерами.  

В XX веке казахская музыкальная культура обогащается новыми формами 

музицирования и жанрами. За небольшой, в масштабах истории, отрезок времени, 

республика освоила многоголосие и весь жанровый арсенал классической европейской 

музыки - оперу, симфонию, балет, инструментальный концерт, кантату, ораторию, 

ансамблевые, оркестровые и хоровые исполнительские формы, создала новую 

профессиональную композиторскую школу, базирующуюся на письменном типе творчества. 

На основе органичного синтеза национального содержания и европейских форм в 30-40-е 

годы XX столетия были созданы классические произведения казахского оперного искусства - 

«Кыз Жибек» Е.Брусиловского, «Абай» А.Жубанова, Л.Хамиди, «Биржан и Сара» 

М.Тулебаева. Их драматургической и музыкальной основой стали неисчерпаемые богатства 

казахского фольклора и устной профессиональной музыки. Подмостки оперного театра стали 

ареной, где перед взором современного зрителя разворачивается старинный свадебный обряд 

и зажигательный айтыс между акынами XIX века Биржаном и Сарой, где можно услышать 

полную внутренней страсти песню героя народно-освободительного восстания XIX века, 

поэта и кюйши Махамбета и скорбную похоронно-поминальную песню-плач жоктау. 

В 60-70-х гг. в республике достигает расцвета один из самых сложных жанров 

европейской инструментальной музыки - симфонический, в рамках которого создаются как 

композиции, близкие по форме классическим, - симфонии Г.Жубановой, К.Кужамьярова, так 

и возникает новый жанровый синтез - симфонический кюй. Большую любовь у 

национальной аудитории получили оркестровые и хоровые интерпретации казахской 

монодической музыки. Особенно широкую популярность завоевал фольклорно-

этнографический оркестр «Отрар сазы», в состав которого вошли древние, ушедшие из 

практики повседневного бытования казахские музыкальные инструменты, возрожденные 

ученым-фольклористом Б.Сарыбаевым. В оркестровом звучании кюи захватывают 

слушателей исполинской мощью воплощаемых богатырских образов, стремительностью 

конной скачки-байги, пленительными звуковыми картинами необъятных просторов степей и 

ликованием массовых народных празднеств. Неповторимое лицо этому коллективу создал 

руководитель и дирижер, композитор и домбрист Н.Тлендиев. [3,14 с.] 

На современном этапе развития в Казахстане сформировалась разветвленная структура 

музыкальной культуры. Здесь каждый может найти то, что ему по душе. Наряду с 

исполнительским и композиторским творчеством в европейских жанрах в республике 

продолжают развиваться традиционные формы музицирования, функционирует мировая 

массовая музыка рок, эстрада, джаз и религиозная музыка мировых концессий, фольклор и 
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устные профессиональные традиции народов, населяющих Казахстан - уйгуров, корейцев, 

немцев, дунган, русских, татар. В республике работают исполнительские коллективы 

различного художественного профиля - Государственный симфонический оркестр, оркестр 

казахских народных инструментов им.Курмангазы, хоровая капелла, ансамбль народного 

танца, Государственный квартет, эстрадные ансамбли, духовой и джазовый оркестры. 

[4,25с.] 

Казахстан - родина многих выдающихся исполнителей классической музыки мирового 

масштаба - Е.Серкебаева, Б.Тулегеновой, Г.Есимова, А.Днишева, Г.Кадырбековой, 

А.Мусаходжаевой, Ж.Аубакировой и колыбель звезд казахской музыкальной диаспоры за 

рубежом - М.Бисенгалиева, Э.Курмангалиева, сестер Накипбековых. На сегодняшний день, в 

республике активно функционируют специализированные детские музыкальные школы им. 

К.Байсеитовой и А.Жубанова, Алматинская Государственная консерватория им.Курмангазы, 

Национальная Академия музыки в Астане, Государственный театр оперы и балета им.Абая, 

Казахская Государственная филармония им.Джамбула, Казахконцерт, Институт литературы 

и искусства им. М.Ауэзова и другие музыкально-образовательные, научные и культурные 

учреждения. Ежегодно наша суверенная республика собирает творчески одаренную 

молодежь на фестивалях «Дни новой музыки», «Жигер», «Алтын алма», Международном 

конкурсе «Азия дауысы», а народных музыкантов - на Международном фестивале 

традиционной музыки. Изо дня в день, из года в год, как и прежде, музыка звучит и 

объединяет разные эпохи и поколения, связывает прошлое, настоящее и будущее. 
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 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 

Катаргина Е.А. 

 

Торгайский гуманитарный колледж им. Н. Кулжановой, г. Аркалык 

 

 

  Каждый современный, болеющий за свое дело педагог вне зависимости от того, в 

каком направлении образовательной деятельности он трудится (естественно – научные, 

гуманитарные дисциплины, дисциплины, входящие в образовательную область 

«Искусство»), должен понимать цель, задачи своей педагогической деятельности, 

осмысливать, анализировать, обобщать свой опыт и опыт коллег, намечать перспективы 

дальнейшей работы. Для современного педагога – музыканта очень важно познать свои 

профессиональные способности не только как музыканта – исполнителя, грамотного 

специалиста в области приобщения к различным видам музыкального исполнительства 

своих воспитанников, передающего им знания в сфере культуры, искусства (в том числе, 

музыкального), но и свои потенциальные возможности в педагогическом творчестве, 

выявить внутренние стимулы, ресурсы профессионального самосовершенствования, 

саморазвития, необходимые для повышения эффективности педагогической деятельности 

условия, добиться их реализации.  
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Инновационные процессы, происходящие в современном образовании, требуют от 

учителя музыки или педагога – музыканта, работающего в условиях дополнительного 

образования, постоянной ориентации на анализ новых тенденций в музыкальной культуре, 

инноваций в сфере художественного образования, поиск нового содержания, креативных 

методов, подходов к организации музыкального образовательного процесса. Чтобы с 

современных позиций  подходить к осуществлению музыкально-педагогической 

деятельности, необходимо быть открытым для восприятия информации о новых знаниях, 

открытиях не только в области музыкальной педагогики, но и в смежных областях. 

 Необходимость противостояния проявляющемуся у отдельных представителей 

музыкально – педагогического «бомонда» критическому отношению к исследовательской 

деятельности педагога в сфере музыкального искусства, определению своей миссии в 

основном в воспитании победителей многочисленных конкурсов музыкального 

исполнительства (что, кстати, находит отражение в рейтинге эффективности работы педагога 

– музыканта). Такие преподаватели не видят целесообразности в выполнении 

исследовательской функции педагогической деятельности. Они считают, что 

соприкосновение с наукой, вовлечение в исследовательский процесс только мешает 

творческому общению, «засушивает» творческий процесс «взращивания» талантов 

обучающихся. Но нельзя успешно заниматься творческим воспитанием, не вникая в 

возникающие проблемы, не осуществляя поиски путей их решения, не анализируя 

интересные креативные идеи по организации образовательного процесса, имеющийся 

позитивный (и негативный) опыт работы коллег.  

Исследовательская деятельность и формируемая в ходе ее исследовательская позиция 

педагога в области музыкального искусства не только развивают педагогический кругозор, 

формируют творческий подход к педагогической деятельности, но и помогают объективно, 

критически, профессионально ответственно оценивать проводимые различными 

инстанциями нововведения, отстаивать свою позицию в отношении их, преодолевать 

формальный подход как к принятию, так и непринятию предлагаемых инноваций, что 

способствует успешной профессиональной самореализации.  

В современной ситуации провозглашаемой на уровне государства полномасштабной 

модернизации образования важным условием ее проведения декларируются интеграция 

научных исследований в образовательный процесс, повышение личностного потенциала 

педагогов, их эффективной самореализации в профессиональной деятельности за счет 

активизации исследовательской деятельности педагогических работников.  

Ранее обозначенное ставит перед высшим музыкальным педагогическим образованием 

важную задачу: готовить учителей музыки, педагогов дополнительного образования, 

обладающих не только хорошей теоретической и исполнительской подготовкой, умеющих 

применять сформированные профессиональные, общекультурные, педагогические 

компетенции на практике, но и активно ведущих самостоятельные поиски эффективных 

путей совершенствования музыкально – образовательного процесса, пробующих свои силы в 

разработке авторских методик, технологий, программ музыкального воспитания и  развития.  

  Изучение трудностей, испытываемых молодыми педагогами – музыкантами при 

вступлении в самостоятельную профессиональную жизнь, позволяет констатировать то, что 

за период обучения в вузе они, несмотря на усиление внимания к исследовательской 

подготовке студентов, не приобретают необходимого опыта планирования, организации, 

осуществления творческого, исследовательского поиска, знаний и умений проведения 

педагогического исследования. Они, несмотря на широкие возможности современного 

информационного пространства, затрудняются в определении актуальной информации, ее 

критическом осмыслении, анализе и обобщении имеющегося и собственного 

педагогического опыта работы, установлении причинно – следственных связей возникающих 

проблемных ситуаций, трудностей, поиске оптимальных путей из решения. Таким образом, 

если педагогический вуз дает выпускнику широкий спектр необходимых педагогических 

знаний, то в отношении формирования исследовательских умений, исследовательской 
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позиции учителя – музыканта, приобретения им достаточного опыта исследовательской 

деятельности существует ряд проблем, решению которых необходимо уделить серьезное 

внимание.  

В устранении непреодоленного еще разрыва между общей профессиональной и 

исследовательской подготовкой будущих педагогов существенную роль играет актуализация 

исследовательского подхода ко всем направлениям профессиональной подготовки в 

педагогическом вузе: дисциплинам общегуманитарного и социально – экономического 

цикла, общепрофессиональным и дисциплинам профильной подготовки, курсам по выбору, 

учебной и производственной практике. При этом эффективность этой работы будет во 

многом зависеть от интегрированного подхода, соблюдения принципа преемственности не 

только между предметами специальной профессиональной направленности, но и 

дисциплинами общей педагогической, психологической гуманитарной (и даже естественно – 

математической) подготовки. Так, изучение философии, психологии, научной картины мира, 

информационных технологий в образовании должно проводиться на основе учета специфики 

художественного творчества, понимания и создания художественной картины мира, 

процесса художественного воспитания.  

С основами проведения педагогического исследования студенты в большей степени 

знакомятся при изучении курса «Методология педагогического исследования», при 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом в недостаточной 

степени реализуется потенциал дисциплин музыкальной, исполнительской подготовки, 

таких как: «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», «Хоровой класс», 

«Методика работы с детским хором», «Вокально –  хоровой ансамбль», «Хоровой 

репетиторий», возможности апробации и критического осмысления различных подходов к 

музыкальному образованию детей и юношества в условиях педагогической практики в 

образовательных учреждениях различного типа основного и дополнительного образования. 

В соответствии с перечисленными проблемами исследовательской подготовки 

бакалавров – педагогов – музыкантов в данной публикации внимание акцентируется на 

рассмотрении вопросов: - изучения состояния исследовательского подхода к осуществлению 

педагогической деятельности (исторический аспект), подготовке учителя музыки, педагога – 

музыканта в сфере дополнительного образования; - уточнения сущности понятий «научно – 

исследовательская работа студентов», «учебно – исследовательская работа 

(исследовательская деятельность) студентов», «исследовательские умения»; - выявления и 

уточнения основных направлений учебной исследовательской деятельности в процессе 

вокально – хоровой, дирижерской подготовки студентов, обучающихся по Направлению 

«Хоровое дирижирование»; - уточнения последовательности, содержания формирования 

умений исследовательской деятельности студентов в процессе интеграции дирижерско – 

хоровой подготовки и педагогической практики. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОЙЫН АРҚЫЛЫ 

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 

Кабдуова А.Е. 

«№102 мектеп-гимназия» КММ, бастауыш сынып мұғалімі 

 

 

Балалар болашақ қоғам иесі болғандықтан, дүниежүзілік мәдениетті танитын,өзінің төл  

мәдениетін білетін,сыйлайтын  рухани дүниесі бай,жоғары саналы болуы міндетті. Ғасырлар 

бойы жинақталған тәжірбиесін,мәдениетін жас буынның  бойына саналы сіңіру,қоршаған 

ортадағы қарым-қатынасын  мінез-құлқын өмірге деген моральдык көзқарасын,бағытын 

дұрыс қалыптастыру тәрбиеге байланысты.[1] 

Тәрбие жөніндегі Аристотельдің пікірлері кейінгі дәстүрлерде  педагогикалық ой-

пікірлердің дамуына үлкен әсер етті.Қазақстанда XIX-XY ғасырларда өмір сүрген қазақ ақын  

жыраулары (Асан Қайғы,Жиембет,Бұқар,Махамбет және т.б.)өз толғауларында адамгершілік 

тәрбиелік мәні мол қанатт НЕГІЗДЕРІы сөздерді,ұлттық дәстүрлерді жақсылықпен 

жамандық туралы сыршерткен.Ізгі ниетті жан болуға шақырған.Адамгершілік тәрбиесі 

туралы Я.А.Каменский: «Егер егістікті отамайтын болсақ,егістікке қауіп төндіретін арам шөп 

өседі» Гере ағаш бұтақтары кесіліп отырмаса жабайыланады. Я.А.Каменский өз пікірлерін 

білдіре отырып,адамгершілік тәрбиесіне зор мән берген; «Балалардың қандай болып туары 

ешкімге де байланысты емес,бірақ тәрбие беру арқылы олардың жақсы болып шығу-біздің 

қолымыздағы нәрсе деген болатын». 

Д.Локтың педагогикалық пікірлерінде гумманизм және адамды силап құрметтеу 

элементтер орын алады.Оның пікірінше адамгершілік тәрбиенің нақты тәсілдері мен 

құралдары мынандай қағидаларға негізделуі тиіс: табиғатқа сәйкестігі,бала табиғатын жеке 

зерттеу және оларда даралық қатынас орнату: тәрбиедегі қаталдықты балаға 

сүйіспеншілікпен білдірумен ұштастыру. 

И.И.Гербарт пікірінше,адамгершілік тәрбиенің мақсаты -мінез-құлықты 

қалыптастыру.Бұл тәрбие негізінен оқу арқылы жүргізіледі.Осыған байланысты 

адамгершілік тәрбиесі де оқу сияқты баланың салалы қызуғушылықтарымен адамгершілікті 

елестеулеріне негізделеді деп есептеді.Тәрбиеші тіптен тәртіпсіз баланың өзінен жақсы 

сапаларды ойын арқылы іздестіруі тиісті деген идеясына біздер қосыламыз.  

  Адамгершілік тәрбиесі туралы ой –пікірлер,толғаулары осы күнде де өз жалғасын 

тауып келеді.Олай болса қазақтың ұлттық ойындарын үйрету арқылы жас ұрпақ 

адамгершілік асыл қасиеттеріне: ар-ұят,сыпайыгершілік сақтауға,еңбекті 

қадірлеуге,қайырымдылық,рақымдылық,жолдастыққа,жерін елін сүюге тәрбиелеу 

проблемалары Т.Қуанышев, Г.Нұрқанова, А.Асарбаева, Ә.Наурызбайқызы, А.Табілдиев, 

А.Тұрабаев т.б.Зерттеулерін де  қарастырылды.[2].Баланың бүкіл өмірі ойыншықпен 

байланысты екенін білеміз. 

Ойыншық-әдейі балалар ойынына арналып жасалған зат. Біздің 

ойымызша,психологиялық, педагогикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ,ойыншық 

баланың өмірінің мәнін толықтыруға соның негізінде тезірек есейюге ықпал тигізеді (ой-

өрісін кеңейтеді, бейнеленген заттармен өмір құбылыстарына деген ықпалын 

тәрбиелейді,дербестігін дамытады, өзара  қарым –қатынастарын өз іс-әрекеттерін үйлестіру 

қабілеттерін дамытады). 

  Сонымен бастауыш сынып жасындағы  баланың дамуымен тәрбиесінде біріншіде 

ойынға ерекше мән беріледі,себебі ойын бала өміріндегі негізгі іс-әрекеттің түрі болып 

табылады,екіншіден жеке тұлғаның қалыптасуын еріртік қасиет саналады дамытудың 

құралы боп табылады.Ойын адамгершілік тәрбиенің негізгі әдісі.Оған қысқаша мынадай 

сипаттама береміз. 
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 Үлгі ету-адамгершілік тәрбиенің негізгі әдісі. Адамгершілікке тәрбиелеудің әдісі  

ретінде басқа әдістермен бірлікте ойын барысында елеулі рол атқарады. 

  Түсіндіру-барысында балалардың тәртібіне қойылатын талаптарды,үйрету, 

тікелей нұсқау беру түрінде өтеді. 

  Сендіру-  баланың санасына,сезіміне,еркіне мақсат көздей отырып,ойын арқылы 

жағымды әдеттерге,қасиеттерге баулиды. 

 Адамгершілікке тәрбиелеуде баланың ойын – әрекетін мақұлдау әдістері 

қолданылады.Мұнда педагогиканың адамдарға барынша талап қою және оны барынша 

құрметтеу сияқты жалпы қағидаларына сүйенеді. 

  Мақұлдау баланың жақсы іс істесек деген тілегін тудырады,бірақ бұл тілек 

күйінде ғана қалып қоймай,баланың ой –әрекетіне, мінез –құлық тәрбиесіне ауысуын 

қамтамасыз ету керек. 

   Мақұлдау қарапайым түрі іс-әрекет дұрыстығын қолдау.Кінәлау- ықпалды 

әдіс,кінәлау әділ болмаса баланы ренжітіп жасытады.Бұл да мақұлдау сияқты дер кезінде 

қолданылмаса,балада нашар мінез –құлықтың айналуына себеп болады,кінәлаудың түрлері-

ескерту,сақтандыру,сөгу. 

 Ескерту баланың жасаған кемшілігін оңай жөндеуге болатын кезде қолданылады.Бірақ 

оны жиі қолданылса,тәрбиелік ықпал күшін жояды,себебі бала оған үйреніп кетеді.[3] 

  Балалар бұл қағидаларды күнделікті өмір сүру барысында  және ойынды 

қабылдап, дағдыланады.Дегенмен, адамгершілік, қағидаларды ережелер моралдық  

өлшемдер мәңгілік, бірақ та кейбір адамдар да нақты байқалады,ал біреулер бұл қағиданы 

ескермеу мүмкін. Ал, бірақ мұндай   бала жеке тұлға субьект ретінде өзін ойын кезінде 

танытуға ұмтылатын, өзін іс-әрекетте қалыптастыруға  бағыттайды. 

  Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу - тәрбие жұмысының негізгі саласы сабақ. 

Сабақ үстінде оқушылардың біліктілігі, іскерлігі, дағдысы, дүниетанымы дамиды. Негізгі 

бетбұрыс оқушы білімінің сапасын арттыру, ол дегеніміз түпкі нәтижижені көре білу,яғни 

оқушыға берген біліміміздің қайтарымын көру. Сол үшін сабақта сыныптағы оқушының 

барлығын қызықтыратын ойындар қолданамыз. Бес саусақ бірдей емес, яғни әр оқушының 

сабаққа қызығушылығы, дүниетанымы,даму ерекшелігі әртүрлі. Сондықтан оқушылардың 

осы топтарына әртүрлі  деңгейде талап қоюға  тура келеді. Ал ойын элементтері кез келген 

оқушының қызығушылығын тудырады. Тіпті нашар оқитын оқушының өзі ойын арқылы 

берілген тапсырмаларды асқан қызығушылықпен, белсенділікпен  орындайды. 

Оқушылардың қызығушылықтарын туғызатын ойындардың бірі дидиактикалық ойындар. 

  Ойын элементтерін пайдалана отырып, мұғалім оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын, зейінін арттыру мақсатында әртүрлі заттарды қолдану арқылы сұрақтар 

қойып, затты көрсетіп, түсіндіріп ойын сюжетін құрастырады. 

Бастауыш сыныптың тіл сабақтарында дидактикалық ойындарды жаңа  тақырыпты 

түсіндіру барысында, қайталау, пысықтау, жаттығу сабақтарында да пайдалануға 

болады.Бастауыш сынып оқушылары әлі де ойын баласы,  сондықтан мұғалім оларды 

жалықтырмай  әртүрлі ойын түрлерімен сабақты қызықты өткізуге тырысуы қажет.Ойындар 

оқушылардың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, үйретілген, өтілген 

тақырыптарды саналы да берік меңгеруге үлкен әсер етеді. Ойындар оқушылардың 

шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдірумен қатар, сөздік қорларын молайтып, сауатты 

жазуға да баулиды. Оқушылар ойын ойнау барысында үйренген сөздерін айтып қана қоймай, 

оның қандай мағынада қолданылатының да біледі.Ойын оқу пәндерінің  мазмұнымен тығыз 

байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтижелер  береді. Ойынды тиімді пайдалану сабақтың 

әсерлігін , тартымдылығын  күшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасымен қызығушылығын 

арттырады. 
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Білім беру жүйесін жаңғыртудың басты бағыты ретінде оқушылардың өзін дамытуы және 

қоғам өміріне пайдалы үлес қосуы үшін ақпаратты өздігінен алу, талдау, құрылымдау және 

тиімді пайдалануын көрсетуге болады.  

Функционалдық сауаттылық, яғни «адамның өмірдің және іс-әрекеттің түрлі саласында 

қолданбалы білім негізінде қалыпты тіршілік міндеттерін шешу қабілеті» – осы процестің 

өзегі болып саналады. 

Осыған орай, білім беру ұйымдарындағы оқыту процесі оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамытуға бағытталуы тиіс. Пәндік талаптарды жеке пәндердің құралдары 

арқылы жүзеге асыру мүмкін болса, білім берудің тұлғалық және метапәндік нәтиже 

талаптарын мектептің негізгі білім беру бағдарламасына енетін барлық оқу пәндері, 

курстары және модульдерінің бірлескен және келісілген әсері арқылы жүзеге асыруға 

болады.  

Қазіргі ақпараттық қоғамда сауаттылық ұғымы қоғамның барлық топтарының негізі 

болып табылады. Оның үстіне сауаттылық ұғымы анағұрлым кеңейтіліп (ақпараттық, 

техникалық, музыкалық сауаттылық және т.б.) мәдениеттің атрибут мәртебесін иеленеді.[1] 

Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа кіру 

қабілеттілігі және аса тез бейімделуі мен жұмыс істеуі. Тұлғаның оқу, ұғыну, қысқа 

мәтіндерді жасау және жеңіл арифметикалық амалдарды орындаудағы қарапайым 

сауаттылығына қарағанда тұлғалық сауаттылықтың айырмашылығы тұлғаның нақты 

мәдени ортада тіршілік ету үшін минималды қажетті болып саналатын әлеуметтік қарым-

қатынас жүйесінде тұлғаның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін біліктілік, икемділік 

пен дағдылар атомарлық деңгейі, яғни функционалдық сауаттылық болып табылады. 

Орта білімнің бір тұтас жүйесіндегі бастапқы кезеңінің ерекшелігі дәл осы сатыда оқу іс-

әрекетінің негізгі икемділіктерін игеру, оқудың қажеттілігі мен ықыласына тиісті жағдай 

жасау болып табылады. Баланың психикалық дамуында бала орындайтын нақты осы іс-

әрекет басқа жұмыстардың түрлері кешенінде (ойын, спорттық, мәдениеттік, еңбектік) 

жетекші рөл атқарады. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеулерден белгілі болғандай оқушының субъектілік 

қасиеттері пайда болуының негізгі көрсеткіші еріктілік болады. Оқу іс-әрекетінің біліктілігі, 

басқа танымдылық іс-әрекеттер түрлерінен айырмашылығы, оқу процесіне дейін және одан 

тыс қалыптаспауында. Сондықтан, бастауыш мектепте кез келген пәнге оқытудың мақсатты 

функциясының бірі, келешектегі функционалдық сауаттылықтың негізі ретінде алынатын, 

оқушылардың өзіндік оқулық іс-әрекеті дағдыларын қалыптастыру. [2] 

Функционалдық сауаттылық феноменінің пайда болуы адамның сауаттылық 

компоненттерін: білімдерін, дағдыларын, қабілеттерін, іс-әрекет тәсілдерін, тәртіптік және 

көзқарас қасиеттерін игеруде уақыттың шектелуін кеңейтті.  

Көп зерттеушілердің пікіріне сәйкес функционалдық сауаттылықтың компоненттерін 

игеру процесі іс жүзінде өмір бойы жалғасуы мүмкін.   

Функционалдық сауаттылық халық пен мемлекеттің толық әл-ауқатына байланысты 

әлеуметтік-экономикалық құбылыс болып табылады. Шартты түрде функцоналдық 

сауаттылық В.В Мацкевич пен С.А. Крупниктің атағанындай, олардың нақтылауында 

жазылған: «Қазіргі еуропалық (азамат) білуі және меңгеруі қажет...» және әр елдің мәдени 

және өңірлік ерекшелігін ескере отырып қалыптасады. 
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Заманауи педагогикалық теориясы мен тәжірибесінде «функционалдық сауаттылық» 

ұғымы тұжырымдамалық тұғыр (тәсілдеме) шеңберінде қарастырылады. Өмірде және іс-

әрекетте қажетті әмбебап дағдылары болатын функционалдық сауаттылыққа және 

құзыреттілікке басымды мағына беретін Болон келісімінің жүзеге асуы қазақстандық жоғары 

білім беру жүйесін модернизациялаудың негізі болды.  

В.Г.Онушкин мен Е.И.Огарёвтің көзқарасын есепке ала отырып, іс-әрекеттінің 

табыстығын қамтамасыз ететін функционалдық сауаттылық келесі 4 компоненттен тұрады:  

1) жалпы теориялық, арнаулы және қолданбалы қасиеттері бар білімдер;  

2) іс-әрекет процесіне тартылған немесе сонымен түйіскен іс пен нақтылықтың нәрселік 

мәнісін түсіну;  

3) қойылған мақсатқа сәйкес құралдарды таңдай білу және мақсаттың мазмұнына сәйкес 

іс жасай білу;  

4) шеберлі іс-қимыл жасау және ой-пікірлерін айту дағдылары.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығы құрылымының компонеттері ретінде 

зерттеушілер  мыналарды нақтылады: мотивациялық, когнитивтік, әрекеттік және 

рефлексивтік компонеттер. Осымен функционалдық сауаттылық оқушылардың оқу-

танымдылық құзыреттіліктерінің одан әрі даму негізін құрайды.  

Фунционалдық сауатты оқушының моделін ғалымдардың ғылыми еңбектерінде айтылған 

жағдайларынан анықтаймыз.   

Функционалды сауатты оқушы – бұл пәндік, пәнаралық, интегративтік білімдер, 

ептіліктер, дағдылар және функционалдық мәселелерді шешу әдістері жиынтығы ретінде 

алынатын іс процесінде пайдаланылатын, қабылдау, ақпаратты өзгерту, типтік оқулық және 

қоғаммен қарым-қатынас есептерін шығару процесімен байланысты қажетті және жоғары 

деңгейдегі білімге ие болатын тұлға.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығы оқу-танымдық құзыреттілігінің базалық 

құрылымы болып табылады. Тұжырымдамалық тұрғы шеңберінде функционалдық 

сауаттылықтың қалыптасуы оқу пәнінің негізгі мазмұндық компоненті ретінде алынатын 

оқулық міндеті арқылы пайда болады.  

Функционалдық сауаттылық құрамының мотивациялық компоненті өзіндік білімділік 

қажеттерін, мақсаттарын, мазмұнының құнды-мағыналы көз-қарасын және іс-әрекеттің 

нәтижесін ұғынуға бағытталуымен,  білім ұйымының білім кеңістігіне белсенді енгізілуімен, 

гуманитарлық пәндерді оқу шеңберінде жаңалықтармен танысу және құзыреттілікті 

білдіруде тиімді уәждемеге бағыттаумен сипатталады.  

Функционалдық сауаттылық құрылымындағы когнитивтік компонент құзыреттілік өзегі 

болатын қолданбалы қасиетті қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыс және жалпытехникалық 

білімдердің жиынтығын игеруге бағытталып, оқу және тәжірибелік іс-әрекетіне сәйкес 

жүзеге асырылатын әдісін тандау заманауи ақпараттық қоғамның негізгі жүйесін 

айқындайды. 

Функционалдық сауаттылықтың әрекеттік компоненті біліммен, өзіндік және ғылыми-

зерттеу жұмыстарының бар білімдердің қорында орындалатын тиімді тәжірибесімен, оқу-

танымдылық құзыреттіліктің дамуына мүмкіндік беретін түрлі есептер шығаруын жоспарлау 

және іске асыру әдісін таңдауымен сипатталады.  

Функционалдық сауаттылық құрылымының рефлексивтік компоненті өзінің нақтылы 

мүмкіндігіне, мақсаттарына, жағдайларын түсінуіне сәйкес, түрлі жоспарлардың 

қалыптасуына қабілеттілігімен, жеке ісін аналитикалық қарастыруымен, жеке көзқарасын 

жаңа ақпаратпен бар білімді салыстыру процесінде өзіндік көзқарасын тудырумен 

сипатталады. [3] 

Оқыту үдерісінің нәтижелілігі бастауыш сынып оқушысының физиологиялық, 

психологиялық негіздерін терең білу мен барлық оқу әрекетін соған негіздеуге байланысты 

болады. М.Жұмабаев:«Сыртқы дүниемен, адамзат тұрмысымен жаңа таныс болып келе 

жатқан адам бар нәрсені білуге, бар білгенін есте ұстауға ұмтылады. Естің қатынасуын қатты 

керек қылатын ғылымдарды үйретуге қолайлы шақ осы. Бұл жаста баланың міндеті ой 
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жүгіртіп білімді іске асыру емес, білімді молайта беру; даярлай беру, бар нәрсені еске ала 

беру»,- деп, балаларда жасынан білуге, тануға ерекше талпыныс пайда болатынына 

тоқталады. 

Олардың оқу әрекетінің өзіндік ерекшеліктері жөнінде Л.В.Выготский: «Бұл әрекеттің 

басты мақсаты мен нәтижесі, яғни, баланың үлкендермен, сондай-ақ, өзінің құрдастарымен 

әлеуметтік қатынасын қалыптастыру, әрі бұл уақытта өзіне дейінгінің тәжірибелерін, оның 

ішінде әлеуметтік қатынастың құралы болып саналатын сөйлеу тәжірибесін де меңгеруі 

қатар жүреді», – деп тұжырымдайды.  

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың 

педагогикалық негіздеріне алынатын дидактикалық ұстанымдар екі бағытта белгіленді.  

1.Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың дәстүрлі ұстанымдары.  

2.Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың арнайы ұстанымдары.  

Дара тұлғаға бағдарлап оқыту ұстанымы бойынша барлық оқыту жүйесі оқу әрекетінің 

субьектісі – оқушының даралық сипатына, мотивіне, шынайы өмірлік қажеттілігіне, 

мүмкіндігіне, бейімділігіне, әлеуметтік-мәдени дамуына орай құрастырылады.  

Қатысымдық (коммуникативтік) тұрғыдан оқыту ұстанымы білім мазмұнындағы 

басшылыққа алынатын барлық ұстанымдардың негізіне салынады. Себебі тілді меңгертуде 

грамматикалық білімді ғана игеріп қана, оны тәжірибелік іс- әрекетте қолдана алмаудан 

арылуға бірден бір мүмкіндік беретін жүйе тілді оқушының сөйлеу, тіл мәдениетімен 

бірлікте қарастыру болып табылады. [4] 

Тұтастық ұстанымы «сөйлесім әрекетіне қатысты бірнеше жұмысты қатар қамтиды. Олар: 

оқу, жазу, ауызша сөйлеу, тыңдау, қайталау, жауап беру. Бұл ұстанымның ерекшелігі: бір 

сабақтың үстінде осы жұмыстардың барлығын жүйелі түрде қолдана отырып, олардың 

арасынан ең басты біреуін таңдап алу және қалған жұмыстың түрлерін осыған бағындыра 

білуден көрінеді. Сонда бір сабақтың өзінде ортақ (өзек) пайда болады да, қалған бағыттар 

сол басты орталыққа жұмыс істеу мақсатында жүргізіледі, сөйтіп, сабақта тұтастық, бүтіндік 

пайда болады».  

Пәндік білім, білік, дағдыларды меңгертудегі шығармашылық ұстаным сабақты 

шығармашылық үдеріс ретінде құруды мақсат етеді. Оқу үдерісінде жұптық, топтық жұмыс 

түрлеріне, біріккен шығармашылық тапсырмалар мен жобаларды орындауға үлкен мән 

берілді. Белгілі бір қатысымдық міндеттерді шешу барысында оқушылардың өз тілек-

емеуріндерін іске асыруға мүмкіндігі болады. Оқу үдерісінде оқушылардың алдыңғы 

сабақтарда алған білім, дағды, біліктерін жаңа жағдаятта қолдана алуына қажетті дағдылары 

дамытылады. Пәнді интеллектуалдық және шығармашылық тұрғыда түсініп меңгертуге ден 

қойылады.  

 Оқыту үдерісінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын (жаратылыстану, 

математика, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда ең бастысы  оқушыларды ғылыми біліммен 

қаруландыру міндеті аса маңызды.  

Осы орайда оқытудың ғылымилығы ұстанымы жетекші рөл атқарады. Бұл ұстаным 

бойынша оқушыларға берілетін білімнің мазмұнының ғылымның қазіргі даму деңгейіне 

сәйкестігі, оларға заттар мен құбылыстардың заңдылықтарын ұғындыру және олардың 

арасындағы себеп-салдарлық байланысты ашу ескеріледі. Бастауыш мектепте кез келген 

пәнді оқытуда оқушылардың қарапайым ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, заттар 

мен құбылыстардың негізгі және жанама белгілерін ажырату, қоршаған әлемде және 

табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіну, салыстыру, талдау, жіктеу, жүйелеу, 

жалпылау білік, дағдыларын меңгерту мақсаттары көзделгенде ғана оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға болады.  

Оқушыларды ғылыми біліммен қаруландыруды көздесек, оның жүйелілігі мен 

сабақтастығы, бірізділігі де ескерілуі міндетті. Бұл орайда дидактиканың оқытудың 

жүйелілігі мен бірізділігі ұстанымы жүзеге асырылады. Аталған ұстаным оқытудың 

ғылымилығы ұстанымымен тығыз байланыста жүреді. Оқытудың жүйелілігі мен 

сабақтастығын, бірізділігін қамтамасыз ету үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің 
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мазмұны мен көлемін анықтағанда ұғымдық-ақпараттық материалдардың белгілі бір 

жүйемен берілуін, сабақтастығын, біртіндеп тереңдетілуін және кеңейтілуін, сондай-ақ 

оқушылардың білімді меңгеру әрекеті белгілі бір сатымен (мысалы: ынталандыру, алғаш 

көру – байқау, қабылдау – түсіну, ұғым құру, есте сақтау, қорытынды шығару немесе 

тұжырым жасау, т.б.) іске асырылуын ескеріп отыру керек.[5] 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын (жаратылыстанулық, математикалық, оқу 

және жазу, т.б.) қалыптастыруда басты рөл атқаратын, басты орында тұратын ұстаным – 

теория мен практиканың байланыста болуы ұстанымы. Оның мәні – оқушыларға 

теориялық білім беріп қана қоймай, сол білім, білік, дағдыларын күнделікті жаңарып, өзгеріп 

жатқан өмірде, кез келген жағдаятта емін-еркін қолдана білуін қамтамасыз ету. Ол үшін 

күнделікті оқыту үдерісінде әрбір пәннен берілетін теориялық білімді өмірдегі жағдайлармен 

байланыстырып, практикалық жағына бағыттап отыру керек.  

Заттар, нысандар, құбылыстар туралы мағлұматтар беру кезiнде де адам әрекетi солармен 

бiрлiкте, байланыста беріледі. Жаратылыстанулық бiлiм, білік, дағды қалыптастыру 

бастауыш мектепте «Дүниетану» пәні арқылы жүзеге асырылады. «Дүниетану» пәнінде 

кiрiктiру ұстанымы «адам – табиғат – қоғам» ретiнде ғана емес, «адам – заттар», «адам – 

қоғам», «адам – табиғат әлемі», «адам – адамдар», «адам – отбасы», «адам – оның 

шығармашылық әрекеттерi», «адам – туған елінің тарихы», т. б. арқылы да жүзеге асады.  

«Дүниетану» пәнін оқыту үдерісі кiрiктiру ұстанымына негізделсе, бастауыш сынып 

оқушысы «адам – табиғат – қоғам» жүйесіндегі өзара байланысты ұғынады, экологиялық 

мәдениеттің қарапайым білік, дағдыларын игереді, өзінің табиғаттағы әлеуметтік өмірдегі, 

қоғамдық ортадағы орнын түсініп, жеке тұлға ретінде өзін-өзі, өзінің мүмкіндіктері мен 

қабілеттерін сезінетін болады. 

Психологиялық зерттеулерде анықталғандай, балаларға берілетін білімнің көлемі мен 

мазмұны олардың өмірден жинаған тәжірибесіне, таным деңгейіне және психикалық 

тұрғыдан дамуына лайықталуы тиіс. Сондай-ақ олардың сұраныстары мен қабілеттері де 

ескерілуі керек. Өйткені бала ақпараттар ағынынан өзіне қажеттісін әрі түсініктісін ғана 

қабылдай алады.  

Сондықтан бастауыш сынып үшін оқушылардың жас ерекшелiктерiн ескеру ұстанымы 

басшылыққа алыну қажет. Бұл ұстанымның мәні – бастауыш сынып оқушыларының 

ұғымына жеңiл, психологиялық ерекшелiктерiне сай келетін, бiлiм деңгейлерiне лайықталған 

және олардың өмiр тәжiрибесiн есепке алатын материалдардың қамтылуы.  

Білім беруді оқушылардың жас ерекшелiктерiне бағдарлау ұстанымымен үндес келетін 

бiлiмнiң жеңiлден ауырға, қарапайымнан күрделіге, нақтыдан белгiсiзге қарай берiлуі 
ұстанымын да ескерудің маңызы зор. Осы орайда ұлы ұстаз Абайдың: «Адам ата-анадан 

туғанда есті болып тумайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды 

таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады» деген дана 

сөздерінен адам табиғатының, болмысы мен танымының қалыптасуының өзі осы ізбен 

жүретінін байқауға болады. Егер оқу үдерісі, балаларға білім, білік, дағдыларды игерту осы 

ұстанымға негізделсе, нәтижелі болатыны анық. Бұл оқушылардың келешекте негізгі білім 

беру сатысында ғылым негіздерін (жаратылыстану, математика, физика, химия пәндерiн) 

меңгеруге дайындық жасауға да септігін тигізеді. 

Оқытудың нәтижелілігін арттырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

(жаратылыстанулық, математикалық, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда басшылыққа 

алынатын негізгі ұстанымның бірі – білімнің беріктігі ұстанымы. Бұл ұстанымның мәні – 

оқушылардың меңгерген білімдерінің берік әрі тиянақты болуы. Ол жоғарыда аталған 

ұстанымдардың өзара байланысын қамтамасыз еткен жағдайда ғана іске асады, яғни аталған 

ұстанымдардың барлығына тәуелді болып келеді. Оқушылардың алған білімі жүйелі, берік, 

тиянақты, терең болуы үшін мынадай мәселелер ескерілуі тиіс: 

 өтілген тарауларды, тақырыптарды үнемі қайталап отыру: а) күнделікті сабақ 

барысында; ә) белгілі бір тақырыпты немесе тарауды, бөлімді аяқтаған уақытта; б) тоқсан 

аяғында; в) оқу жылының басында және соңында; 
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 өтілген тақырыпты практикалық жаттығулармен (ауызша, жазбаша тапсырмалар, 

жаттығулар, тәжірибелік-бақылау жұмыстары, т.б.) байланыстырып отыру; 

 оқушылардың білім сапасын есепке алып отыру (тексеру және бағалау), 

кемшіліктерін анықтап, тиісті жұмыс жүргізу; 

 өтілген оқу материалындағы өзекті мәселелерді, негізгі ережелер мен ұғымдарды есте 

сақтауларын қамтамасыз ету. 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде мәдениеттендiру және ізгілендіру ұстанымының алар 

орны айрықша. Бүгінгі оқушы – оқу-тәрбие үдерісіндегі орталық тұлға, ертеңгі Қазақстан 

Республикасының азаматы, еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік дамуына өз үлесін 

қосатын қызметкер немесе жұмысшы.[6]  

Сондықтан да олардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырумен қатар, мәдени-

рухани дамуына, яғни оқушылардың жалпы мәдениетiн көтеруге баса көңiл бөлiнiп, жеке бас 

гигиенасынан бастап, жалпы халықтық мәдениет туралы мәлiметтер беруге дейін мән берілуі 

керек. Сондықтан әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда 

ұғымдық-ақпараттық материалдармен шектелмей, әдебиет, сәулет, өнер, ғылым салаларынан 

да белгілі бір деңгейде мағлұматтардың енгізілуін ескеру қажет.  

Қорыта келе, бастауыш мектептегі оқыту үдерісінде оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыруда жоғарыда аталған ұстанымдардың қай-қайсысының да 

қызметі ерекше. Себебі, бұл ұстанымдардың негізінде ұйымдастырылған оқыту үдерісі 

оқушылардың берілген білімді жүйелі, терең, берік, сабақтастықта және біртұтастықта, 

ғылыми білімдер жүйесін практикамен байланыста, жеңiлден ауырға, қарапайымнан 

күрделіге, нақтыдан белгiсiзге қарай жүретін бағытта белсенді түрде әрі қызығушылықпен 

меңгеруін қамтамасыз ете алады. Сондықтан да осы әдістемелік құралда бастауыш мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық 

мүмкіндіктерін қарастыру барысында оларды тығыз байланыста, оқытудың мақсат-

міндеттері мен мазмұнына тәуелділікте жүзеге асырудың маңыздылығын көрсетіледі.  
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Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына арнаған жолдауында «Өзінің 

тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық 

әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс. 

Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және «үлкен деректермен» жұмыс істеу 

үшін ақпараттық технологиялар бойынша білім алған түлектер санын көбейту керек», - 

делінген болатын. Осыған орай қазіргі қоғам жоғары интеллектуалды және коммуникативтік 

қабілетке ие, нарықтық бәсекеде басқаруға бейім, қойылған мақсатқа топтың қызығушылығы 

мен мүмкіндігін ескере отырып, әр түрлі жолмен жетуге қабілетті азаматтарға мұқтаж. 

Қоғамға ізгілікті жолмен жағдайды сезінуге қабілетті, қарым - қатынасқа бейім, жалпылай 

айтқанда қойылған мақсатқа жетуде бастамашыл ұйымдастырушы студенттер дайындауға 

тырысуда, дегенмен заманауи жастар қиын мәселелердің шешімін табуда өзіне 

жауапкершілік алып, бастама жасауда белсенділік көрсете алмай жатады, сондықтан білім 

беру ісі жас ұрпақтың біліктілігін қалыптастырып қана қоймай, олардың бойында жылдам 

өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеге лайықты өмір сүруге, қызмет жасаудағы тұлғалық 

қабілеттерді дамыту шараларын да іске асыруды ойластыруы қажет. 

Осы міндеттерді шешуде кәсіби білім беру ұйымы болашақ маманның кәсіби 

қызметінің алдындағы шешім қабылдағыш, жауапты, белсенді, бастамашыл болуын 

қамтамасыз ететін, студенттердің көшбасшылық қабілетін инновациялық тәрбие 

технологиялары арқылы дамытатын баспалдағына айналуы тиіс. Ондағы мақсат: кәсіби білім 

негізінде жаңаша  жобалау  арқылы көшбасшылық  қабілетін дамыту   және бірлескен  

мақсат жетістігіне қол жеткізу үшін қажетті қасиеттер қалыптастырудың жолдарын таныту. 

Студенттерде  көшбасшылықты  дамытудың  негізі- оқытушының көшбасшылығынан  

бастау  алады. 

Қазіргі кезде қоғамдағы дамудың жаңа кезеңі – ақпараттық кезең, яғни барлық 

ақпараттық-коммуникативтік технологиялар инженер-педагог қызметкерлердің барлық 

салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналуында. «Оқу-әдістемелік жұмыстың 

инновациялық бағыттары» жобасы бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуда 

және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдануда негізгі 

мәнге ие екенін ұғындыру. Алға қойған басты міндет – білім алушының  оқу-танымдық 

әрекетін жандандыру, оқытушының кәсіби қызметін жаңғырту арқылы алға қойған мақсатқа 

толықтай қол жеткізу. 

Қазіргі   өзгермелі қоғам  әлеуметтік танымы мол, белсенді, сауатты, еңбекқор, алғыр, 

өзіне жауапкершілік ала алатын, сенімді, білімді азаматтарға ,тіпті  кез  келген  адам үшін  де  

көшбасшы болуды  талап  етеді. 

Көшбасшы —  (ағылшынша leader — жетекші) —   қоғамға, ұйымға немесе топқа 

ықпал етуге қабілетті тұлға. Халықтың немесе белгілі бір әлеуметтік топтың мақсат – 

мүддесін толық сезініп, қорғай білетін, бойына саяси қайраткерге лайықты қасиеттерді жия 

білген адам. Басшы, жетекші. Топта, ұжымда әдетте жетекшілік міндетін өзіне алатын бір 

адам болады. Әлеуметтік психологияда мұндай адамды «көшбасшы" деп атайды.  

Топтық іс-әрекет негізінде формалды емес көшбасшы қызметтері екіге ерекшеленген: 

біріншіден, олар қалыпты топтық мінез – құлық эталонын орнатады, мысалы: достық, 

жауапкершілік, өзара түсіністік, өнімділік, немесе топтың негативті әрекеті, агрессия, 

оңашалану. 

Екіншіден, формалды емес көшбасшы норма, дәстүр, мақсаттарды орнатып топтық 

мінез – құлық эталонына мәжбүрлейтін әр топ мүшесі үшін мотивациялық мінез – құлық 

танытады. 

Бұл екі негізгі қызметтен өзге формалды емес көшбасшы төмендегідей қызметтерді 

атқарады: топтық мінез- құлық координаторы, әрбір тұлға мінез – құлық реттеушісі, әрекет 

және құралдарды жоспарлаушы, арбитр, эксперт, үлгі. Аталған қызметтерді орындау үшін 

өзге топ мүшелерімен көшбасшыда қабылдаудың ерекше шарттарын құру қажет. 
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Көшбасшы әртүрлі болады, бірақ оған қарамастан олардың ортақ сипаттамалары мен 

қасиеттері бар. 

Л.И. Уманский пікірінше ұйымдастырушы (көшбасшы) тұлғасының жеке сапаларына: 

құзыреттілік, белсенділік, бастамашылдық, табандылық, қарым – қатынасқа тез түсушілік, 

өзіне деген ұстамдылық, байқампаздық жатады. Формалды емес көшбасшының маңызды 

жеке қасиеттері төмендегідей болып табылады: оптимизм, коммуникативтілік, мақсаттылық, 

тактикалық, зейін қоюшылық, тұтастылық, өз-өзіне сенімділік, биязылық, объективті өзіндік 

бағалауға мүмкіндік.Осылайша, ұжым көшбасшы – бұл белгілі бір администрациялық күш 

көрсетпестен өз соңынан өзгелерді ерте алатын адам. Ол өзгелерді өзіне жақтас ете білетін 

және өз бастамаларының қатысушысы ете алатын адам. Осының нәтижесінде адамдар өз 

интеллектуалды – психологиялық әлеуетін пайдаланып ұжымдық интеллектуалды іс-

әрекетке қатысады. Осы тұрғыда ұжым мүшелерінің дербес интелектуалды – психологиялық 

мүмкіндіктерінің катализаторы еді. Көшбасшы –топта орталы, назарда болатын, әрқашан 

бастамашыл, белсенділік пен табандалақ қабілетімен ерекшеленетін адам. 

Жоғарыда келтірілгенге сүйене отырып, табысқа жету және сәтсіздіктен қашу уәждері 

студенттердің көшбасшылық әлеуетін дамытудағы қозғаушы күш деп айта аламыз. Барлық 

ескерілген зерттеулерде жетістік уәждемесінің екі нәтижесі бар деуге болады: табысқа қол 

жеткізу немесе сәтсіздікке ұшырау. Осылайша, жетістікке бағдарланған мінез-құлық әрбір 

адамда табысқа қол жеткізу мен сәтсіздіктен қашу уәждері болатынын болжайды. Басқаша 

айтқанда, барлық адамдар табысқа қол жеткізуге мүдделі болу және сәтсіздіктен үрейлену 

қабілетіне ие. Дегенмен, әрбір жеке адамда жетістікке жету уәжі немесе сәтсіздіктен қашу 

уәжін басшылыққа алудың үстемдікті үрдісі болады. Жалпы жетістік уәжі қызметті өнімді 

орындаумен, ал сәтсіздіктен қашу үрейлену мен қорғаныстық мінез-құлықпен байланысты. 

Студенттердің көшбасшылық әлеуеттерінің маңызды танылуы болып олардың мінез-

құлықтарының анықтаушылығы, реттілігі (мақсат, уәж, тәсілдердің келісімділігі), сондай-ақ, 

топтың басқа мүшелерімен оңтайлы өзара әрекеттестік болып табылады. Белгілі бір сатыда 

бұл әлеуетті көшбасшы тобының жастардың жалпы көпшілігінің ішінен бөлініп шығу 

критерийі болуы мүмкін. 

Студенттерде көшбасшылық әлеует дамуы тұлғаның құндылықты-мәнділікті 

бағдарына негізделетін көшбасшы болу қажеттілігінің қалыптасуынан басталады. Тиісінше, 

бұған психологиялық білім мазмұнын жобалау бағытталуы қажет. Зияткерлік қана емес, 

қоғамдық қызметте де табысқа қол жеткізуге нұсқама көшбасшылық функцияларды 

орындауға ынтаны дамытады. Беделге ие болу, жолдастар тарапынан жауапты шешім 

қабылдау құқығын мойындауы – бұл өзін-өзі бағалауды өсіретін, тұлғалық құндылықты 

қалыптастыратын өмірдегі елеулі табыс болып саналады. 

Психологиялық білім беру әлеуетті көшбасшының өзін-өзі тәрбиелеуге ынтасының 

артуына көмектесу қажет. Бұл үдерісте оларға маңызды болатын жеке бастың 

ұйымдасушылығы, өзіндік тәртіп, эмоционалды-жігерлік әуелеттің нығаюы мен дамуы, өзін-

өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау сияқты қасиеттердің дамуы, сондай-ақ, демотивация 

факторларын (төмендетілген өзіндік баға, жеке құндылықтардың шайылуы, өмірлік мәнді 

бағдарлардың бұзылуы, қалдырылған өзін-өзі дамыту, өзін-өзі шектеу) жою орын алады. 

Кез-келген әрекеттің өзін-өзі реттеуінің міндетті компоненттері болып мінез-құлықтың өзін-

өзі реттеу үдерісінің оны жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде өзегі ретінде көрініс табатын 

және мінез-құлықтың қол жеткізілген әсерін түсініп қабылдауға елеулі ықпал ететін ерік-

жігер мен өзіндік баға болып табылатын ескеру қажет. 

Субъектінің көшбасшылық әлеуетінің ашылуы ұжым құрылуы үдерісімен тығыз 

байланысты. Топ пен оның көшбасшысының құндылықты- бағдарлық біртұтастығы 

көшбасшы ұстанатын, оның рухани-адамгершілікті және болмыстық бағытталуын білдіретін 

құндылықтары, өмірлік мәндерін топтың басқа мүшелері қуаттайтын жағдайда пайда 

болады. Мысалы, табысқа бағдарланған көшбасшы тек өзі ғана өсіп, дамып, арнайы және 

базалық, өзекті құзіреттіліктерге ие болуына болмайды, өз курстастарын да оқуға 

ынталандыруы қажет. 
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Субъект таңдап алған қызметтің социомәдени моделіне, үстемдік ететін 

дүниетанымына, құндылықты-мәндік бағдарлардың қолданыстағы координаттар жүйесіне 

байланысты А.Г.Асмолов тұлға дамуының екі стратегиясын бөліп көрсетеді: пайдалылық 

мәдениеті парадигмасында және құндылық мәдениеті парадигмасы . 

Ең жағымды нұсқа болып көшбасшылық әлеуетті дамыту стратегиясының құндылық 

мәдениеті парадигмасы болып табылады, өйткені, субъектінің жеке басы мәніне сүйене 

отырып, ол көшбасшының маңызды қасиеттерінің тұрақты (конъюктурадан тыс) дамуын 

қамтамасыз етуге қабілетті: табысқа бағытталу, ерік-жігер, жауапкершілік, толеранттылық. 

Құндылық – тұлғаның өзіндік құндылығын білдіретін ықпалдастық қасиет, «оның өзіндік 

сана-сезімі мен өзін-өзі бақылауының негізі, адамның үлгілік бейнесі, индивидтің өзінің 

алдында тұлға ретінде жауапкершілігі». Тұлғаның құндылығы – қалыптасуы дәрежесін, 

субъектінің тұлғалық дамуының анықтаушылары болып табылатын басқа қасиеттерінің 

дамуын көрсететін психологиялық жаңа туынды. 

Көшбасшылық – топтағы түлғааралық қарым-қатынас жүйесінде үстемдік ету мен 

бағыну, ықпал ету мен еру қатынастары. Фрэнк Карделлдің пікірі бойынша «біз барлығымыз 

қалай болғанда да көшбасшы болып табыламыз – отбасында, ұжымда, мектепте, жұмыс 

орнында және әлемде». Көшбасшылықтың көптеген нұсқалары бар, олардың әрқайсысы 

белгілі бір қажеттіліктерге сәйкес келеді (жеке, кәсіби, әлеуметтік салаларда). Өзімізде 

көшбасшыны іздеу мен табу толық жауапкершілікті талап етеді дейді Ф.Кардэлл. «Бұл біз 

өтуіміз керек жол, біз дайындалусыз керек бастама және онда барлық болмысымызбен 

қатысуымыз қажет». 

Студенттік жас субъектінің барлық құндылықты бағдар жүйесінің түрленуімен, оның 

кәсібиленуіне байланысты ынталануы, арнайы қабілеттердің қарқынды қалыптасуымен 

сипатталады. Өзін қызмет субъектісі мен белгілі бір қоғамдық құндылықтарды тасығыш, 

әлеуметтік пайдалы тұлға ретінде сезіну, мінез-құлықтың сана-сезімдің уәждерінің күшеюі 

бұл кезеңді бастама, шығармашылық қабілеттердің дамуы, оның ішінде табысқа жету 

қажеттілігі, жеке басының тиімділігін арттыру үшін ең сензитивті етеді. Сондықтан, 

студенттік көшбасшылық әлеуеттерді анықтау мен мақсатты дамыту басқарушылық 

элитаның қалыптасуының тиімді шарасы болуы мүмкін. 

Қорытындылай келе, білім алушылардың кәсиби өсуіне, көшбасшылығын дамытуына 

әсер етуді ауқамы жаңаруда. Сондықтан кездесетін қиындықтарға қарамастан білім беру 

сапасын арттыру, баланы жеке тұлға ретінде алып қарап, көшбасшы ретінде тәрбиелеу – 

мұғалімдер қауымының міндеті. 

Қазіргі оқу үрдісінде әртүрлі әдіс – тәсілдер кеңінен қолданып жүр. Сабақты  әртүрлі 

әдіс – тәсілдерді қолданып, білім алушылардың білімге, оқып – үйренуге құштарлығын 

арттыратыны анық. Ұстаз қандай әдіс – тәсіл қолданса да, мақсаты біреу – ол оқушыларға 

тиянақты да сапалы білім беру. «Алдыңа ұлы мақсат қойсаң, ұлылыққа жетесің» деп 

данышпан ақындарымыз айтпақшы, барлығымыз бірге күш жұмсап, ел ертеңіне сеніммен 

қарасақ қана алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан қиналмай өтеміз деген 

ойдамын. Әлемдік білім беру кеңестігінің талаптарына сай болатын,ең алдымен ұлттық жаңа 

әдістемелердің бүр жаруына, оның өркендеп, тереңге тамыр жайып жас өскіннің алып 

бәйтеректей қатайып, нығайтуына нық сенемін.  
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«Бұған дейін жасалғандардың бәрін  

одан да жақсырақ етіп жасауға болады» 

Генри Форд 

 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа 

айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшеюде. Мұғалімнің шеберлігі қандай 

жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса да, берілген білім күткен 

нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 

Әр мұғалім «технология» терминінің мағынасын жақсы білуі шарт.  

ХХІ ғасыр – жаңа технология мен  ақпараттандыру ғасыры. 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 болып табылады. 

Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Себебі, 

оқушыларға лингвистикалық теориялық білім беру мен практика арқылы тілдік дағдыларды 

қалыптастыру оқыту әдістерінсіз жүзеге аспайды. Педагогикалық жаңа технологияны 

меңгерген мұғалім оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастырады және өзін-өзі кәсіби дамытып 

отырады. Әрбір мұғалім педагогикалық технологияларды талдау барысында өтілетін 

сабақтың тақырыбы мен мазмұнына алынып отырған технологияның сай болуын ескеруі 

қажет. Елбасымыздың Н.Ә.Назарбаев: «Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам болғымыз 

келсе, балалардың алдындағы жауапкершілікті күшейтуіміз керек», - дейді. Уақыт, өзгермелі 

әлемдегі жаңалықтар әрбір мұғалімнен шығармашылықты талап етеді. Дәстүрлі оқытуда 

оқушыларды бір-бірлерімен салыстырып, бағалайтын болсақ, бүгінгі жаңартылған білім 

мазмұнында сенің мүмкіндігің жетеді, бүгінгі талдау барысындағы ойлардың керемет», - 

деген қолдау, ынталандыру мадақтауларды пайдаланылады.  Оқыту үдерісінде өзіне мақсат 

қойып, оны орындауға тырысады. Бұдан шығатын қорытынды оқушы жаттандылықтан 

арылып, іс-әрекет арқылы берілетін білім танымдық негізде жүзеге асуы тиіс.  

Бүгінгі күні біздің қоғамға проблемаларды шеше алатын, шешім қабылдайтын, 

сындарлы ойлайтын, идеялар мен өнімді пікір ұсына алатын және командада, топтарда 

тиімді жұмыс істейтін икемді, креативті және бастамашылық қабілеті бар жастар қажет. Біз 

өмір сүріп жатқан әлемде «білімнің болуы» жеткіліксіз, мектеп бітіруші түлек, жастар жеке 

қабілеттерін жан-жақты білім беру шеңберінде тиімді ойлау қабілетін сіңіріп, ХХІ ғасыр 

дағдыларын өз бойларында қалыптастыруы қажет екені сөзсіз.  

Осыған байланысты мұғалім мен оқушының қызметін әдіс-тәсілдермен қамтамасыз ету 

мәселесі де ерекше маңызға ие болып отыр. Мұғалімдер тәжірибесінде ол «оқудың белсенді 

нысандары мен әдістері» деген ұғыммен берілуде. Ол оқушыларды ойлау (зияткерлік) 

белсенділігіне, ақиқатты іздеуге шығармашылықпен кірісуге (диалог, пікірталас) түрткі 

болатын педагогикалық ықпал етудің тәсілдері мен амалдарын білдіру үшін қолданылады, 

сондай-ақ ол білім алушыларды оқу материалын өз бетінше, өз бастамасымен және 

шығармашылықпен игеруге барынша шоғырландыруға ынталандыратын іс-қимылдар мен 

амал-шараларды білдіреді. Оқу нысандары проблеманы көпшілік болып талқылауға 

арналған: әңгіме, диспут, пікірталас, семинар, конференция, іскерлік ойын, миға шабуыл, 

рөлдік ойын, жоба, тренинг т.б. 

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 білуді және оны 
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тиімді жүзеге асыру үшін қажетті оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) курс барысында меңгеруінде. Жаңартылған білім 

беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен берілуі. Оқу мақсаттарын зерделеу 

арқылы ықшам сабақтарды құрыстыру мұғалімге үлкен жауапкершілікті жүктейді. Бағалау 

жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды 

бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын-ала белгіленген критерийдің нақты 

жиынтығымен өлшенеді. 

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау 

және жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы баланың ойлау қабілетін 

дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Бағдарламаның мәні – баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру.  

Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірлік қажеттілігіне асыра білуі 

керек. Елбасы Н.Ә Назарбаев жылдар бойы білім және ғылым саласына ұдайы көңіл бөліп 

келеді. Биылғы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында да бұл мәселе назардан тыс қалған жоқ. «Өзінің тарихын, тілін, 

мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық 

көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс»,-деген жолдар — 

соның дәлелі. Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт 

түрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл сөйлеу 

әрекетінің түрлері бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тәсілмен 

берілген. Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары кеңейтіліп 

қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға 

тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта өмірде қолдана білуіне 

бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық 

белсенділігі, жүйелі оқу әрекетінің қалыптасуына бастауыш сынып оқу бағдарламаларында 

көңіл бөлінген. Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мәтінді оқу, оның мазмұнын 

айтумен ғана шектелмей, мәтінге қатысты өзі сұрақтар құрастыруына, себебін анықтауына, 

болжам жасау мен өзіндік бағалауына, сұраққа жауап болатын ақпаратты дереккөздерден 

табу ретін білуіне, жаман мен жақсыны айыра білуіне жетелейді. Қазіргі білім беру 

жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді 

жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, 

мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. 

Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Барлық дамыған 

елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие. Негізгі мектеп үшін, барлық 

мектептердегі оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғарғы мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп 

шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу және 

ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. Қазіргі мемлекеттік бағдарламаларда 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің білім берудегі озық іс-тәжірибелерінің ең үздік үлгілерін 

еліміздің барлық білім беру мекемелерінде кіріктіру көзделген. Заманауи қоғамның зиялы 

азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай 

білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. 

Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. ілім 

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. 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. 

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» 
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орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. Аталған 

негізгі төрт тілдік дағдылардың өзіне тән жеңілден күрделеніп отыратын оқу мақсаттары бар. 

Ол мақсаттар әрбір негізгі дағды бойынша ілгерілеуді білдіріп, мұғалімдердің жоспарлауына 

және бағалауына оқушылардың алдағы қадамдары туралы пікірлерімен санасуға мүмкіндік 

береді. Тілдік дағдының міндеті:  

 Тыңдалым – ауызша хабарламаларды, сөздермен мәтіндердің мағынасын түсінуді, 

алдын ала бағалауды және ақпараттың негізгі және маңызды сәттерін анықтау мен әдеби 

нормаларды өзектендіруді қамтиды. 

 Айтылым – сөздік қорды қолдануды, әңгімелеуді және тыңдалған немесе оқылған 

мәтінді сараптауды, ауызша өтініш құрастыру мен бағалауды және дыбыс бейне материалдар 

негізінде дәлелдерді қуаттауды қамтиды.  

 Оқылым – оқушылар мәтінді және оқу стратегиясының типтерін түсінуге, негізгі 

ойды анықтауға, мәтіннің құрылымды бөліктерін, мәтіннің стилі мен типін анықтауды, 

оқылған мәтін негізінде мәтін құрастыруды, әртүрлі деректерден қосымша ақпаратты 

айқындауды және мәтіндердің салыстырмалы сараптамасын қолдануды үйренеді. 

 Жазылым – сипаттау құралдарын, материалдарды оқу мен дыбысбейне 

материалдарды, грамматикалық және сөздік нормаларды, орфографиялық қағидаттар мен 

пунктуациялық нормаларды және шығармашылықты қолдана отырып, әртүрлі стильдегі 

және типтегі мәтін құруды көздейді. 

Осы аталған мақсаттарға жету барысында табысты болу үшін оқушыларға білім қандай 

қажет болса, дағда да сондай қажет екендігіне көзіміз жетеді. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып 

табылады. Орта білім мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде 

мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа 

құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2.   Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3.   штілділік саясатты іске асыру; 

4.   Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5.   Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер; 

6.   Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7.   Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі; 

8.   Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9.   Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі 

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. Еліміздің  білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы — заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама. 

 Жаңартылған білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру бағдарламасын жаңарту 

және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық 

шеберлігін жетілдіру. 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. Баланың жан-жақты 
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ізденуіне ынталандырады. 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. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының  ең негізгі мақсаты – білім алушылардың  оқу 

нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын жаңартудың көптеген 

компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа 

бағытталған. 
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Қазіргі жаһандану заманы адамзаттың дамуын жеделдетіп, барлық салаларда 

инновациялық идеялар енгізуде.  ХХІ ғасырдағы Қазақстан білім беру жүйесіндегі басты 

негізгі қадам – жаңартылған білім беру мазмұнына көшу болып отыр. «Білімді ұрпақ – 

жарқын болашақ  кепілі» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен 

білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістер педагог қызметкерлерден кәсіби біліктілігін 

жетілдіруді талап етіп отыр. Расымен де 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. «Әлемді өзгерткің келсе, өзгерісті өзіңнен баста» деген (М.Ганди) қағиданы назарда 

ұстайтын болсақ, мектепке өзгерісті енгізуге бірінші кезекте мұғалімнің өзінің өзгеруі 

маңызды екені анық. 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 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. 

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 
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ғана емес, педагогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады. 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.  

Білім беру мазмұнында соңғы жылдары көптеген сапалы өзгерістер орын алуда. Әрине 

бұл бағалау жүйесіне де әсер етпей қоймады. Дәстүрлі білімдегі «белгілеп» бағалау 

көптеген кемшіліктерге ие: 

 оқушының оқуындағы жетістіктерді сырттай, мұғалім және мектеп тарапынан бағалау 

болып табылады; 

 бағалау барысында оқушының өздігінен қалыптасуына толық мүмкіндік бермейді; 

 аз мәліметті болып табылады. Критерийлері анық көрсетілмегендіктен нақты білім 

деңгейін көрсете алмайды; 

 көбінесе баланы "жазалау" мақсатында қолданылып кетеді немесе бала мен оның ата-

анасына "қысым көрсету" құралы болып та кетіп жататыны анық. т.с.с 

Оқыту барысындағы теріс әсерлерді жою мақсатында оқушылардың жетістіктерін бағалау 

бүгінгі таңда қажетті болып табылады. 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқушыларды бағалауда Критериалды бағалаудың 

кіріктірілген моделі  қолданылып келеді. Білім берудің кіріктірілген бағдарламасына енетін 

пәндер бойынша оқушының жетістіктерін бағалаудың бірнеше түрін қамтиды. 

Критериалды бағалаудың кіріктірілген моделінде бағалаудың үш түрі 

қолданылады: қалыптастырушы бағалау, ішкі жиынтық бағалау және сыртқы жиынтық 

бағалау. Қалыптастырушы бағалау осы жоғарыда айтылған мәселелерді жою мақсатында 

құрастырылған бағалау десе де болады. Қалыптастырушы бағалау  дегеніміз не? 

Қалыптастырушы бағалау тоқсан ішінде кездесетін іріктелген оқу мақсаттарына негізделіп 

жасалған. Бұл оқу мақсаттары пән бойынша білімін жан-жақты көрсете алуына мүмкіндік 

береді. Мұғалім оқушының қандай да бір оқу мақсатына қол жеткізетінін айқындай алады. 

Қалыптастырушы бағалау сабақ үстінде үнемі жүргізіледі. Оқушыға баға қойылмайды, 

«жетті» немесе «талпынды» деп мақсатқа жетелейді. Мұғалім оқушыға «жетті» деген 

шешім шығару үшін, оқу мақсаттарына жету үшін жетістік критерийлерін қолдана алады. 

Жалпы қалыптастырушы бағалау  сабақ жүйесінде жеке қарастырылмайтын, сабақпен 

қатар жүретін үрдіс. Қалыптастырушы бағалаудың маңызы – білім беруді, әдістерді және 

осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту, мақсаты– оқытудың қиындықтарын 

анықтау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін білу, болжау мен 

сұрыптау, жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс. Білім, іскерлік және 

дағдыларды тексеру және бағалау тәрбиеге де ықпал етеді. Оқушылардың өз оқулары, 

табысы, сәтсіздіктері туралы ой-пікірлері қалыптасып, қиындықты жеңуге ұмтылады. Баға 

оқушының өзі туралы ойына қозғау салады. 

Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері - оқушының күнделікті білім сапасы,  

білім алудағы олқылықтарды күнделікті түзеу,   оқушының қиындық тудыратын 

сұрақтарын анықтау және оны жою, оқушының бағалаудан алған жағымсыз әсерінің азаюы, 

психологиялық жайлы ортаның болуы, бағалаудың әділдігі, анықтылығы және ашықтығы. 

Жиынтық бағалау бұл білімді жалпылау, қорытындылау кезінде, тараудың немесе 

модульдің соңында оқушының жетістіктерін бағалау үшін қолданылады.  Әрбір бөлім 

соңында өткізіледі, оқушыларға әрбір бөлім бойынша өз білім деңгейлерін көрсетуге 

көмектесіп, оқытушыға оқушылардың жетістіктері туралы қорытынды пікір жасауға және 
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қорытынды бағаны қоюға мүмкіндік береді. Бағалаудың бұл түрі қалыптастырушы 

бағалаумен салыстырғанда оқушынының қызығушылығын оята қоймайды және баланы 

алға жетелеуді көздемейді. Ал, қалыптастырушы бағалау күнделікті оқу үрдісінде 

оқушылардың ағымдағы білім деңгейлерін анықтау үшін және оқытушы мен оқушы 

арасында өзара байланысты орнату үшін қолданылады. Бұл бағалау жүйесі оқытушының 

әрбір оқушымен жеке жұмыс жүргізуіне, оқушының материалды меңгермегендігін 

басынан-ақ байқауына, оқушы білімін диагностикалауына мүмкіндік беріп, оқытушыға оқу 

үрдісін басқаша ұйымдастыруына көмектеседі, ал оқушы – өзінің білім алуына деген үлкен 

жауапкершілікті сезінеді. 
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СЫР БОЙЫ АҚЫН-ЖАРАУЛАР ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

ЭКСПРЕССИВТІ-ЭМОЦИОНАЛДЫ СӨЗДЕР ҚОЛДАНЫСЫ 

 

Мұхиддинова Г. Ә. 

М.Мәметова атындағы жоғары педагогикалық колледжі 

 

Эмоция сөзінің төркіні латын тіліндегі “emouere” етістігі. Бұл орыс тіліндегі 

“возбуждать, волновать” (әсерлендіру, толқыту) деген ұғымды білдіреді.  

Түркологияда бұл тақырыптың зерттелуі елуінші жылдардан бастау алады. 

Аталмыш тақырыптың әр түрлі аспектілеріне арналған бірнеше арнаулы еңбектер жарық 

көрді. Атап айтқанда О.С.Ахманованың “Сөздің стилистикалық дифференциациясы”атты 

мақаласында,Т.А.Эфендиеваның “Қазіргі азербайжан тілінінің лексикалық 

стилистикасы”атты ғылыми диссертациясында, Лихановтың “Якут тіліндегі 

эмоционалды- бағалауыштық және экспрессивті сөздерге ” арналған диссертациясында 

эмоционалды- экспрессивті лексикаға әр түрлі баға беріліп, әрқилы тұжырымдар 

жасалған. 

Қазақ тілінің көрнекті өкілдері С.К.Кеңесбаев, Н.Т.Сауранбаев, М.Б.Балақаев, 

Ғ.Ғ.Мұсабаев, А.Т.Қайдаров, А.Айғабылұлы, М.Белбаева, Ә.Болғанбайұлы т.б. 

еңбектерінде эмоционалды-экспрессивтілік,  ондағы лексика-семантикалық бірліктер мен 

олардың жасалу тәсілдері жайлы салмақты пікірлер айтылған.  

Ал А.Нұрмұқановтың “М.Әуезов драмалық шығармаларындағы эмоционалды-

экспрессивті лексика”, А.Сембаеваның  “Көркем шығармадағы экспрессивті-эмоционалды 

лексика (Оралхан Бөкей шығармалары)”, А.Мұсабекованың “Публицисткалық 

шығармалардағы экспрессия мен эмоцияны білдірудің тілдік құралдары”тақырыбындағы 

диссертацияларында тақырып жан-жақты, біршама жүйелі түрде зерттеліп, құнды ғылыми 

тұжырымдар жасалған.  

Ә. Болғанбайұлы экспрессивті – эмоционалды лексиканың пайда болу жолының үш 

түрін көрсетеді: 
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1. Бірқатар сөз ешбір қосымшасыз – ақ жеке тұрып эмоционалдық бояуға ие   

 болып тұрады.Мысалы: масқара, әттең, тамаша, шіркін, сабаз, марқұм, жайсаң, 

дархан, ербию, шілтию т.б. 

2.Кейбір сөздер белгілі бір контекст ішінде эмоционалыдық бояуға ие                     

болады. 

1. Морфологиялық жолмен пайда болған эмоционалды сөздер.Мұндай сөздер 

еркелету, менсінбеу, елемеу, кішірейту т.б. қосымшалар арқылы жасалады. Мысалы: 

құлыншақ, ботақан, інішек, балақай, ағажан, қылдырықтай, алпамсадай. 

Е.Жанпейсов: “Экспрессивтік бояу – жеке сөздерге де, фразеологиялық орамдарға 

да, формаларына да, синтаксистік конструкциялардың қай – қайсысына да тән сипат ”, - 

деп көрсетеді. 

 Экспрессивтік бояу әдетте екі тұрғыда сөз етілуі тиіс. Біріншіден, лексикалық 

мағынасы әуелден экспрессияға бейім тұратын сөздер, екіншіден, қолданылу процесінде 

жүре келе экспрессивтік бояу алатын есімдер мен етістіктер. 

Зерттеушілердің пікірін саралай келе, біз эмоционалды – экспрессивтік сөздер 

қолданысын үш түрлі жолмен қарастырамыз: 

1.Табиғатынан экспрессивті – эмоционалды сөздер; 

2.Контекст негізінде пайда болған эмоционалды – экспрессивті сөздер; 

3. Грамматикалық тұлғалардың экспрессивтілігі. 

Ал, бұған негіз болатын тілдік материалдардың бірдін - бір көзі   - халықтық тілдің 

көрініс табатын жері- ақын-жырау, жазушы шығармалары. 

ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезі Сыр елі, соның ішінде, 

әсіресе, Қармақшы- Арал өңірінде “Сыр сүлейлері ”атанып кеткен сөз өнері 

саңлақтарының үлкен бір тобы дүниеге келген кезең болды.Ешнияз сал, Балқы Базар, 

Жиенбай, Кете Жүсіп, Нұртуған, Тұрмағанбет тәрізді ірі тұлғаларға Омар ақын ұстаз 

тұтқан алдыңғы толқын және өзі ат құлағын теңестіріп, үзеңгілес жүрген тұстастарын 

қосқанда, ел аузына іліккен айтулы ақындардың саны отыздан асады екен. 

“Қазақ әдебиеті тарихында азды-көпті орны бар, бірақ шығармалары бұл күнге 

дейін жеткілікті зерттеліп, танылып болмаған ақындар тізімі аз емес. Солардың бір тобы 

Оңтүстік Қазақстанда жасаған шайырлар. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың алғашқы 

ширегінде өмір кешкен мұндай ақындардың үлкен шоғырын атап көрсетуге болады ”,-

дейді ғалым Р.Бердібаев.  

  ХІХ ғасырдың басындағы қазақ әдеби тіліне өзіндік үлес қосқан Сыр шайыры, 

көркем сөз шебері – Тұрмағанбет шығармаларын тілдік тұрғыдан зерделеп, ондағы 

экспрессивті – эмоционалды сөздер қолданысын сипаттаймыз. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, біз Тұрмағанбет шығармаларындағы экспрессивті – 

эмоционалды сөздердің  үш түрлі жолмен жасалу жолын қарастырып шығамыз. 

1.Табиғатынан  эмоционалды – экспрессивті сөздерге, ең біріншіден, сөздердің 

түбір формасы арқылы, номинатив мағынасы ретінде, эмоциялық – экспрессиялық мағына 

беру жолы  рқылы жасалған сөздерді жатқызамыз. Бұл лексикалық топтың құрамына 

енген сөздер, әдетте, бейтарап лексикаға қарсы қойылады да, адамдардың психологиялық 

қалпын, амал - әрекетін, сондай-ақ, табиғаттағы заттар мен құбылыстарға айтушының 

көзқарасын білдіру үшін қолданылады.  

 Мысалы ,  

   Жұмысына жаманның сай – сүйегің сырқырар; 

   Гауһарды “тас екен”деп тастап кетер, 

   Жаманға жол үстінде кез болғанмен;  

   Жаманға жақсы адам ақыл айтар,  

   Жақсыға жаман көзін ақырайтар; 

   Жаманнан жақсы көрем таяғымды ,  

   “Артық,-  деймін – арық аттан аяғымды ”; 

    Ешнияз сал, Жұбанбай – 
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   Жүйрігі еді олардың; 

   Балқы Базар - білгенге, 

   Атақты әйдік астана, 

   Есенжол, Жүсіп, Жиенбай- 

   Жүйріктері заманның; 

  Тұқымымын тұлпардың, 

  Талайын көрген талқының ;  

   Парасатсыз надандар, 

   Қобыз қылған қурайды;  

   Қайратсыз күйеуі де көрім екен; 

   Жоғарыда келтірілген мысалдардағы жаман, надан, көрім сөздерінің негізгі 

лексикалық мағынасының өзі эмоциялық- эксперссиялық  мағына, айтушының 

ұнатпайтынын, жек көруін көрсетіп тұр. Жақсы, тұлпар, астана, жүйрік сөздері жақсы 

көру, тамсану, ұнату мағынасында қолданылып тұр.  

2.Қарапайым сөздер арқылы эмоцияны білдіру. Ғалымдар “қарапайым сөздерге” 

дөрекі, образды сөздер мен стилистикалық сөз үлгілерінің жататынын айтқан. 

Мысалы, 

 Қатынды қасиетсіз қайдан таптың, 

Батпаққа батыратын белден байын; 

Әлжуаз ыбылжыған өңшең ғаріп; 

Қай жерде қатын көрсең қырындайсың,  

Дидарың құрсын, бетпақ, мен қайтамын;   

Бұл жерде ыбылжыған сөзін “жайбарақат, жайбасар, былжыраған” деген жағдайда 

қолданғанда эмоционалды әсерінен айрылған болар еді. 

Қатын сөзі қазіргі қазақ тілінде өзінің алғашқы мағынасынан алшақтап, 

этимологиялық өзгеріске ұшырауы салдарынан жағымсыз мәнге ие болады. Алайда, 

кейбір жағдайда, әсіресе, ауызекі тілде қаратпа сөз ретінде : “Қалайсың – ей, қатын?, Сен 

қатын бақыттысың! ” деген сияқты сөйлемдерде жағымды эмоционалды мәнде де 

қолданылады. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдеби тіліне өзіндік үлес қосқан Сыр шайыры, 

көркем сөз шебері – Тұрмағанбет шығармаларын тілдік тұрғыдан зерттеп, соның ішінде 

лексикалық мағынаның бір түрі – экспрессивті – эмоционалды сөздерді ғылыми тұрғыдан 

зерделедік.         
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ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ К ШКОЛЕ. 

 

Смолякова Т.Г., Пугачева О.В. 
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В современном мире наблюдаются повышенные требования к дошкольному 

обучению, актуализируется целый ряд имеющихся проблем, связанных с подготовкой 

детей к школе. 
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 Во многом успехи ребенка в школе зависят от его готовности к ней. Число детей, 

испытывающих трудности в обучении,  значительно возросло в последнее время. 

Достаточно разнообразны факторы, способствующие формированию школьной 

неуспеваемости. Важно иметь представление о том, из чего складывается готовность 

ребенка к школе, для того чтобы знать причины трудностей ребенка при овладении 

школьной программы. Совокупность психологических и морфологических особенностей 

старшего дошкольника, представляющая готовность к школьному обучению, 

обеспечивает успешный переход к систематическому организованному школьному 

обучению. Готовность к школе обусловлена созреванием организма ребенка, в частности 

его нервной системы, уровнем развития психических процессов, степенью 

сформированной личности. Усвоение ребенком  социального опыта, условия 

жизнедеятельности в ходе общения со сверстниками и взрослыми, также оказывают 

влияние на формирование готовности к школьному обучению. В психолого-

педагогической литературе выделяются следующие виды школьной готовности: 

физическая, интеллектуальная, социально-личностная, эмоционально-волевая. Детальная 

проработка проблем готовности к школьному обучению описана в трудах 

Л.С.Выготского, содержится в работах Л.Ж.Божович, Д.Б.Эльконина, Н.Г.Салминой, 

Е.Е.Кравцовой, Н.И.Гуткиной и др.Успешно адаптируются к школьной жизни дети, не 

испытывающие трудности в обучении. Они, как правило, показывают достаточную 

степень готовности по всем параметрам в первые дни пребывания в школе. 

Затруднения в усвоении учебной общеобразовательной программы отмечаются у 

категории детей с трудностями в обучении. Особые  затруднения могут возникать в силу 

различных социальных и биологических причин при отсутствии нарушений интеллекта, 

двигательной, сенсорной сферы. Дети данной категории имеют речевые нарушения, 

негрубые (слабовыраженные) отклонения в функционировании центральной нервной 

системы, оказывающие негативное влияние на учебную и социальную адаптацию к 

школе. 

Многочисленная группа детей с трудностями в обучении составляют дети с общим 

недоразвитием речи. Это большая часть контингента детей, составляющая 50% среди 

неуспевающих младших школьников. 

Особую актуальность приобретает ранняя коррекция речевого развития ребенка, 

для дошкольников с речевыми расстройствами.В силу множества социальных и 

биологических причин (Л.С.Волкова) на современном этапе отмечается стремительный 

рост речевой патологии.Общее недоразвитие речи (ОНР)является одним из 

распространенных речевых расстройств среди детей дошкольного возраста. 

Улучшение воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста, подготовки их к обучению в школе – одна из важнейших задач нашего 

общества. Своевременное выявление и компенсация речевых дефектов в дошкольном 

возрасте позволит добиться существенных результатов в решении этой задачи. Изучение 

уровня развития речи детей является не только основой организации всей последующей 

воспитательной и учебной работы, так и оценки эффективности содержания процесса 

воспитания в условиях детского сада. Грамотное выявление и определение уровня 

речевого развития ребенка, раннее диагностирование отклонений в речевом развитии и 

выбор путей коррекционной работы в совместной деятельности воспитателя, логопеда и 

других специалистов, обеспечит полноценную подготовку к школе. 

Ряд разносторонних, фундаментальных исследований по изучению проблем  детей 

с общим недоразвитием речи в трудах (И.Т.Власенко, Г.В.Гуровец, Л.Н.Ефименкова, 

Н.С..Жукова, Г.А.Каше, Р.Е.Левина, Е.М.Мастюкова, Н.В.Новоторцева, Л.Ф.Спирова, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.), где разработаны приемы преодоления фонетико-

фонематических, лексико-грамматических нарушений и формирования связной речи. 

Исследователи отмечают ряд специфических особенностей поступающих в школу 

детей с ОНР. Известно, что дошкольникам с общим недоразвитием речи по сравнению с 
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нормально развивающимися детьми свойственны отставание в речевом развитии, низкий 

уровень речевой активности, замедленность темпа становления регулируемой функции 

речи. У детей с ОНР ограничен словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования, нарушения слоговой структуры слова. 

Охарактеризованное состояние речи является причиной того, что у детей, прежде 

всего страдает функция общения, речь имеет узкоситуативную направленность. Для 

дошкольников с ОНР характерны импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, не сформированность способов 

самоконтроля, планирования, низкая продуктивность деятельности. По сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками дошкольники с ОНР обладают сниженным 

уровнем познавательной активности. 

Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и её 

целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной 

деятельности, не воспринимает и не выполняет школьных требований. Но в то же время 

он прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней в тех случаях, когда возникает 

необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности. 

В силу свойственных для детей с ОНР существенных недостатков восприятия 

информацию, идущую  от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же её 

перерабатывает, а для полного восприятия нуждается в наглядно-практической опоре и в 

предельно развернутой инструкции.У детей с ОНР низкий уровень работоспособности, 

быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

Таким образом, для детей с общим недоразвитие речи затруднено обучение по 

программе массовой школы, усвоение которой не соответствует темпу их 

индивидуального развития. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать 

свою несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в себе, 

страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.   

Сегодня успешное функционирование не только общеобразовательной школы, но и 

любого образовательного учреждения, становится немыслимым без квалифицированной 

коррекционно-развивающей работы. 

В последнее время большое количество детей, приходя в начальную  школу, имеют 

общее недоразвитие речи. Этот факт определил необходимость изучения этой категории 

детей и организации психолого-педагогической помощи до поступления в школу. 

Система комплексной помощи детям с ОНР в Казахстане, России и др. 

дружественных республик, включает в себя создание различных моделей специальных 

образовательных учреждений, или создание специальных рабочих программ по 

инклюзивному образованию для массового воспитания и обучения детей. Среди них 

особое место занимают дошкольные образовательные учреждения. Практика показывает, 

что предупреждение трудностей в обучении и адаптации к школе целесообразно начинать 

в условиях детского сада. 

Основные направления в работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи 

базируется на принципах развивающего обучения (формирование познавательной 

активности, развитие навыков мнестической деятельности, развитие всех компонентов 

речи), а так же не принципах деятельного подхода к воспитанию и обучению. 

Выделяются следующие задачи коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста при подготовке к школе: 

Во-первых, сенсорное развитие, соответствующее возрасту.В процессе сенсорного 

развития происходит накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, о 

свойствах материалов. (Эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков). 

Во-вторых, освоение продуктивных видов деятельности, к которым относят 

конструирование, рисование, лепку, работу с природным материалом. Данные виды 

деятельности способствуют сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка. 
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В-третьих, накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте. На занятиях по развитию 

речи, обучению грамоте происходит уточнение, обогащение и систематизация словаря, 

формирование диалогической, монологической речи, развитие навыков общения. 

В-четвертых, формирование элементарных математических представлений и 

понятий о величине, количестве, форме, времени и пространстве. 

В-пятых формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры с правилами, сюжетно-ролевой игры) 

Программа коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи должна учитывать и уровень развития ребенка и предполагать 

обучение по разным направлениям с массовой группой детей без проблем в речевом 

развитии. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР ведется 

специалистами-логопедами, воспитателями и др. специалистами, в тесной взаимосвязи с 

родителями. 

В условиях специально организованного обучения дети с ОНР дают значительную 

динамику в развитии и усваивают многие знания, умения и навыки, которые нормально 

развивающиеся сверстники набирают самостоятельно. 

Назовем некоторые приемы работы, используемые в процессе коррекционно-

развивающей работы: 

-различного вида игровых ситуаций, 

-дидактические игры, 

-игровые упражнения, 

-задания… 

Важно при обучении дошкольников с ОНР придерживаться определённой 

последовательности формирования различных навыков: сначала по подражанию. Затем по 

словесной инструкции, и только после этого самостоятельно. 

В процессе работы с детьми ОНР рекомендуется создавать такие ситуации, 

которые бы актуализировали потребность в речевых высказываниях, ставили ребенка в 

такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться об 

увиденном. При этом необходимо создавать благоприятное речевое окружение, хороший  

эмоциональный настрой. Другими словами, в основе высказываний ребенка должен 

лежать непосредственный речевой мотив. 

Коррекционное обучение включает в себя работу над словом, словосочетанием и 

предложением. Указанные направления коррекционной работы тесно связаны между 

собой. Так, например, уточнение и расширение словаря осуществляется в ходе работы над 

предложением.Эффективность коррекционных упражнений зависит от того, насколько 

будут соблюдены следующие условия: 

- системность проведения, 

- распределение их в порядке нарастающей сложности, 

- подчиненность заданий выбранной цели, 

- чередование и вариативность упражнений, 

- воспитания внимания к речи. 

   Из данной статьи следует сделать вывод: 

Для преодоления общего недоразвития речи требуется длительное специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс воспитательных и 

логопедических мероприятий, направленное на формирование компонентов языковой 

системы, коммуникативной и регулирующей функции речи. Нормализация речи в 

сочетании с активизацией познавательной деятельности, мышления, памяти, аффектно-

волевой сферы позволит обеспечить готовность к обучению в начальной школе. 
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РАЗВИТЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЕЙ У ДЕТЕЙ С 
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Россия, г. Калининград, МАДОУ д/сад №132 

 

Двигательная сфера детей с аутизмом характеризуется наличием стереотипных 

движений, трудностями формирования предметных действий и бытовых навыков, 

нарушениями мелкой и крупной моторики. Детям свойственны, в частности, нарушения в 

основных движениях: тяжелая, порывистая походка, импульсивный бег с искаженным 

ритмом, лишние движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие 

участия в процессе двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при прыжке с 

двух ног.  

Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно скованны и 

механистичны, с отсутствием пластичности. Для детей являются трудными упражнения и 

действия с мячом, что связано с нарушениями сенсомоторной координации и мелкой 

моторики рук.  

У многих детей проявляются стереотипные движения: раскачивания всем телом, 

похлопывания или почесывания, однообразные повороты головы, машущие движения 

кистью и пальцами рук, движения руками, похожие на хлопанье крыльями, ходьба на 

цыпочках, кружения вокруг своей оси и другие движения, которые связаны с 

аутостимуляцией и отсутствием самоконтроля. У детей  с РАС отмечаются нарушения 

регуляции мышечной деятельности, своевременно не формируется контроль за 

двигательными действиями, возникают трудности в становлении целенаправленных 

движений, страдает пространственная ориентировка. 

Практика показывает, что пониженная произвольность у аутичных детей приводит 

в первую очередь к нарушению координации движений. Устойчивость вертикальной 

позы, сохранение равновесия и уверенной походки, способность соизмерять и 

регулировать свои действия в пространстве, выполняя их свободно, без излишнего 

напряжения и скованности, — все это необходимо человеку для нормальной 

жизнедеятельности, удовлетворения личных, бытовых и социальных потребностей.  

Чаще всего недостаточность именно этих характеристик лимитирует двигательную 

деятельность. 

Физическая культура, адаптированная к особенностям детей с аутизмом, является 

не только необходимым средством коррекции двигательных нарушений, стимуляции 

физического и моторного развития, но и мощным "агентом социализации" личности. Для 

развития двигательной сферы аутичных детей важен осознанный характер моторного 

обучения. Аутичному ребенку сложно регулировать произвольные двигательные реакции 

в соответствии с речевыми инструкциями. Он затрудняется управлять движением 

согласно указаниям другого лица и не в состоянии полностью подчинить движения 

собственным речевым командам. 

  Методические рекомендации. 

Занятия по необходимо начинать с того, что ребенку уже знакомо, и что он умеет 

выполнять. Новый материал необходимо вводить постепенно, чтобы не вызвать 
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негативные реакции на занятия или полный отказ от них. Важно учитывать особенности 

ребенка, его интересы и уровень развития. 

Для ребенка с РАС необходим твердый график занятий и четкая структура занятия: 

ритуалы приветствия и прощания, порядок выполнения упражнений на занятии. 

В занятия необходимо включить: 

1. Упражнения на коррекцию и развитие общей и мелкой моторики, 

активизацию межполушарного взаимодействия (пальчиковые игры, игры с различными 

фактурными поверхностями). 

2. Упражнения, включающие лазания, залезания, перелезания, подлезания, 

ползания различными способами (можно использовать различные спортивные модули, 

комплексы, либо выстроить полосу препятствий из подручных материалов с учетом 

техники безопасности). 

3. Упражнения на освоение телесного и окружающего пространства (задания 

можно выполнять в различных исходных положениях). 

4. В конце занятия, а также между заданиями и упражнениями необходимо 

использовать самомассаж, растяжки и дыхательные упражнения. 

Возможно использование на занятии музыкального сопровождения, в зависимости 

от предпочтений ребенка (классические инструментальные произведения, звуки природы, 

шум воды, дождя и т.д.) 

Детей с аутизмом сначала рекомендуется обучать восприятию и воспроизведению 

движений в пространстве собственного тела — начиная с движений головой, руками, 

кистями и пальцами рук, а затем переходя к движениям туловищем и ногами. 

При двигательном и эмоциональном тонизировании ребенка, после телесно 

ориентированных игр у ребенка часто устанавливается прямой взгляд, он начинает 

разглядывать педагога и окружающий мир Чтобы побудить ребенка наблюдать за 

движениями, узнавать, ощущать и называть их, необходимо: 

• медленно и четко выполнять движения, комментируя их; 

• описывать выполняемые упражнения просто, но образно, пользуясь одинаковой 

терминологией для повторяющихся движений; 

• проговаривать выполняемые движения, в том числе вместе с ребенком, и 

предлагать ему называть их; 

• начинать упражнения с простейших движений (растираний ладоней и хлопков в 

ладоши; растираний рук и движений руками вперед, вверх, вниз; растираний ног, 

наклонов туловища, различных движений ногами и др.); 

• одновременно работать над небольшим количеством упражнений, повторяя их; 

• сопровождать движения ритмичным стихотворением или счетом; 

• помогать ребенку и ободрять его, исправлять неправильные движения, поощрять 

даже малейшие успехи. 

Если ребенок демонстрирует страх перед телесным контактом или отказывается от 

него, а любая попытка принудить его к этому влечет за собой проявление тревоги и 

агрессии, то можно помогать выполнять упражнения, сидя или стоя за спиной ребенка, так 

как приближение со стороны спины переживается им как меньшее вторжение, а значит, и 

меньшая опасность. Можно использовать также спортивный инвентарь, например, 

гимнастическую палку, за которую ребенок держится и выполняет все необходимые 

движения. 

Чтобы научить ребенка различным видам перемещений и движений во внешнем 

пространственном поле, необходимо: 

• начинать обучение с коротких перемещений по прямой; 

• постепенно переходить к передвижению а более длинные дистанции и к 

перемещениям с изменением направления движения: по кругу, дуге, зигзагообразно и др.; 

• формулировать задания точно и таким образом, чтобы они побуждали ребенка к 

действию, например: «Проползи рядом со мной», «Пробеги по линии»; 
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• показывать и называть незнакомые движения, используя пошаговую инструкцию; 

• сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками в ладоши 

и т. д., что является существенной помощью ребенку; 

• формировать у ребенка указательный жест и указательный взгляд; 

• не утомлять ребенка, чередовать выполнение упражнений во внешнем 

пространстве с упражнениями в пространстве; 

• формировать ощущение собственного тела, дозировать нагрузку; 

• двигаться вместе с ребенком, рядом с ним; 

• поощрять даже малейшие успехи. 

Одной из конечных целей будет являться возможность у  аутичного ребенка 

выполнять упражнения без помощи взрослых. Ускорить этот процесс помогают 

однообразные занятия. Следует придерживаться последовательного структурированного 

однообразного порядка, а в программу обучения включать разные виды упражнений, так 

как аутичные дети способны концентрировать внимание только в течение короткого 

периода времени 

Комплекс занятий для детей с РАС 

1. Занятия с мячом, которые развивают моторные навыки в процессе движения 

ребенком за мячом, а также зрительные навыки при становлении зрительного контакта за 

объектом: 

• перекатывание мяча к себе — от себя; 

• ловля мяча двумя руками, подбрасывание мяча, усложнение – отбивание мяча от 

пола. 

2. Укрепление мышц ног и развитие их координации: 

• ходьба на месте, усложнение – ходьба с продвижением вперед; 

• прыжки на месте на двух ногах, усложнение – прыжки на одной ноге; 

• прыжки на двух ногах с продвижением вперед-назад; 

3. Развитие чувства равновесия: 

• стоять с закрытыми глазами неподвижно, усложнение – увеличение времени; 

• ходьба по линии, усложнение – ходьба по скамейке, ходьба по линии с 

препятствиями. 

4. Развитие навыков лазания и перелезания: 

• лазание по лестнице; 

• перелезание через скамью. 
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Задачей дошкольного воспитания является то, что в дошкольные годы ребенок 

должен не только приобрести типичные черты личности, но и раскрыть творческие 

возможности, стать неповторимой индивидуальностью, со своими вкусами, интересами, 

способностями . Поэтому очень важно привлекать воспитанников к доступной и 

интересной деятельности, творчества, не забывая при этом, что ведущая линия развития 

его личности - игра. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста в детском саду 

представлена театрализованными играми. Сущность театрализованной игры раскрывает 

ряд психолого-педагогических работ: 

• Театрализованные игры - сложный вид деятельности детей и воспитателей. 

Именно этот вид игр особенно соответствует возрастным и эмоциональным особенностям 

дошкольников ; 

• Театрализованные игры - разыгрывание лицах определенного литературного 

произведения и воспроизведения с помощью выразительных средств (интонации, мимики, 

жестов, позы, походки) конкретных образов ; 

• Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально созданной инсценировки). Герои 

литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, 

события жизни, измененные детской фантазией - сюжетом игры. Особенностью 

театрализованных игр является то, что они готовый сюжет, поэтому деятельность детей во 

многом определяется текстом художественного произведения . 

Таким образом, исходя из анализа приведенных определений выяснили, что 

театрализованные игры - вид деятельности детей дошкольного возраста, в котором 

происходит разыгрывание литературного произведения в лицах с использованием средств 

выразительности (мимики, жеста, интонации, позы и др.) 

Как показывают работы ученых театрализованные игры содержат: 

• действия с кукольными персонажами (сюжетными и образными игрушками, 

пальчиковыми, бибабо, плоскостными фигурками) 

• непосредственные действия детей по ролям; 
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• литературную деятельность (которая проявляется в виде диалогов и монологов от 

лица персонажей литературных произведений, соединяясь с пояснениями автора) 

• изобразительную деятельность - она имеет характер пространственно- 

изобразительной, Оформительской: дети создают рисованные или аппликационные 

декорации, костюмы персонажей; 

• музыкальную - выполнение знакомых песен от лица персонажей, их 

инсценировка, пританцовывание и др. 

В учебниках по дошкольной педагогике к театрализованным играм отнесено: игры-

драматизации и игры на темы литературных произведений . 

В психолого-педагогической литературе определена сущность игры- драматизации. 

Это особый вид игровой деятельности детей дошкольного возраста. Драматизировать - 

значит изобразить, разыграть в лицах любой литературное произведение, сохраняя 

последовательность эпизодов. 

Игра-драматизация строится на основе литературного произведения: сюжет игры, 

роли, поступки героев, их речь определяются текстом произведения. В подавляющем 

большинстве случаев основой игр-драматизаций есть сказки. В сказке образы героев 

очерчены наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью и ясной 

мотивированностью поступков, действия четко сменяют друг друга, поэтому 

дошкольники легко воспроизводят их. 

В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом 

и содержанием того или иного литературного произведения, сказки. Они похожи на 

сюжетно ролевые игры: в их основе лежит условное воспроизведение явления, события, 

действий и взаимоотношений людей или других героев, а также элементы творчества. 

Своеобразие игр-драматизаций в том, что по сюжету сказки или рассказы дети выполняют 

роли, воспроизводят события в точной последовательности. 

Отличие игры-драматизации от сюжетно-ролевых игр заключается в наличии 

заранее заданного сюжета и ролей, точно регламентированных рамок авторского текста. 

Детям необходимо дословно запомнить текст, осознать ход событий, образы героев сказки 

или рассказы, их поведение и изобразить персонажи именно в таком виде, в котором они 

показаны в произведении. Литературное произведение подсказывает, какие действия надо 

выполнять, однако в нем нет указаний о способах воплощения их в движениях, мимике, 

интонациях. Такая игра значительно сложнее для детей, чем та, в которой наследуется 

увиденное в жизни. 

Игры-драматизации относят к творческим играм: им свойственны основные черты 

творческих игр: наличие замысла, сочетание ролевых, реальных действий и 

взаимоотношений и других элементов воображаемой ситуации, а также 

самостоятельность и самоорганизация детей. 

Другим видом театрализованных игр являются игры по сюжету литературного 

произведения. Эти игры ежедневно возникают в игровой деятельности дошкольников под 

влиянием переживаний, вызванных во время чтения того или иного литературного 

произведения и содержание этих игр часто отражает его события. Слова и действия в этих 

играх не заучиваются заранее. Каждый участник игры имеет возможность 

импровизировать, создавать определенный образ, комбинировать в игровом сюжете 

знание содержания произведения и собственный опыт.Козлова С.А., Куликова Т.А. 

определяют много разновидностей театрализованных игр, отличающихся 

художественным оформлением, а главное - спецификой детской театрализованной 

деятельности. 

В одних дети представляют спектакль самостоятельно, как артисты; каждый 

ребенок выполняет свою роль. В других дети действуют, как в режиссерской игре: 

разыгрывают литературное произведение, героев которого изображают с помощью 

игрушек, озвучивая их роли. Аналогичными есть спектакли с использованием 

настольного театра с объемными или плоскостными фигурками или стендовые 
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театрализованные игры. В них дети на фланелеграфе, экране при помощи картинки (часто 

их вырезают по контуру) показывают сказку, рассказ и др. Наиболее распространенным 

видом стендовых театрализованных игр является теневой театр. Иногда дети выступают 

как настоящие артисты-кукольники. В такой игре могут использоваться две 

разновидности игрушек-кукол с разнообразным устройством и разной техникой 

вождения. В современном дошкольном учреждении чаще есть куклы типа Петрушки 

(куклы бибабо).  Спектакль показывают на ширме; куклу держат над головой, поэтому их 

еще называют верховыми. 

В последние годы появились куклы-марионетки. их водят по площадке, сцене, 

дергая сверху за нитки, веревки, закрепленные на планках. 

Оба способа вождения кукол достаточно сложными даже для старших 

дошкольников, поэтому необходимы специальные упражнения. Педагог учит детей, 

какими способами показывать движения кукол (наклоняться, поднимать руки вверх, 

возвращаться и др.),        Следит за тем, чтобы движения и речь персонажей совпадали. 

В учебно-воспитательном процессе детского учебного заведения театрализованные 

игры используются достаточно широко. В подавляющем большинстве случаев 

воспитатель вместе с детьми организует во вторую половину дня, во время 

самостоятельной художественной деятельности дошкольников. Время отведенное для 

этого способствует подготовке и непосредственном участии в игре. Здесь дети имеют 

возможность познакомиться со сказкой, продумать и подготовить декорации, костюмы; 

распределить роли; выполнить подготовительные упражнения. 

Театрализованные игры могут быть частью праздничных утренников детей в 

детском саду. Здесь главное место занимают театрализованные игры, связанные с 

народными традициями: обыгрывания песен-потешек, частушек, исполнение ролей героев 

народных праздников.Также театрализованные игры могут использоваться на различных 

занятиях: во время чтения художественной литературы, на музыкальных занятиях, на 

занятиях по ознакомлению с окружающим и других. 

Итак, в результате анализа психолого-педагогической литературы выясненна 

сущность, виды и место в учебно-воспитательном процессе театрализованных игр.  
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President Nursultan Nazarbayev's Address to the Nation "Let's Build the Future 

Together" says that "lifelong learning" should become a personal credo of every citizen of 

Kazakhstan ". The 21st century will be a century of knowledgeable, competent, competitive, 

multilingual, multicultural figures. There are radical changes in education. A lot of work is done 

to transfer general secondary education to 12-year education. There are experimental work in 

several schools of the republic. Therefore, vocational and higher education institutions are 

responsible for training 12-year schools with professional competence, equipped with new 

technologies and training highly qualified specialists. Nowadays, the teachers of the department 

"Foreign Language" work in this way. Professional education for the younger generation 

requires profound theoretical knowledge, comprehensive qualification. Methodological 

disciplines are important in this area.  

The methodology is the way to achieve the goal. One of the two strongest weapons in the 

hands of a teacher has a profound knowledge, and the second one is a method that can be used to 

convey that knowledge to the student. The word “method” is a Greek word. His original term 

means "study", meaning "a method of teaching a particular subject." The method is also the 

systematic action of a teacher and a student to achieve the goal. Teaching a foreign language for 

pupils, especially in a variety of ways, is an elementary school teacher training program that 

aims to educate young learners who are capable of enriching the spirit of the world, creating a 

competitive environment for the world educational space. Since the beginning of a foreign 

language in 12-year education, the reason for teaching is that the foundation of knowledge is 

based on the beginning and the main purpose is to improve the quality of the language, that is to 

teach students the ability to communicate effectively and effectively in a foreign language. 

Speech is the purpose of learning. Speech is a multifaceted and complex phenomenon. 

First, he acts as a means of communication in human life. The teacher must first understand how 

this can be done to succeed in teaching. Secondly, speech is a kind of activity, a kind of human 

activity. Thirdly, as a result of the speech, its product - a commentary.Speech - communication 

tool. Interaction is carried out either verbally or in writing. In the first case, as a list of 

vocabulary activities, a person must know two means of communication, speech and listening, 

and the ability to write and read in the second case. Therefore, speaking is one of the means of 

communication as a kind of vocabulary. 

The methodology is called "monologue" and "dialogue". The ability of a teacher to 

organize pedagogical relationships with students increases the effectiveness of the current 

foreign language learning process, which allows the student to discover the peculiarities of his 

personality and his ability to master foreign language as a means of intercultural 
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communication,orientation. In order to solve this problem teachers should use interactive 

teaching methods in the learning process. 

Teaching foreign languages in English is a challenge. Especially, if the teacher and the 

student have a one-sided communication relationship,students are often silent. That is: 

- The student can not find auxiliary words, linguistic means for expressing his or her 

thoughts; 

- be squeamish to speak to the teacher and group; 

- does not want to indicate that the degree of education is low. 

In this case, the student should be able to use a variety of methods to create a 

comfortable, accessible opportunity to create a sense of self-worth and motivation for the 

formation of his or her own abilities and skills. 

Theoretical bases of the discipline for foreign language teaching are effective and 

theoretical classes in accordance with the requirements of the educational standard require not 

only teachers, but also students. 
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Русский язык, являясь гуманитарной дисциплиной, в качестве учебного предмета, 

открывает широкие возможности для формирования социально-активной и 

функционально грамотной личности,  проявления интереса к изучаемому предмету. 

В последние годы в  образовании  уделяется огромное значение личностно-

ориентированному развивающему обучению. Развивающим является то обучение, которое 

соответствует индивидуальности учащегося, его потенциальным возможностям в 

приобретении знаний. Популярность личностно-ориентированного подхода в обучении 

обусловлена рядом объективных обстоятельств. Современные учащиеся проявляют 

потребность новых  методов и способов  ознакомления с материалом, где проявляются их 

самостоятельность и деятельностный характер мышления. Эпизодическое использование 

творческих заданий не приносит желаемого результата. Познавательные задания 

включают всю систему познавательных действий, начиная от действий, связанных с 

восприятием, запоминанием, осмыслением и кончая операциями творческого мышления. 

Для проверки сформированности языковой и коммуникативной компетенции 

учащихся, усвоения лингвистического и речеведческого материала  необходимы 

разноуровневые задания. 

Применение разноуровневых заданий при обучении весьма актуально. Не все 

учащиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные способности, 

не каждый может проявить  себя на уроке.. Использование разноуровневых заданий 
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помогает учащимся стремиться к самореализации и саморазвитию, быть активными, 

формирует познавательные качества.  

Уровневые задания могут быть использованы на разных этапах урока: 

 при изучении нового материала; 

 дифференцированная домашняя работа; 

 при контроле за усвоением знаний, умений и навыков; 

 самостоятельные и контрольные работы; 

 рефлексия 

 на обобщающих уроках; 

 на итоговых уроках 

Формулировка заданий уровней могут звучать следующим образом: 1-уровень 

(знания -знакомства): найдите, подчеркните, отметьте, выпишите, выберите правильный 

ответ, укажите; 2-уровень – (знания-копии): ответьте на вопрос, вспомните, дайте 

определение, обозначьте, продолжите; 3-уровень  (знания-умения): выделите, 

охарактеризуйте, опишите, сформулируйте, составьте схемы, проанализируйте выполните 

разбор:; 4-уровень (знания-навыки): Объясните, обоснуйте, докажите, дайте толкование, 

мотивируйте ответ, составьте алгоритм; 5-уровень (знания-трансформации): замените, 

подберите, перестройте, преобразуйте, составьте, придумайте, приведите свои примеры, 

дайте оценку, свяжите с жизнью. 

  Реализация дифференцированного подхода к обучению русского языка требует от 

преподавателя знания возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки, 

тщательного подбора дидактического материала. Это способствует повышению интереса 

учащихся к учебной деятельности, формирует положительную мотивацию учения, от чего 

главным образом зависит результат обучения.  

По программе русского языка наряду с грамматическими темами предусмотрено 

изучение лексических тем. При изучении лексических тем «Человек. Портрет. Характер», 

«Мой дом», «Средства массовой информации», «Обряды и традиции народов Казахстана» 

подобраны соответствующие тексты: «Обряды казахского и русского народов», « Красота 

человека в искусстве», «Роль СМИ в обществе». В соответствии с учебной программой 

для всех специальностей были разработаны разноуровневые задания. Так, например по 

лексической теме «Культура и искусство» для специальности «Иностранный язык» 

подобраны тексты в соответствии с данной специальностью(текст М.Каратаева «Абай 

Кунанбаев и А.Пушкин», «Биография английского писателя Роберта Льюис 

Стивенсона»).Выполнение  таких заданий способствует речевой деятельности, повышает 

мотивацию овладения русским языком, а самое главное- формирует гармоничную 

личность. 

Приведём примеры разноуровневых заданий по теме «Знакомство, семья, 

биография» 

I уровень – ученический 

1) Расскажите о своей семье по плану:  

1.Год и место рождения 

2.Состав семьи 

3.Учёба в школе 

4.Общественная работа 

5.Поступление в колледж 

    2) Проведите диалог-игру с товарищами на тему о его семье (или  знакомстве) 

II уровень- эвристический 

1.Найдите в тексте односоставные предложения, определите тип односоставного 

предложения и перестройте их в двусоставное 

2. Объясните, почему в тексте используется именно этот тип односоставных 

предложений 

3.Установите соответствия  
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III уровень –творческий 

1. Подготовьте сообщение о биографии любимого казахского, русского , 

английского писателя и поэта (на трёх языках) 

2. Расскажите о своём друге. Объясните, почему вы считаете его другом. 

Запишите свой рассказ. 

Для проверки знаний учащихся  мною была использована экспериментальная и 

контрольная группы. В экспериментальной группе – учащиеся последовательно 

использовали в учебном процессе задания  разных уровней , постепенно повышая тем 

самым не только уровень собственных знаний, но и развивая мышление . Контрольная 

группа проводит работу , как  и экспериментальная, за исключением того, что 

испытуемые в ней не подвергаются экспериментальному воздействию. Использование 

разноуровневых заданий в экспериментальной группе дало хорошие результаты: 

повысилось качество успеваемости, проявился интерес к предмету, учащиеся смогли 

правильно излагать свои мысли, строить предложения, делать выводы, выполнять 

различные творческие задания. 

Исключительно важной является и сама процедура предъявления того или иного 

уровня заданий. Но наиболее целесообразнее предусмотреть пошаговое, последовательное 

выполнение заданий разного уровня. При таком подходе учитывается общедидактический 

принцип движения от простого к сложному. Разноуровневые задания позволяют полно 

оценивать учебные достижения учащихся.  

Положительные стороны применения разноуровневых заданий: 

1. разноуровневые задания дают возможность учителю осуществлять 

диагностику и следить за динамикой интеллектуального развития учащихся. 

2. при составлении разноуровневых заданий преподаватель учитывает 

индивидуальные особенности учащихся , что способствует реализации возможностей 

каждого учащегося в рамках личностно-ориентированного обучения. 

3. применение уровневых заданий наиболее эффективно только вместе с 

другими вариантами письменной и устной проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

4. такие задания должны использоваться систематически, так как только лишь 

в этом случае их внедрение будет приносить хорошие результаты.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. E.Е.Долбик  «Подготовка разноуровневых зданий по русскому языку», 
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3. Нохрина А.В. Приемы формирования коммуникативной компетенции.  
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компетенции    Журнал «Русский язык в казахской школе». 2007 год. №4 

 

 

ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН  ИЗ ВИДОВ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

 

Сулейменова Л.К. 

Кызылординский гуманитарный колледж имени М.Маметовой 

 

Диалоговое обучение – это новый подход в обучении, так как обучение на основе 

диалога предполагает подход, при котором диалог развивает свое собственное мышление. 

Диалог в обучении - это форма общения, взаимодействие между людьми, обмен 

информациями, который позволяет быть услышанным. В ходе диалога проявляются такие 

человеческие отношения как взаимоуважение, взаимодополнение, 
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взаимообогащение,сопереживание, сотворчество. Результаты научных исследований 

показывают, что диалоговое обучение играет одну из важных  ролей в учебном 

процессе.Ученые Мерсер и Лилтон (2007) в своих трудах отметили, что диалог в классе 

может способствовать интеллектуальному развитию учеников и их результативности в 

обучении, а также интерактивное общение как со взрослыми, так и совместная работа со 

сверстниками способствуют обучению детей и их когнитивному развитию. Это очень 

верное суждение, так как при диалоговом обучении студенты обогащают друг друга 

мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, личностное развитие, выражают свое 

понимание темы, аргументируют свои идеи и понятия, учатся критически мыслить, 

принимать решения, участвовать в дискуссиях. Также использование стратегий 

диалогового обучения формируют у студентов мышление и речь, учатся навыкам 

взаимооценивания и самооценивания. Диалоговое обучение дает возможность 

преподавателю выявить, на какой стадии восприятия находится студент в процессе 

обучения. Составляя краткосрочный план занятия необходимо включить в учебный 

процесс проблемные ситуации, которые  могли побуждать диалогическую беседу. При 

проведении  занятий с применением диалогового обучения  основной целью, я считаю, – 

это формировать коммуникативные навыки посредством русского языка, чувства 

сотрудничества и взаимоподдержки друг друга. 

Достижение поставленных целей при проведении последовательных занятий - это 

реализация стратегий диалогового обучения. Например,при изучении частей речи с 

использованием диалогового  обучения мною были использованы такие методы и приемы, 

как метод Джигсо, «Толстые и тонкие вопросы», «Гроздья кластера», «Квант»,   которые 

способствовали полноценному участию студентов в диалоге. Например, при изучении 

темы «Местоимение. Разряды местоимений» на стадии вызова я использовала метод 

Джигсо, в котором студенты каждой группы получают одинаковое задание - это разряды 

местоимений. Каждая группа должна прочитать, запомнить, записывать ключевые слова, 

могут использовать схемы или кластеры. После выполнения работ с текстом члены 

каждой группы собираются и по очереди объясняют свои вопросы, используя записи и 

графические схемы. После чего возвращаются в группы и еще раз обсуждают общую 

тему. На этом этапе самым важным является полная активизация студентов. Следующим 

этапом работы было составление «тонких» и «толстых» вопросов. Каждая группа 

составляла вопросы друг другу например, «тонкие вопросы»- что такое местоимение?, 

Является ли местоимение частью речи?, «толстые вопросы» - Вместо каких частей речи 

можно употреблять местоимения? и т.д.). Также одним из основных аспектов при 

реализации стадии осмысления нового материала являлась систематизация всей 

информации. В этих целях я использовала прием «Гроздья кластера», где студенты 

заполняли кластер, используя различные источники информации (учебники, ресурсы), т.е 

на занятии была полная активизация каждого члена группы. При подготовке к 

следующему занятию я задалась вопросом, какие еще можно применить методы и 

приемы, чтобы они помогли развить диалог. Занятие я начала с психологического настроя, 

используя игру «Карусель » , где студенты говорили друг другу комплименты, употребляя 

существительные + прилагательные. Этот игровой момент подходит также и для 

закрепления пройденной темы и для создания коллаборативной среды. Далее методом 

«Квант» каждой группе дается задание: 1-группа- дополнить определение термина 

«Прилагательное», 2-группа- составить тестовые задания открытой формы. При 

выполнении этого задания студентами была проведена большая исследовательская работа. 

По окончании работы каждая группа презентовала свои ответы и заполнили таблицу 

«Да»-«Нет». Тема следующего занятия была «Глагол.Правописание глаголов». Здесь я 

запланировала использовать  «Таксономия Блума». На первом уровне «Знание» студенты 

отвечали на вопросы (Что такое глагол?, На какие вопросы отвечает глагол? Назови 

морфологические признаки глагола?). При ответе на вопросы была обратная связь между 

преподавателем и студентами. Вопросы направлены на умение студентов расширять, 
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оценивать, применять и синтезировать полученную информацию. Студенты давали 

полные ответы, ясно выражали свои мысли, пополняли свой словарный запас. На этом 

этапе студенты активнее думали и говорили, что привело к активному формированию 

мышления и речи. Также в диалогической беседе учились навыкам взаимооценивания и 

самооценивания. Диалог способствовал повышению знаний, умений и навыков студентов, 

из чего можно сделать вывод о том , что студенты умеют самостоятельно применять 

практические навыки в построении предложений. Во втором уровне  – «Понимание» я 

провела групповую работу методом «Фишбоун», где происходила кумулятивная беседа. В 

ходе работы каждая группа раскрывала значение частей речи. Записи должны были быть, 

представлять собой ключевые слова и фразы, отражающие суть (например, 

существительное –это самостоятельная часть речи; изменяется по падежам, родам и 

числам и т.д.). В результате у студентов появились различные идеи, научились слушать и 

слышать друг друга. На третьем уровне «Применение» была проведена  работа по 

составлению  «Синквейна» к слову «Диалог» (Диалог. Монологическая, 

исследовательская. Объединяет, учит, объясняет. Диалог – своеобразная форма общения. 

Дискуссия.). При планировании данного занятия я старалась  пробудить и вызвать интерес 

студентов к изучаемым темам. И пришла к выводу, что использование вышеназванных 

методов и приемов в ходе диалогического обучения пробуждает интерес к занятию в 

целом, но и помогает сотрудничеству преподавателя и студента. Слушая  ответы 

студентов и делая анализ, можно сделать вывод о том, что для выдвижения своих идей и 

предложений всегда необходим определенный тематический материал. Во время 

проведения последующих занятий было замечено, что студенты стали внимательно 

слушать задания, чтобы первыми выполнить и выступить, презентовать свои задания. 

Некоторые задания имели соревновательный характер, также заметила, как студенты 

помогают  и поддерживают друг друга.  

Используя  на занятиях диалоговое обучение пришла к выводу, что в обучающем 

диалоге не бывает готовых выводов, круг обсуждения проблемных вопросов и заданий 

открыто, есть только пути и ориентиры для решения поставленных задач. Слушая ответы 

студентов, их активность в процессе занятия, правильная постановка вопросов помогает 

студентам в формировании знаний, в развитии умении научиться друг у друга, 

конкретизировать свое мышление посредством разговора и суждений. Диалог занимает 

одно из центральных мест на занятии. Применение диалогового обучения помогает 

студентам самостоятельно формировать и развивать собственное мышление, взять на себя 

ответственность за собственное обучение,чтобы они могли продолжить обучение 

самостоятельно. Также на занятиях обобщения или закрепления нового материала без 

выполнения самостоятельной работы или диалога, беседы между преподавателем и 

студентом с целью понимания не обойтись. В дальнейшем, в своей практике я буду 

реализовывать стратегии диалогового обучения, изучать дополнительную литературу, 

которая будет помогать мне в моей педагогической деятельности. 

 В заключении хочется отметить то,что при диалоговом обучении необходимо 

проводить работы по развитию языкового чутья, логического мышления, формировать в 

них талантливых, одаренных,  критически мыслящих студентов.  
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СЫР БОЙЫ АҚЫНДАРЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ 

ТӘСІЛ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН ЕСІМ СӨЗДЕР ҚОЛДАНЫСЫ 

 

Барахатқызы Л. 

Қызылорда қаласы, №264 мектеп-лицейі 

 

Ежелден бері сылаңдап аққан Сырдария өңірі небір саңлақтарды тудырған, бесігіне 

бөлеп тербетіп, қыранша қияға ұшырған ұя, қасиетті қоныс. ХХ ғасырдың басында Сыр 

өңіріндегі әдебиет өкілдері арасынан дара шыққан ақиық ақындар Тұрмағанбет Ізтілеуов 

пен Нұртуған Кенжеғұлұлы десек артық айтпаған болармын. 

Осындай шайырлар Нұртуған мен Тұрмағанбет шығармаларындағы сөз жасау 

тәсілдерін қолдануларына көңіл бөлмекпін. Бұл жердегі талдау аталған ақындардың өздері 

жасаған есімдер емес, олардың шығармаларында кездесетін жалпы туынды сөздер 

жайында. Соның ішінде аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сөздер, оларды қолдану 

ерекшеліктері сөз болмақ.  

Сөзжасам тілдің басқа ешбір саласы атқара алмайтын қызметті – туынды сөз, жаңа 

сөз (атау – номинация) жасау қызметін жүзеге асырады. Сөзжасамдық нұсқалардың 

сөзжасамда атқаратын қызметі, жаңа сөздердің жасалу үлгілері мен тәсілдері, 

сөзжасамдық нұсқалардың түрлері, қолданылу ерешеліктері, сөзжасамдық ірі бірліктер 

болып саналатын сөзжасамдық ұялар, олардың құрылысы, оның мүшелері, олардың 

қызметі, ерекшелігі сияқты т.б. тек сөзжасамға қатысты заңдылықтар оны тілдің басқа 

салаларынан ерекшелендіреді. Солай бола тұрса да, сөзжасамның тілдің басқа 

салаларымен байланысын жоқ. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесінде көне замандардан бері 

қарай қолданылып әбден орныққан, қалыптасқан сөзжасамның негізгі үш тәсілі бар:  

1) синтетикалық, 2) аналитикалық, 3) лексика-семантикалық. 

Синтетикалық тәсіл арқылы туынды сөз жасау үшін жалпы түркі тілінде, соның 

ішінде қазақ тілінде де, екі тілдік бірліктің қатысуы керек: 1) лексикалық мағыналы сөз, 2) 

сөзжасамдық (сөз тудырушы) жұрнақ. 

Синтетикалық жолмен сөз жасауда бұл екі бірліктің өзіндік қызметі бар: 

лексикалық бірлік туынды сөздің мағынасына арқау болады, сондықтан олар негіз сөздер 

деп аталады. Ал сөзжасам жұрнағы жаңа мағынаны жасайды. Яғни, бұл екеуінің 

бірлігінсіз туынды сөз жасалмайды. 

Аналитикалық тәсіл – тілімізде көне замандардан келе жатқан, тілімізді көптеген 

күрделі сөздермен толықтырған тәсіл. Бұл тәсіл синтетикалық тәсілден өзінің 

сөзжасамдық тәсілдері арқылы ерекшеленеді. Егер синтетикалық тәсілде лексикалық 

бірлік пен сөзжасамдық жұрнақ қатысатын болса, мұнда екі я одан да көп лексикалық 

бірлік қатысады және бұлардың әрқайсысы жеке тұрғандағы лексикалық мәнін сақтамай, 

бәрі тұтасып бір ғана лексикалық мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде бұл тәсілдің іштей 

бірнеше түрі бар: 1) сөзқосым, 2) қосарлау, 3) тіркестіру. 4)қысқарту.  

Аналитикалық тәсілдің сөзқосым түрі қазақ тілінде екі я онан да көп сөздің 

біртұтас дыбыстық құрамға кірігіп, бір лексикалық мағына беріп, бір ұғымды білдіріп, бір 

екпінмен айтылып, бір лесикалық бірлік (лексема) жасайды. Сөзқосым тәсілін біріктіру 

және кіріктіру деп екіге бөлуге болады. Біріктіру тәсілі арқылы жасалған сөздердің ішкі 

сыңарларының әрқайсысы өздерінің жеке тұрғандағы дыбыстық құрамын толық сақтайды 

(таусағыз, қарақұрт, бойтұмар т.б.). Ал кіріктіру арқылы жасалған сөздердің 

құрамындағы сыңарлардың дыбыстық құрамында өзгерістер болып, олар айтылу 

ыңғайында қалыптасқан біртұтас жымдасқан дыбыстық құрамға көшеді (білезік,апар, 

түрегел, қайны т.б.). 
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Қосарлану тәсілі – екі сөздің бір-біріне қосақталып, біртұтас мағыналы сөз 

жасайтын тәсілі. Бұндай сөздер қазіргі тілімізде қос сөздер деп аталады. Қосарлау арқылы 

қос сөз жасау үшін оның сыңарларының екеуі де бір сөз табынан болуы міндетті шарт 

(ата-ана, аяқ-табақ, жақсы-жаман, айтып-айтпай т.б.). Мұндай сөздердің сыңарлары 

мағыналас сөздерден де бола береді (сауыт-сайман, үлгі-өнеге, өсек-аяң т.б.). 

Аналитикалық тәсілдің тіркестіру тәсілі де өте өнімді. Бұлар тілде бөлек жазылып 

қалыптасқанмен, сыңарлары мағына дербестігін жоғалтып, біртұтас мағына беретін болып 

қалыптасқан (қызыл ала. Суық торғай, су жылан, елу бес т.б.). 

Қысқарту тәсілі – біздің тілімізде бұрын тек адам аттарына ғана байланысты 

қолданылған, қазір де қолданылады (Сәке, Жұмеке, Сераға т.б.). Кеңес дәуірі тұсында 

күрделі атауларды қысқартып қолдану орыс тілінің әсерімен енді. Ал қазір бұл да 

қолданыста (ҚазҰУ, АҚШ, ҚМУ т.б.). 

Нұртуған және Тұрмағанбет шығармаларында аналитикалық тәсіл арқылы 

жасалған сөздерден қосарлау тәсілі жиі кездеседі. Алдымен Нұртуған ақыннан мысал 

келтірсек: 

Жоны қызбас сараңды, 

Елден сұра қонбай біл. 

Қонақжайлы қазақта, 

Некен-саяқ ондай бір (Тәуірді, сірә, жасытпа). [1]  

Зіл басқан патшалықтың заманында,  

Ұлт біткен тоз-тоз боп еді уақтанып (Ел болып, еңсемізді көтеріп бір). [1]   

Парасын тығып, жалақтап, 

Бай-манап жүр алақтап, 

Құл-құтаның жазылды 

Іш-құсадан жарасы (Болмаса істің шаласы),- деген өлең жолдарында некен-саяқ – 

аз ұғымын, тоз-тоз – берекесіз дегенді, бай-манап – ақсүйек, құл-құтан – кедей, іш-құса – 

күйіну деген ұғымдарды білдіретін сөздер. 

Ал Тұрмағанбет ақында: 

Масығып мал-мүлікке кездескен көп, 

Үй іші үнем таппай еңірегенге. 

Жүрмейді жүз айтқанмен ықпал еріп, 

Жұртына жәрдем-көмек бермегенге (Қайтсең де өз халқыңа қызмет қыл). [2] 

...Білімді қатарыңнан біле қойсаң, 

Білерсің жолдас-жора, жараныңды(Ұлдарыма).  

... Қызғалдақтай ұл-қызды,  

«Сәнім» десе болады(Тәлім), - деген өлең жолдарында мал-мүлік – дүние, жәрдем-

көмек – қолғабыс, жолдас-жора – дос, ұл-қыз – бала деген ұғымдарды білдіретін сөздер. 

Яғни сөздердің қосарлануы арқылы да бір ұғымды білдіретін жаңа сөздер 

жасалынған. Бір айта кететіні екі ақынның шығармаларындағы қос сөздердің барлығы 

дерлік жалпы халықтық тіл қазынасынан алынып қолданылғандар. Олар сол кездегі 

сөйлеу тілінде де, қазақ әдеби тілінде де, ауыз әдеби тілінде де кездесетіндер, сонымен 

қатар бір ерекшелігі қос сөздердің басым көпшілігінің екі сыңары да қазақтың төл сөздері 

болып табылады. 

Жаңа сөз жасаудың аналитикалық тәсілінің бірі – түбірлерді біріктіру. Түбірлерді 

біріктіру арқылы жасалған сөздер де шығармаларында тиісінше қолданылған. 

Нұртуған ақында: 

...Үш жылдай Төртқара мен Байұлында, 

Жас жігіт өлең айтып сайран етті (Бақытжан жыраудың жыр бастауы). [1]   

...Себебін аузыңыздан есітейін, 

Жырқұмар келгіштейді неге сонша?!(Сұлтан ағаға). 

...Құр кеудесін көтерер, 

Белбеуін ұстап ауылда(Құлақ салып сөз тыңда). 
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...Жаңаберген, Бітімбай –  

Осы өңірге әйгілі. 

Көпжасар да кем емес,  

Сүйсініп жұртты қолқалап, 

Шығаратын төріне(Мырзастағы шайырлар). [1]   

Осындағы Төртқара, Байұлы, Жаңаберген, Бітімбай, Көпжасар, жырқұмар, 

белбеуін сөздері екі түбірдің бірігуінен жасалып тұр. Ақын шығармаларында түбірлерді 

біріктіру арқылы жасалған сөздер белсенді түрде қолданылмаса да, бұрыннан әдеби тіл 

мен ауызекі тілде бар біріккен тұлғаларды, соның ішінде бірігу арқылы жасалған кісі 

есімдерін еркін қолданған. 

Сөздердің бірігуі арқылы жасалуы Тұрмағанбет ақында: 

...Күшіктей күжірейіп бір-біріңмен, 

Ұстасып, отбасында жұлыспаңдар(Ұстаз ұсынысы). 

...Қартамыр ол – Оңғар, 

Ақмарал, бұғы һәм арқар. 

Қарасақал Ерімбет –  

Құтқармас құсты бедеудей. 

Есенжол, Жүсіп, Жидебай – жүйріктері заманның. 

Отарбайдай әр жерден 

Көрінетін бір-ақ бұрқылы (Әр елдің бар бұлбұлы). [2]   

Қаратамыр, Ақмарал, Есенжол, Жидебай, отбасында, қарасақал, отарба, кешқұрым 

сияқты екі түбірдің бірігуінен жасалған сөздер қолданысын көріп отырмыз. 

Сонымен бірге екі түбірдің бірігуі арқылы жасалынған белгісіздік есімдігі де 

кездесіп жатады.  

...Кейбіреу сәл бақытқа мас болады,  

Шабақтай шалпылдаған қайраңдағы(Адамдық іс). [2]   

Жоғарыда келтірілген мысалдардан аңғарғанымыз екі ақынның да өмір сүрген 

дәуірі бір болғандықтан болар түбірлерді біріктіру арқылы есім сөздердің, соның ішінде 

бірігу арқылы жасалған кісі есімдері көптеп кездеседі. 

Ақиық ақындардың өлеңдерінде сөз жасаудың аналитикалық тәсілінің ішінде 

қосарлау арқылы жасалған сөздердің қолданылу аясы кең болса, тіркестіру арқылы 

жасалған сөздерді кездестіру қиынға соғады, ал қысқарту мүлдем жоқ деп айта аламыз.  

Аналитикалық тәсілдегі қысқарту арқылы жасалған сөздер ХХ ғасырдың екінші 

жартысының еншісіне тиеді. [3]   Ал бұл кезең ақындардың өмір сүрген ортасына сәйкес 

келмегендіктен болар деп ойлаймын. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Нұртуған. Кәнекей, тілім, сөйлеші. Алматы. «Ғылым», 1992 ж.(2) 

3.Н.Оразахынова. Қазақ тілі. (Сөзжасам. Морфология) 

 

 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Талюкенова Қ.А. 

№68МИББ кешені 

 

Жас ұрпақ-ел тірегі ертеніміздің 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 қанатты сөзі ұстаз арқылы дарыған талаппен ұрпақтың алысқа ұшатынын 

меңзеген. 
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«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры 

ұстаздың қолында» деп білім қызметкерлерінің бірінші құрылтайында сөйлеген сөзінде 

Елбасы айтқандай ұстаздарды өз Отанын шексіз сүйетін, еліміздің болашығына, оның 

гүлденуіне аянбай үлес қосатын білімді жеткеншектерді даярлау міндеттері күтіп 

тұр.Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру жүйесінің негізгі 

міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» – деп көрсетілген [1]. Бұл 

міндеттерді жүзеге асыру барысында білім ордаларында жаңа педагогикалық 

технологияларды пайдаланудың негізгі мақсатын айқындап алуда, яғни «берілген үлгі 

бойынша өнім алу», оқытудың тиімділігін, сапасын көтеру. 

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. Сабақта жаңа   технологияларды тиімді пайдалану 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін 

дамытады, қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс 

жүзінде асырылады. 

Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды тәрбиелеу мен оқытуда жаңа 

әдістемелерді қолдануды оқу үрдісіне енгізудің маңызы ерекше. Сабақтың тиімділігін 

оқушылардың танымдық қызуғушылығын арттыру үшін тақырып материалдарын оқып 

үйренуде, олардың әртүрлі ізденушілік бағыттағы тапсырмаларды орындауларынан 

байқауға болады.. Оқытудың осындай жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалануда мұғалімде, 

оқушыда табысқа жетіп, білімін шыңдай түседі. 

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 орта 

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. Барлық кедергілерді жеңу табысқа талпыну өз 

қолымызда деп білемін. «Оқусыз – білім жоқ, білімсіз күнің жоқ» деген халық даналығы 

ешқашан мәнін жоғалтпайды. 

Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. 

Осыған байланысты тұлғаға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік 

жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болып отыр. Жаңа ақпараттық 

технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез- келген нақты формасында тиімдірек 

орындалады, адам өркениетті бола бастайды.[2] 

Білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа  технологияны жоспарлы түрде 

енгізіп, жүйелік интегралды өткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. 

Қазіргі замандағы  технология әрбір тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық 

қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Дәл осы жаңа  технология мен әрбір 

тұлғаның өзіндік білім алу траекториясын таңдауына жол беретін анық білім беру жүйесін 

құруды, оқу бағдарламаларының бағдарламалануы және өзгермелі бейімделінуі есебінен 

оқу үдерісінің біртұтастығын сақтай отырып оны дараландыруға мүмкіндік беретін 

компьютердің маңызды дидактикалық қасиеті негізінде тұлғаның оқу үдерісінде 

танымдық қызметін тиімді ұйымдастыру арқылы жаңа білім алу технологиясын түбегейлі 

өзгертуді тығыз байланыстырады. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты Қазақстан Республикасында 

бiртұтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру болып табылады. Олай болса, бiлiм беру 

саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, Қазақстан Республикасындағы 

ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен сабақтастыруға мүмкiндiк бередi. 
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Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi: 

–  ақпараттық және телекоммуникациялық техникалық құралдармен қамтамасыз 

ету; 

–  бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, жүзеге 

асыру; 

–  оқу-тәрбие үдерісіне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi қамтамасыз ету 

бойынша ғылыми-iзденушiлiк және оқу-әдiстемелiк жұмыстарын жүргiзу; 

– пәндер бойынша жасақта латын жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарының және 

оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң мазмұнын ақпараттық технологияны пайдалану 

мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi басқаруда ақпараттық жүйенi құру; 

– бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi үшiн бағдарламалық-техникалық 

құралдарды қамтамасыз ету және мультимедиялық бағдарламаларды, электрондық 

оқулықтарды жасақтау; 

– педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне еркiн 

пайдалана бiлуге дайындау және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру. 

Әлемдік өркениетке қадам басқан Қазақстанның қоғамдық-саяси, экономикалық, 

мәдени дамудағы жаңа бастамалар мен түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесіне өз әсерін 

тигізіп, білім деңгейін, оқыту әдіснамасын жетілдіруде тың ізденістер жасауға 

мүмкіншілік туғызып отырғандықтан  алдыма мынадай мақсаттар қойылады. 

– жаңа  технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру; 

– жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгiзу арқылы 

бiлiм беру мазмұнын жаңарту; 

– жаңа  технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың мамандыққа баулу 

механизмiн құру; 

– бiздiң елiмiздегi  жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену; 

– мультимедиялық электрондық оқулықтарды пайдалану. 

– отандық бiлiм беру жүйелерiн бiртұтас әлемдiк ақпараттық бiлiмдiк кеңiстiкке 

ену арқылы сабақтастыру және т.б. 

Қазір «Ғасырдың мектебі мен мұғалімі қандай болу керек?» деген негізгі сұраққа 

жауап ізделуде. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, 

тәжірибелік қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет 

екендігі аз айтылып жүрген жоқ. Қазір заман да, қоғам да өзгерген. Бүгінгі балалардың 

мақсаттары да, құндылықтары да, идеялары да бұрынғыдан мүлде басқаша. Өйткені олар 

– өзінің болашағына тиімділік тұрғысынан қарайтын, іскерлікке бейім, жоғары талап қоя 

білетін адамдар.Олай болса, бұл қоғам кез келген педагогтан өз пәнінің терең білгірі ғана 

болу емес, теориялық, нормативтік – құқықтық, психологиялық – педагогикалық, 

дидактикалық әдістемелік тұрғыдан сауатты және ақпараттық компьютерлік технология 

құралдарының мүмкіндіктерін жан – жақты игерген ақпараттық құзырлығы қалыптасқан 

маман болуын талап етіп отыр.[3] 

ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

сындарлы саясатының арқасында бүкіл мектеп компьютермен қамтамасыз 

етілді.Компьютер оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. 

Олай болса барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі 

күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. 

 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. 
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Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел 

қарқынмен дамуда, бұған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің 

қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры бойынша 

электрондық оқулықтар құрылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады. 

Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы оқушыны жекелей 

бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, мультимедиалық, бейне және дыбыс 

бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға көп көмегін 

тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану 

ыңғайлы және оларда өзін – өзі тексеру жүйесі бар. Осы электрондық оқулықтың 

артықшылығы болып табылады. Сондықтан, өзін – өзі тексеру жүйесі оқушы мен 

оқытушының арасындағы байланысын алмастырады. 

Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың, танымдық белсенділігін 

арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен 

еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе 

оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі 

ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. 

Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім беру жүйесін тұтастай 

жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту процесінде толыққанды дамуына мүмкіндік 

жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары 

мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы қажет. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу 

материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған 

байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-

әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және 

жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды. 

Осылайша жаңа технологиялардың дамуы жаңа әдіс-тәсілдердің пайда болуына 

көмектеседі және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 

Бұл технологияның өзектілігі қоғамның ақпараттандыру жылдамдығының 

артуымен сипатталады. Әр түрлі пән сабақтарында жаңа  технологияны пайдалану білім 

мазмұнын жаңартумен, ақпараттық ортаны қалыптастыруымен, сондай-ақ сапалы білім 

беру мүмкіндігінің жоғары болуымен ерекшеленеді. 

Соңғы кезеңде қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практика түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соның ішінде оқыту үрдісі ақпараттық – коммуникациялық 

жағдайларда жаңа көрініс алу жолында басқаша жаңалаған жолмен ХХІ ғасыр 

талаптарына сай білгір, уақытты үнемдей алатын тұлғаны қалыптастыруға бағытталады. 

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, еркін  сөйлеп, өз пікірін ашық айта алатын ойлы ұрпақ 

тәрбиелеуде сабақтың  маңызы зор. Сол сабақ атты театрдағы басты кейіпкеріміз-оқушы 

болса, онда барлығымыздың бағытымыз бір, бағдарымыз байсалды болмақ. Әр мұғалім 

оқушыға көпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі жаhандану саясатына сәйкес жаңа 

технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануы тиіс. 

Мұғалім шеберлігі-ізденіс нәтижесі. Сондықтан, орыстың  ұлы педагог-ғалымы 

К.Д.Ушинскийдің «Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз  көтеріп отырғанда ғана мұғалім, 

оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады»-деген. Бұл «Ұстаз» атты 

ұлы сүрлеуге соқпағын  салып 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.Қазіргі кезеңде елімізде 
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білім мен тәрбие берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағытталуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. 

Себебі:білім беру парадиагмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып жаңа көзқарас 

,жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. 

Сондықтан ұстаздардың оқу-тәрбие процесінде инновациялық әдіс-тәсілдерді дер 

кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу, әрбір тұлғаның білімге деген 

қызығушылықтарын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылықпен 

еңбек етуіне жол ашу-әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. 
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1. Коммуникативті құзыретті жеке тұлғаның жан – жақты дамуы мен қарым – 

қатынас диалогына түсу тәсілдерін орынды қолдану.   

     Ақындар, қоғам қайраткерлері Жүсіпбек 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» [5 томдық шығ. ж. А., «Ғылым», 1998, 30-

б.] 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» [А., «Рауан», 102-б.] деп жазады. 

Тұлғаның тірек құзырлылықтарының бірі ретінде танылып отырған 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптстыру оның тілдік білімін тереңдетумен қатар 

сөйлеу біліктілігін де жетілдіреді.  

«Коммуникативтік құзыреттілік» латынның «соmpetere» -қол жеткізу, сәйкес келу, 

сөзінен шыққан) – оқушылар және қоғам үшін күнделікті оқуда, қатысымдық 

міндеттердің тіл  арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске 

асыруда  оқушының тіл және сөз құралдарын пайдалана алуы. Егер оқушы сол тілде 

сөйлеушілермен тікелей немесе аралық қарым-қатынас барысында сол тілдің  нормалары 

мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара түсінісе алса,  коммуникативтік құзыреттілікті 

меңгргені.  

2. Сөйлесудің психологиялық және лингвистикалық сипаты. 

а) Ауызша тілдік жаттығулардың психо-лингвистикалық құрылымы мыналардан 

тұрады: 

1)Қызығу адамды итермелейтін кейбір әдіскерге  негізгі мәселе шет тілін қалай 

оқытуда емес, үйренушілерді қызықтыруда. Қызығу, ол бір қозғаушы күштің әсерінен 

болатын ішкі күштің қозғалуы. Қызығушылықтың екі түрі болады: 
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Оны жасаушы,  ол жаттығудың өздері едәуір жағымды болатындығын айтады. 

Олардың мазмұны қызық болуы мүмкін , немесе үйрену жаттығулары тартымды қызық 

болуы мүмкін. 

2) Мақсат , араласу – біреуге бір хабар жеткізу немесе біреуден бір хабар алу 

(білу) ; 

3) Мағыналар – ол ауызша етістіктер немесе і-қимыл арқылы көрсетілетін 

етістік. 

4) Жағдай – ол сөйлеуші мен естушінің әр түрлі жағдайға ара қатынасы немесе 

қатынасуы.  Көп жағдайларда шексіз мүмкіндіктер бар.  

Шет тілін үйретуде немесе уйренгенде жасанды жағдайда , кейбіреулер немесе 

шын не шынға жақын ситуацияларды пайдалана алады. Мұғалім тіл үйренушілерді 

лингвистикалық жолмен шығатын жағдайға тастау керек ,  осы үшін мұғалім рольдік 

ойындар және дәлелдейтін ойындар пайдалану керек. Сөйлеуді дамыту үшін үлгіні ана 

тілінде және шет тілінде жүргізу керек , деген психологтар  , әдіскерлердің ұсынысына 

қарасақ онда ол естуден сөйлеуге дейін. 

 «Тіл , субстанция емес , ол процесс» және «Тіл өмір сүрмейді , ол болып тұрады» 

біз оның қандай жағдайда болатынын білуіміз керек. Ауызша тілдің психологиялық 

мінездемелері дегеніміз не? Олар төмендегцдей : Сөйлесу қызығарлықтай болуы керек , 

сөйлеуші тыңдаушыға қызықты , маңызды ақпарат беруге ынталы екенін айтады , немесе 

тыңдаушыдан ақпарат алуға ынталы екенін айтады. Мысалыға алалық , оқушылардың бірі 

досмен сөйлесіп тұр. Не себепті ол сөйлесіп тұр? Себебі ол досына қызықты бірдеңе айту 

үшін немесе досынан маңызды ақпарат алу үшін. Бұл ішкі қызығушылықтың жағдайы. 

Бірақ ауызша сөйлеу, ол көбіне сырттай қызығушылық. Мысалы, оқушылардың 

экзамендегі жауаптары. 

в) Тілді ауызша сөйлесу , жазбаша үйренуге қарағанда әлдеқайда жеңілдеу келеді. 

Және еркін , сөздік пен грамматиканы пайдалануда ерекшелік болады. Мектепте шет тілін 

оқытқанда , біз оларды еркін сөйлейтін етіп шығара алмайтындығымызды назарға 

алуымыз керек. Біз оларды радиода , теледидарда т.б. жерлерде сөйлейтіндей стандартты 

ағылшынша үйретеміз. Мектептерде ауызша сөйлесуді үйрету , стандартты жазбаша 

үйретуге және монологтық формаға жақын келеді. Айта кету керек , оқушы қысқа 

сөйлемді монолог пайдалану керек және ауызша сөйлесуде пайдаланылатын сөйлемдердің 

мінездемелерінің үлгілерін пайдалану керек. Бізге оқушылар суретке қарап әңгіме 

айтқанда ұзақ сөйлем пайдалануға үйрету міндетті емес. 

 Мысалы : The day has a long blue pencil in his left hand. Мұның орнына мына 

сөйлемді пайдалануға болады. The boy has a pencil. It’s in his left hand. The pencil is long. 

It’s blue. 

 Оқушылар алдымен шет тілінің кейбір ерекшеліктерімен танысу керек , егер олай 

болмаса оқушылар естіген сөздерін түсіне алмайды , және де сөйлеген сөздері табиға емес 

жасанды болып естіледі. Бұл әсіресе диалогқа қатысты. Диалогтың лингвистикалық 

ерекшеліктері төменде көрсетілген. 

 1. Сұраққа жауап бергенде қолданылатын аяқталмаған сөйлемдер: 

- How many books have you? 

- One. 

- Do you go to school on Sunday? 

- No , I don’t 

- Who has done it? 

- Nick has. 

 Бұл оқушыларды жауап беру формасын үйретпеу толтыруға үйретпеу керек деген 

емес. Бірақ олардың пайдалану ережелері сақталу керек. 

- Have you seen that film? 

- Yes , I have seen this film , and I’m sorry. I’ve wasted two house. 

- Did you like the book? 
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- Yes I liked it very much. 

 2. Көмекші етістіктердің қысқартылған формаларын пайдалану : doesn’t , won’t , 

can’t , isn’t т.б. 

 3. Кейбір сөздердің қысқартылған формасы lab (laboratory) , mike (microphone) , 

maths (mathematics) , p.m. (post meridian) және т.б.  

 4. Сұрақтың жалғауларын пайдалану. Бұл сөздерді сөйлеуші артық сөз айтпай 

сөйлегенде қолданылатын сөздер. Төменде сұрақ жалғауларының анықтамалары және 

оларды сөйлескенде қолдану мысалдар. 

 «Сұраулы сөздің жалғаулары дегеніміз - өзіңіз білетіндей олардың мағыналары 

жоқ , әрине ағылшынша сөйлескенде өте қажетті». 

3. Оқушылардың ағылшын тілінде сөйлесім дағдыларын қалыптастыруда  

қазақ тілінің рөлі мен ағылшын тілінде кездесетін ұқсастықтар мен ерекшеліктер. 

Ағылшын тілінің дыбыстық қатары мен қазақ тілінің дыбыстық қатарын 

салыстырсақ , қазақ тілінде (ө,w,dz,i:,u:,eu,ou,a:,ә:) дыбыстары жоқ екенін байқаймыз.Бұл 

фонемаларды еркін дыбыстау үшін коммуникативті-фонетикалық жаттығулар көмегімен 

айнаға қарап отырып , бірнеше рет қайталап айтқызған жөн. 

Мысалы: (Ө) Arthur Smith , a thick set , healthy athlete sees three thieves throw a thing 

round. Thea’s threat and threaten to throttle her. He throws one thug to earth with a thud that 

shakes his teeth. The other thieves run off with a filthy oath. Thea thanks Arthur for thrashing the 

three thugs. 

There are three brothers. This is their other brother. These are their father and mother. 

Their other brother is feething. 

 Қазақ тілінде сөздер (і) дыбысына аяқталуы мүмкін. К.Б.Бектаевтың «Қазақ 

тілінің кері алфавиттік сөздігіне»  сүйенсек , ұяң (d) дыбысы тек қана өзге тілдерден енген 

сөздерде ғана кездеседі екен. Мысалы : лорд , этюд , гибрид ,секунд , аккорд , снаряд. 

Сондықтан қазақ балаларына ағылшынның heard , said , would сөздерін (hed , sed , wud) 

деп айтудың орнына (het , set , wut) деп айту оңай. Яғни қазақ тілді аудиторияда сөз 

соңындағы қатаң (t) дыбысы мен ұяң (d) дыбысын ажыратуға үйрететін арнайы 

фонетикалық жаттығулар жасауы қажет. Мысалы : A good cook book is important for good 

food. 

(t-d) A large group off students graduates each your. I heard that splendid speech you 

made last night. I heard that splendid  that they answered correctly , and the instructor thanked 

them. I request that all the books be removed from the desks. 

Кей қазақ балаларына ағылшын тілінде әдетте сөз соңында кездесетін (ks, kt) 

дауыссыздарын айту қиындық тудырады. Қазақ тілінде сөздегі екпін сөздің соңғы 

буынына түсетіндіктен , ks , kt дауызсыздары арасында қысқа (і) дыбысы айтылады. 

Мысалы , бүркіт, іркіс. Сондықтан үйренуші әдетте (buks , aіskt) деп айтудың орнына 

(bukis , aіskit) деп айтады. Ал екінші екпінді пайда болған екінші буынға түсіреді. 

Осындай қателерді жібермес үшін сабақ барысында ks , kt дыбыс тіркестерін 

жаттықтыратын және екпінді сөздің түбіріне түсіртіп айтқызатын фанетикалық 

жаттығулар керек. 

A Foolish Man 

I saw a man who always wore 

A saucepan on his head 

I asked him what he did it for 

“I don’t know why” , he said 

“It always makes my ears so sore – I’m a foolish man. 

Why didn’t I think of it be fore and wear a frying pan? 

Қазақ балаларына ағылшын сөздеріне екпін түсіру көп қиындық тудырады. Екі 

буын және бірнеше буынға бөлінетін сөздер кездескенде , олар екпінді ана тілдеріндегідей 

соңғы буынға түсіреді. Осы себептен екпін түсіруге арналған жаттығуларға ерекше назар 

аударылуы қажет.  
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 Адамзаттың жауарлар дүниесімен ерекшеленуі табиғатты меңгерудегі басты іс-

әрекетінің бірі және өзіндік қасиеті – оның дыбысты анық тілі. Дыбысты сөйлеу арқылы 

адамзат өзара қарым-қатынас жасап , іс-қимылы мен өмір тіршілігінің бейнесін 

қалыптастырады , өмір тәжрибелерін ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп қалдырып отырады. 

 Қарым-қатынас сөйлеу әрекеті арқылы жүзеге асып отырады. Бұл ретте сөлеу 

әрекетінің бірнеше сатылардан тұратын заңдылығы бар. Мұны сөйлеудің фразалары 

немесе сөйлеу әрекетінің сатылары деп атайды. 

 А) сөйлеуге даярлық 

 Ә) жоспарлау 

 Б) жүзеге асыру 

 В) бақылау сатылары 

 Сөйлеудің көптеген сипаттары ойлау әрекетіне ұқсас. Ойлау әрекеті адамның 

танып-білу мақсатын көздейтін болса , ал сөйлеу әрекеті арқылы қатынас жасау 

(коммуникация) мақсаты көзделеді. 

Ауызша жаттығулар , оқушының сөйлеуін арттыруға өте қажет. Десек те , олар тек 

оқушыларды сөйлеуге дайындайды. Және ол кейбір мұғалімдердің ойлағанындай және 

кейбір мұғалімдердің ауызша жаттығуға қанағаттанатын ; «сөйлесуі» бола алмайды. 

Оқушылар төмендегі үлгіге үйренген , олар кейде оқушылардың есту және сөйлеу 

қабілетін арттырады. 

 Сөйлеудің не екенін жақсылап түсіну үшін , ауызша тілдік жаттығудың 

құрылымын және сөйлесудің психологиялық , лингвистикалық мінездемесін қарастыру 

керек. 

a. Ағылшын тілінде сөйлеуге үйретуде мұғалімнің техникасы. 

Сөйлеудің екі түрі бар: монолог және диалог. 

Монологты оқыту үш кезеңнен тұрады: 

1)хабарлау 

2) айту 

3)талдау 

Ағылшын тілінде дұрыс сөйлем құруды үйренбей тұрып, сөйлеуді үйрену мүмкін 

емес. 

Мынадай жаттығуларды жасауға болады: 

Оқушыларды жағдайға байланысты үлгі беріледі. Үлгі-сөйлем әртүрлі сөздермен 

толықтырылады. 

Мысалы:  1) I can see a Ә.  

2) I can see a Ә. 

1) I am fond of Ә. 

2) I am fond of Ә. 

Мынадай жаттығуларды жасауға болады: 

1) Ауыстыру- I have a pen ( a book ...). 

2) Толықтыру -1 have an interesting book. 

3) Өзгерту - He has a book. He has no book. 

4) Толықтыру дамыту - I have an interesting book at home. 

5)  Аяқтау - If I have time I'll... 

Әр үлгіні әбден дағдыланғанша үйрету қажет. Мұғалім тапсырмасы мен оқиғалыңқ 

жұмыс.  

1) Give it a name. 

 T: We write with it. 

 P: It is a pen. 

     T: Мысықтың суретін үнсіз көрсетеді.  

     Р: This is a cat.  

     P: This is a black cat.  

     Make a negative statement.  
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     T: I live in Gorky street. 

      P: I do not live in Gorky street. 

      T: He likes to play hockey.   

      P: I don't like to play hоскеу. 

Ағылшын тілінде хабарлама жасап, сөйлеп үйрегеннен кейін оқушылар сөйлеуге 

және талдауға үйренеді.  

 

 

 

Сөйлеуге  үйрету  әдістері 

 

 

 

 

 

 

Осы екі форманың өздерінің ерекшеліктері болғандықтан , оларға жеке-жеке 

тоқталып кетеміз. 

1. Монологты оқытқанда үш түрге бөлінгенін оңай айыра аламыз. Монологтың осы 

үш түрі әр түрлі деңгейге байланысты сөйлесуге мүмкіндің туғызады : 

1. Стандартты деңгей 

2. Сөздің дұрыс айтылу деңгейі 

3. Сөйлеу қабілеті деңгеі. 

 Қашан оқушылар шет тілінде сөйлемнің қалай жасалу керек екенін, білсе 

ғана сөйлей алады. Сөйлемнің бөліктері әр түрлі сөздермен толықтырылған. Осылайша 

оқушылар өздерінің әр түрлі ойларын айта алады. Мысалы : 

I can see a…. 

Pupil 1: I can see a blackboard 

Pupil I’m fond off classical music  

 Оқушыларға берілген заттар , құралдарды пайдалана отырып әр түрлі 

сөйлемдерді дұрыс айтуға үйрету керек. Алдымен оқушылар үлгіге қарап жасайды , кейін 

еш көмексіз жасайды. 

Teacher : (затқа нұсқап) сол зат туралы бірнеше сөз айт 

Pupil : This is a pencil. The pencil is green. It is on the table. I like the pencil. 

 Оқушылар бірнеше сөйлемді ситуацияға байланысты оқушыларды сөйлеу 

қабілетіне үйрету. Оқушыларға сөйлеуге көмектесу үшін , мұғалім оқушыларға «қандай 

тақырыпқа» байланысты сөйлесу керек екенін айтуы керек. Тақырып берудің мақсаты : 

оқушылардың сөйлеу қабілетін көрнекті құралдарды көрсету арқылы бұрын өтілген 

тақырыптарды қосу арқылы , аудио көмек құралдары арқылы естіп сөйлеуге , және 

бейнетаспа құралдары оқушыларға көріп естуге көмектесді.  

 Оқушылардың сөйлеу қабілетін арттыруға байланысты бөлінген үш деңгейі 

барлық курстарда өтілу керек , бастаушы , орталау және жоғары деңгейде. 

 Мұғалімдерге ереже ; мұғалім оқушыларды сөйлем құрастыруға үйрету керек.  

Жоғарыда айтылғандардың қорытындысын кесте арқылы былай көрсетуге болады:  

 

Деңгей , және 

оқытудың 

тараулары 

Үйрену 

қабілетін арттыруға 

арналған жаттығулар 

Стимулы Мысалдар 

Сөйлем . 

Сөйлемнің 

құрылымы. 

Алмастыру 

жалғастыру іске асыру 

Толықтыру 

Ауызша , таспамен , 

көрнекі құралмен бейне 

таспамен 

I live in a 

Gorky street 

and that 

about you 
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Zina? Sasha? 

Tell the 

classmates when 

you were born. 

Listen to 

the statement 

and say  wether 

it’s true or false 

Оқушылардың 

дұрыс 

сөйлеуі. Әр 

түрлі 

ситуацияларға 

байланысты 

сөйлеу. 

Тақырыпқа , затқа т.б. 

байланысты 2,3,4 

сөйлемнен тұратын 

мәтін құрастыру. 

Оқушылар және , бірақ 

себебі , сол себепті 

дегенмен , қалай десек 

те , т.б. Көмекші 

сөздерді пайдалану 

керек. 

Ауызша , бейнетаспа , 

көрнекті құралдар және 

суреттер 

Tell the 

classmates 

about… 

Say a few 

words about… 

Describe the 

object (pictures) 

, etc. 

Оқушыларды

ң сөйлеуі. 

Жоспарда 

берілген 

тақырыпқа 

байланысты 

мәтін 

құрастыру. 

Сол сөйлемдер , және 

оқушылардың сөйлеу 

деңгейі. 

Ауызша , бейне таспа , 

көрнекіліктер , суреттер 

т.б. 

Tell the 

classmates 

about your 

holiday (your 

visit to) 

 

 

Диалог бірнеше сұрақ қою және жауап беру тарауларынан тұрады. Жауап беру 

және сұрақ қою тарауларының белгілері , ол жауап беру әдетте өзінің кезегімен басқа 

ауызша сөйлесу жүйесіне қозғау күші болып әсер етеді , сұрақ қою → жауап беру → 

оятушы күш → жауап беру. Жауап беру тарауы ол екі үзілістің арасында болатын сөйлем. 

Ол бір немесе одан да көп сөйлемдерден тұрады. Бірақ диалогтың мінездемесі дегеніміз , 

ол сұрақ-жауап тараулары бір-бірімен тығыз байланысты және бір-біріне байланысты 

болады. Сұрақ еш байланысты болмайды , ол жауап сұраққа байланысты болады немесе 

сұрақ болмаса жауап та болмайды. 

 - Where’s the book? 

 - There on the sheif. 

Диалогты үйреткен кезде , біз сұрақ жауап тарауын және →диалог үлгісін , 

оқытудың басты мақсаты етіп ұстануымыз керек , себебі , олар еркін сөйлесу формасының 

барлық мінездемесі құрамына енгізілген. Оқушылардың сұрақ-жауап арқылы диалогпен 

сөйлесу қабілетін арттыру үшін мынаны білуі қажет. Қалай жауап беру керек. Мысалы , 

Сұрақ –жауап : What is his name? It is name is Mike. 

Оқушылардың ағылшын тілінде коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру 

мәселесі тілдің қатысымдық және когнитивтік салаларының өзара ортақ бағыттары мен 

ұстанымдарынан  туындаған жаңа бағыт. Екінші тілді үйренуде сөз мағынасын 

қабылдауда, пайымдауда, түсінуде танымдық ерекшеліктерін ескеру, олардың түрлі 

өмірлік ситуацияларда өз ойын, пікірін жеткізу, коммуникативтік міндеттерді шешу, 

қатысымдық мақсатты іске асыруда тілдің заңдылықтары мен нормаларын орынды 

пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру мәселелері алдыңғы орынға шығады. Ғалым 

Ф.Ш. Оразбаева «коммуникация» термині  туралы былай тұжырымдайды: 

«коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, 

байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу 
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процесін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдік әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адмдар 

арасындағы қарым – қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді. 

Осыдан барып, «комуникабельді» -тез тіл табысады, түсінуге бейім, 

«комуникабельдік» - түсінушілік т.б. деген сөздер пайда бола бастады. 

Ғалым «коммуникация» сөзін «қатысым» деп танып, қазақ тілін оқыту 

әдістемесінде жаңадан «тілдік қатынас», «тілдік қарым-қатынас», «тілдесім», 

«жазылым»  және т.б. терминдерді енгізді. [«Тілдік қатынас теориясы мен әдістемесі», 

оқулық, Алматы, 2005, 39-б.] 

Коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан оқушы екінші адаммен, 

сыныптасымен белгілі бір ақпаратты жеткізіп қана қоймай, өз ойын түсіндіре, олардың 

пікірін ұға, түсіне білетініне көз жеткізуге болады.  

Коммуникативтік құзыреттілікті дамытуда диалогтік тіл – оқу  үрдісіндегі қарым-

қатынаста алдыңғы орын алады: ол оқытудың негізгі мақсаттарының бірі және оның 

маңызды құралы. 

Демек, ағылшын тілін оқыту барысында өзіндік ой-толғамын жеткізе алатын, кез – 

келген  адаммен тілдік қарым – қатынасқа  түсе алатын, коммуникабельді, іскер азамат 

тәрбиелеп шығару арқылы коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту жолында атқарар 

еңбектер әлі де алда.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Аймауытов Ж.: «Бес томдық шығармалар жинағы», 1998 жыл.  

2. Амандықова Г.Н.: «Шет тілін оқыту әдістемесі», Фолиант баспасы, Астана, 

2007 жыл.  

3. Жұмабаев М.: «Педагогика», Алматы, рауан баспасы, 

4. Комков И.Ф: «Активный метод обучения иностранным языкам в школе», 

Москва, Просвещение, 1988г. 

5. Леонтьев А.А.: «Язык, речь, речевая деятельность», Москва,1969 жыл. 

6. Тұрғынбаева Б.А.: «Кіші жастағы оқушылардың шығармашылығын 

дамыту», Алматы, 1998 жыл.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  У  УЧАЩИХСЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ 

УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

Накышова А. Ж. 

СОШ №144 им. С. Алжикова 

г.Кызылорда 

 

 Нам нужна современная система 

образования, соответствующая 

потребностям экономической и 

общественной модернизации» 

Н.А.Назарбаев. 

 

« 

 

Впервые понятия « компетенция» и « ключевые компетенции» стали 

использоваться в сфере бизнеса с целью определения качеств будущего сотрудника, 

которые должны влиять на успешность его профессиональной деятельности в 

организации. Тем самым они стали противопоставляться понятию «квалификация» и 

начали рассматриваться как самостоятельные универсальные составляющие любой 

профессиональной деятельности, влияющие на ее успешную реализацию.  
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Компетенции – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности) необходимых для того, чтобы продуктивно действовать 

в социуме.  

Компетентность – владение человека соответствующей компетенцией, включая 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

Таким образом, компетенция – это норма, компетентность – это качество уже 

имеющееся у человека.Возникает вопрос: «Можно ли научить компетенциям?» Так 

проблематика компетенций попадает в образование и со временем занимает ведущее 

место. Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) по существу 

является ответом образования на вызовы современного общества, которое 

характеризуется все возрастающей сложностью и динамизмом. Отсюда и 

компетентностный подход в обучении, который сосредоточивается на том, чтобы не 

увеличить объем информированности человека в различных предметных областях, а 

помочь ему самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. Те же умения, 

которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях своей 

профессиональной, личной и общественной жизни, достигая поставленных целей, стали 

называть компетенциями или ключевые компетенциями. 

Традиционная система в том виде, в котором она  существует, себя исчерпала и 

эволюционным путем, путем внутреннего преобразования, должна перейти в новое 

качественное состояние. Так компетентностный подход в обучении становится 

актуальным и  закрепляется действующим ныне Государственным образовательным 

стандартом. На смену понятиям «знания», «умения», «навыки» приходит термин 

«компетенция». Компетенция (нем. Competent - соответствующий, способный) - это 

способность решать круг определенных социально значимых задач на основе имеющихся 

знаний по данному вопросу. 

 Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю 

– я усваиваю». 

Считаю, что одним из активных методов формирования учебно-познавательной 

компетенции на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к 

воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, 

анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 

получает из него новую информацию.                                       

      Учебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций 

учащегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.                                                                

         Формирование   ключевых компетенций обучающихся является одной из 

важнейших задач, стоящих перед школой по модернизации образования. Исследователи  

компетентностного подхода к обучению предполагают несколько классификаций 

ключевых компетенций 

                                         учебно – познавательная 

 коммуникативная                                                                          общекультурная  

 

 

ценностно смысловая                                                                                 социально-трудовая  

 

 

 

 информационная                                                                  личностного  совершенствования 

Образовательные 

компетенции 

(А.В. Хуторский) 
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    Данная классификация оказалась наиболее отвечающей требованиям 

компетентностного подхода, т.к. она составлена на основе главных целей общего среднего 

образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также 

основных видов деятельности учащегося. 

      Содержание среднего профессионального образования ориентировано на 

достижение каждым обучающимся, определяемых Стандартом результатов образования в 

виде сформированных  

ключевых компетентностей 

 

 

 

компетентность разрешения проблем                             информационная компетентность 

                                  коммуникативная компетентность 

 

Приоритетным направлением в образовании является воспитание личности, 

стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия 

нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных 

ситуациях. Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить ребенка 

решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и  

ситуациях общения, т.е. сформировать у него  коммуникативную компетенцию. 

Коммуникативная компетенция включает овладение всеми видами речевой 

деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и  ситуациях общения. Однако в это 

понятие входит не только овладение необходимым набором  языковых знаний, но и 

формирование умений в области практического использования языка в процессе речевой 

деятельности. Это соотносится  и с реализацией воспитательных задач по формированию 

социально активной личности, ориентирующейся в современном мире. Коммуникативная 

компетенция здесь становится частью культурной компетенции, ведет к повышению 

общей гуманитарной культуры личности, формированию у нее высоких творческих, 

мировоззренческих и поведенческих качеств, необходимых для включения ее в 

разнообразные виды деятельности. Формирование коммуникативной компетенции – 

процесс длительный и  достаточно сложный. Особую сложность в преподавании русского 

языка представляет соотнесение предметного курса и реального речевого опыта 

учащегося, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком.  

Коммуникативная компетентность позволяет: 

- использовать разнообразные средства устной и письменной коммуникации на 

русском и другом языках для решения своих задач в конкретных жизненных ситуациях; 

- отбирать и использовать стили и жанры, адекватные решению коммуникативных 

задач; 

- выражать свою точку зрения в соответствии с нормами этикета; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие, в том числе с представителями 

других культур, приверженцами других точек зрения, позиций, вступая в диалогическое 

общение, разрешая конфликтные ситуации; 

- строить коммуникацию в группе с людьми, стоящими на различных позициях, для 

получения общего результата. 

В нашем случае это: 

* совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

* обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

* развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.  
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Необходимость, формирование и развитие такого подхода является одной из 

главнейших задач в обучении русскому языку, что и способствовало выбору темы 

опытно- экспериментальной работы: 

I этап: поисковый  

II этап: экспериментальный  

III этап: заключительный  

Целью первого этапа - этапа погружения в проблему - является изучение 

исследований ученых данной проблемы, научную обоснованность, знакомство с 

передовым опытом, тенденциями новой педагогической системы, новых технологий, 

форм и методов, направленных на достижение конечного результата.        

Работа в современных  условиях  предполагает развитие творческих способностей 

учащихся путем поиска эффективных приемов и методов преподавания. Особенно 

актуальной проблема творчества учащихся стала в настоящее время - в период 

модернизации казахстанского образования.       

В современных условиях решение проблемы реализуется с помощью 

разнообразных технологий, целью которых является не только трансляция знаний, но и  

выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей каждого учащегося. 

Выбор пал на технологию уровневой дифференциации. 

Концептуальные   положения технологии предполагают демократизацию и 

гуманизацию  процесса  обучения; обязательность  базового  уровня; переход  в  процессе  

обучения   умственного  развития   от  зоны   “актуального  развития”  к  зоне  

“ближайшего развития”, деятельность, предусматривающая переход от  

репродуктивного уровня к продуктивному. Классификация разноуровневых  заданий 

способствует формированию  умения  в  стандартной   ситуации  

І уровень. Упражнения по  предложенной  таблице или предложенной  схеме  

(практические  и  познавательные  умения ), решение  аналогичных ,  типовых 

упражнений,  требующих  прямого  использования  полученных  знаний; пересказ текста  

в  том  же  виде,  как  в  учебнике  без  собственных  комментариев; значение  понятий,  

определений, схем. Формируется    такое  качество  знаний, как  правильность.   

ІІ уровень. Формирование  репродуктивных измений   в определённой  ситуации: 

выполнение   аналогичных,  типовых  заданий,  требующих  трансформации  знаний 

(познавательные  умения); изложение  текста  с  собственными  комментариями 

(познавательные  умения ), самостоятельный  подбор таблиц, схем. Выполнение заданий 

осуществляются  по схеме: сравнение,  наблюдение,  описание,  вывод. В результате  

получаем  качество  знаний - полнота,  действенность.  

ІІІ уровень.  Формирование  частично-поисковых  умений: выполнение  

нетиповых  заданий,  которые требуют применения специальных приемов, методов. 

Самостоятельный подбор таблиц,определений, схем. Процесс познания. Качество  знаний 

-  сознательность, системность.   

ІVуровень. Формирование   творческих   умений : самостоятельное  решение  

проблемы; самостоятельное   выделение   проблемы;  самостоятельное    получение  новой  

информации. 

Разноуровневое обучение позволяет каждому учащемуся иметь возможность 

овладеть учебным материалом по отдельным предметам программы среднего 

профессионального образования на разном уровне не ниже базового в зависимости от его 

способностей и индивидуальных особенностей личности, при которой за критерий оценки 

деятельности ученика принимаются его усилия по овладению материалом, творческому 

его применению, что позволяет воспитанию таких качеств, как  самостоятельность 

решения проблем в незнакомых ситуациях. 

Данная технология позволяет формированию личности  широкообразованной с 

развитой культурой мышления, с высокими моральными и нравственными ценностями, 

способной к саморазвитию, самоопределению и самовыражению, самореализации и 
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самокоррекции. Позволяет созданию благоприятных, бесстрессовых условий, при 

которых учащийся сам выявляет уровень своей готовности, оценивает свои успехи, 

сравнивает их, осознает недостатки и составляет для себя дальнейший план обучения для 

перехода на новую ступень.  

Такая система заданий разного уровня - позволяет формированию 

коммуникативной компетенции учащихся - казахов в изучении русского языка, 

формированию социально активной личности, ориентирующейся в современном мире. 

Мониторинг исследования сформированности коммуникативной компетенции  

Использование средств и приемов воздействия на мотивацию учащихся на уроках 

русского языка и литературы дало свои положительные результаты. За 3 года работы в 

данном направлении заметно повысился рост заинтересованности учащихся предметом 

(значительно сократилось число «равнодушных»), стало наблюдаться повышение 

качества знаний. Это хорошо видно на диаграмме. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ПОНИЖЕННОЙ 

МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

 

Василевская Р. В. 

«СОШ № 61» 

Шарипова А. М. 

. КГУ «СОШ № 83» 

 

Всем педагогам известно огромное количество причин низкой мотивации к 

обучению и, как следствие, низкое качество знаний у учащихся. В рамках обновления 

содержания образования необходимо создать такие условия, где бы учащиеся сами 

стремились к успешному обучению в школе и вне ее.  Для того чтобы заинтересовать 

учащихся, необходимо использовать все возможности учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации; 

 активизировать критическое, логическое мышление; 

 организация конструктивного диалога, групповых и индивидуальных форм 

работы учащихся на уроке; 

 выстраивать партнерские отношения с группой; 

 проявлять заинтересованность в повышении качества знаний учащихся. 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на 

развитие мышления, памяти и внимания. 

Техника "Пересказ по кругу" 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр 

круга, закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, с которого 

начинается воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке каждый говорит 

по одной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз читается, и 

участники исправляют ошибки, дополняют то, что было упущено. 

Техника "Самое главное" 

Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им 

предлагается просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного материала одним 

словом. Потом - одной фразой, а после найти в тексте какой-то "секрет", то, без чего он 

был бы лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и 

"секреты". Выбираются самые точные и лучшие ответы. 

Техника "Моментальное фото" 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени 

школьникам демонстрируется текст. Учащиеся должны сосредоточить все свое внимание 

и воспринять из показанного текста как можно больше информации. Каждая команда 

может зафиксировать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить по 

памяти. Затем все вместе обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно 

воспроизведет больше текста. 

Техника "Лучший вопрос" 

Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный 

вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на него как 

можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. д. Участники 

решают, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым 

активным. 

 Мотивационными процессами обучающихся можно и нужно  управлять, создавая 

при этом условия для развития внутренней мотивации. 

Желательно организовывать каждый урок в соответствие с интересами учащихся, 

использовать все возможности учебного материала для развития их любознательности. 

Для того чтобы повысить познавательный интерес, применяются активные формы 

обучения такие, как:  
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 разрешение проблемных ситуаций; 

 использование поискового метода при изучении учебного материала; 

 связь учебного материала с жизненным опытом учащихся, как следствие,  

формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся; 

 организация сотрудничества, использование групповых форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; 

позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над 

проектами. 

"Пиктограмма или пляшущие человечки" 

Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После 

показа слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое 

поможет ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое изображение обозначается 

номером, соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание 

отдельных букв и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. 

Выбор изображения для запоминания ограничивается по времени. Воспроизведение 

учащимися словесного материала осуществляется спустя 30-40 мин. Учащемуся 

предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова и 

словосочетания. При оценке результатов подсчитывается количество правильно 

воспроизведенных слов. 

Техника оценочной безопасности 

Оценивать деятельность подробно, дифференцированно. Возникает деловая 

мотивация учения: "Еще не знаю, но могу и хочу знать". Ставьте перед учащимися 

предельно конкретные и реальные цели. Не ставьте для ребенка   невыполнимыми целями. 

Учащийся не объект, а субъект оценки. Умение оценивать себя самостоятельно - главное 

средство преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее 

дифференциации.  

Десять правил работы со «слабоуспевающими» 

1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему 

эту веру. 

2. Помните,  что для «слабоуспевающего» необходим период «вживания» в 

материал. Не торопите его. Научитесь ждать. 

3. Каждый    урок - продолжение предыдущего. Каждый вносит свою лепту в 

изучаемую тему. Многократное повторение основного материала - один из приёмов 

работы со слабыми. 

4. Вселяя    слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще предлагайте им 

однотипные задания (с учителем, с классом, самостоятельно). 

5. Работу    со «слабоуспевающими» не понимайте примитивно. Тут идёт 

постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к учению. 

6. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого выбрать 

главное, изложить его, повторить и закрепить. 

7. Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить 

ребят к себе - не получите и результатов обучения. 

8. Научитесь      управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут 

выход - займутся своими делами. 

9. Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя короткое время их 

среда вновь расколется - на способных, средних и ... «слабоуспевающих». 

10. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили 

материал, опросили сильных - посадите их к слабым, и пусть продолжается учёба. 

На фоне учебных неудач, систематической ситуации неуспеха в глазах родителей, 

одноклассников, учителей познавательная потребность очень скоро исчезает, порой 

безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Таким учащимся необходима 

«поддерживающая» работа, помогающая успешно осваивать учебный материал, получая 
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постоянное внимание со стороны учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в 

которые включена продуманная система помощи ребенку, заключающаяся в серии 

«подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, необходимых для 

успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо большее количество времени на 

отработку приемов и навыков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Мусажарова М. Э. Смеян Е.Ю. 

«Гимназии № 1» г. Караганда 

 

 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. По мнению известного психолога и лингвиста А.А.Леонтьева 

функциональная грамотность есть «способность человека свободно использовать навыки 

техники чтения для извлечения информации из реального текста». Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности — чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение  – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы с учётом специфики содержания предметных областей по 

литературному чтению должны отражать: понимание литературы как явление 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, истории и культуре, первоначальных эстетических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения, умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Поэтому, научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному 

чтению- одна из главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, 

так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии ребёнка. В 

начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами.   Жизнь показывает, 
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что если ученик научился читать в период обучения грамотности, то он в коллективе 

класса занимает заметное место, верит в свои силы, и, наоборот, если ребенок не овладел 

чтением, он чувствует какую-то ущербность, теряет веру в свои силы, в способность 

успешно учиться и в коллективе класса находится в тени. Морально он будет переживать 

свой недостаток и не сможет реализовать в школе свои способности, то положительное, 

что в нём заложено.  

 Работа по формированию функциональной грамотности учащихся в нашей 

гимназии осуществляется по 4 направлениям: учебная работа, внеурочная деятельность, 

работа с родителями, социальное партнёрство. 

Учебная работа предполагает  использование на уроках эффективных технологий и 

методик обучения, ориентированных на развитие читательской грамотности, применение 

следующих образовательных технологий: развитие критического мышления через чтение 

и письмо; проектное обучение; КСО. 

Учителя гимназии проводят нестандартные уроки: урок – сказка, урок – 

путешествие, урок – КВН, урок – соревнование, урок – исследование, урок – деловая игра, 

урок – проект, урок – экскурсия. 

   На уроках мы применяем следующие методики обучения 

Система упражнений для отработки навыков чтения : 

«шифрограмма», чтение слов по кругу, чтение с разной 

интонацией и силой голоса, чтение текста с пропущенными 

словами и т.д. 

Упражнения на определение смысловой структуры текста: 

подобрать к каждому заголовку соответствующую часть текста, 

работа с деформированным текстом.На каждом уроке 

литературного чтения дети работают со сплошными текстами из 

сборника, составленного учителями гимназии для формирования 

функциональной грамотности. 

    Вот один из текстов:  

 

   
 Простая ручка с пером была не очень удобна. Её нужно было всё время макать в 

чернильницу. Если чернил было много – обязательно получалась клякса. В школьный 

набор обязательно входила чернильница – непроливайка и бритва, которой подчищали 

ошибки. Девочки – отличницы имели ещё и перочистки. Это такие маленькие тряпичные 

книжечки. Мальчики иногда очищали перо о рукав школьной формы. В начале XX века 

простую ручку потеснила автоматическая. Её называют «вечным пером». Чернила в ней 

находились в специальной ёмкости. Когда они заканчивались, ручку нужно было 

заправлять. Сегодня автоматическая ручка известной фирмы – престижная вещь, которая 

свидетельствует о жизненном успехе. 

Отметь правильный ответ. 

Как называют автоматическую ручку? 

а) «временное перо»               б) «вечное перо»                      в) «мгновенное перо» 

Какой предмет не был обязательным в школьном наборе? 

а) бритва              б) перочистка                   в) чернильница 

3.О чём свидетельствует автоматическая ручка известной фирмы? 
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А) о жизненном успехе       б) о покладистом характере     в) о необходимости много 

писать 

 Творческие задания практического действия: работа с иллюстрацией к тексту; 

рецензирование детьми созданных рисунков; лепка и аппликация. 

 Задания творческого характера речевой деятельности; составление вопросов и 

тестов по данному тексту; творческое пересказывание; продолжение предложения 

(придумывание конца); творческое сочинение; письмо литературному герою. 

Творческие задания игрового действия: работа с кроссвордами; составление 

викторин; драматизация; составление сказочных объявлений и телеграмм. 

  Внеурочная деятельность заключалась в проведении следующих мероприятий: 

фабрика читателя,  акции «Книжный хит – парад», «Любимая книга», читательская 

конференция, неделя детской книги, конкурс на лучшего чтеца. 

Осуществляется  работа с учащимися по разработке исследовательских и 

творческих проектов.В гимназии выпускается  газета «Гимназёнок», в которой печатались 

творческие работы учеников.    

   Работа с родителями осуществляется в следующих направлениях: разработка 

памяток для родителей по предметам,  проведение тематических родительских собраний, 

проведение «Открытого урока чтения» для родителей, внеклассных мероприятий с 

родителями. 

  Социальное партнёрство предполагает сотрудничество с городской библиотекой 

им. Абая (проведение совместных мероприятий по разной тематике); посещение музея 

гимназии; посещение театров им. Станиславского, С. Сейфуллина, музыкальной комедии, 

детского театра «Буратино»; посещение городских музеев, выставок.   

Учителями гимназии была создана электронная «Педагогическая копилка», в 

которую были включены: сборник текстов по формированию функциональной 

грамотности, сборник заданий по формированию математической грамотности, рабочие 

тетради по русскому языку и познанию мира,  разработки уроков, классных часов, линеек, 

родительских собраний 

В ходе работы мы пришли к мнению, что  слова А.А. Леонтьева: « Бессмысленно 

говорить, что мы учим читать, потому что на самом деле  мы должны учить понимать 

текст, а обучение чтению, как мы  обычно  его трактуем, это только одно звено, только 

необходимое условие обучения процессу понимания» актуальные особенно сегодня. 

 

Использованная литература: 

1Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях (в 

том числе, реализующих инклюзивное образование) республики Казахстан в 2014 – 

2015 учебном году. Инструктивно – методическое письмо. – Астана: Национальная 

академия образования им. И. Алтынсарина. 2014 (Электронный ресурс)  

2.Андреев, О. А., Хромов Л. П. Учитесь быстро читать. – М. : Просвещение, 1991  

3.Беденко, М. В. Формируем навыки смыслового чтения. – М, 2013  

4.Беденко, М. В. Смысловое чтение: Тетрадь – тренажёр. – М.: ВАКО, 2014  

5.Работаем с текстами: Дидактические материалы/ Составители: И. Н. Гаврилова, М. 

А. Зайцева, С. Г. Калашникова. – Омск, 1999  

6.Леонтьев, А.А. Психология общения.- М., 1974 

7.Сборник текстов, заданий и упражнений по формированию функциональной 

грамотности учащихся начальных классов: Утверждён методическим советом УМЦ 

Карагандинской области / Сост. М.Э. Мусажарова., Т.В.Лаптева, О.В.Берзан, 

Е.Ю.Смеян, Н.В.Мареева - Караганда,2015 
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ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫН  ОҚЫТУДА ТУҒАН ӨЛКЕ МАТЕРИАЛЫН 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Тілеубаева Р.К. 

Қарағанды облысы  Қарқаралы ауданы №21 Бақты орта мектебі 

  

 

"Ұлт болам десең- бесігіңді түзе.  Отан деген ұғым біздер үшін айқын ақиқат. Отан 

– өзің туған қала, өзің өскен ауыл, өзің оқыған мектеп, қысқасы – өзіңді өмір азаматы 

болып қалыптастыруға әсер еткен орта. Ендеше, солар жайлы білу ауадай қажет нәрсе», – 

деп айтқан екен. Көзіқарақты жан бір сәт зер сала қарайтын болса, ұлы суреткердің осы 

айтқандарында үлкен мән-мағына жатқанына көз жеткізетіні анық. Өйткені, ел тарихын 

білетін, дүние-танымы кең, туған өлкесінің мәдени-тарихи құндылығын ерекше 

құрметтейтін азаматтар қалыптастыру кешегі күннің де, бүгінгі күннің де басты талабы 

болды, бола да бермек. Қазіргі заманда Қазақстан мектептерінде тарих пәні қалай 

оқытылуда? Бұл мәселе қатардағы қарапайым адамнан бастап, Елбасыға дейінгі бүкіл 

еліміздің азаматтарын мазалайды. Өйткені ұлттық құндылықтарды қалыптастыруда, 

отаншылдық сияқты қасиеттерді жас ұрпақ бойына сіңіруде, тарих пәні шешуші рөл 

атқарады.   

Елбасымыз Н.Назарбаев "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" стратегиялық 

жолдау мақаласында ұлттық тәрбие беру үлкен құндылық екенін баса көрсетті. Аталған 

мақалада Нұрсұлтан Әбішұлы отбасы құндылықтарынан бастап, қазақ тарихының, 

мәдениеті мен әдебиетінің дамуына ерекше көңіл бөлген. Соның ішінде «Туған жер» 

бағдарламасын ерекше атап өтуге болады. Бұл жоба ауыл-аймақты гүлдендірумен қатар, 

жастардың бойындағы патриоттық сезімдерін оятуға да бағытталған. «Туған жер» 

бағдарламасы – Президент ұсынып отырған рухани жаңғырудың өзегі, себебі, ол еліміздің 

болашағы – жастар үшін рухани дамудың бағдаршамы іспеттес. Бұл бағдарламаның 

тұжырымдамалық негізгі мұраты – туған өлкені, жерді, ауылды қастерлеу арқылы елін 

сүюге, жалғыз Отанымыз – Қазақстанды сүюге тәрбиелеу. Сондықтан, қазақ әдебиеті, 

Қазақстан тарихы және география пәндері негізінде әр өлкенің әдебиеті, тарихы, 

қайталанбас табиғаты мектепте оқытылып, оқушылардың білімі шыңдалып, бағалануы 

тиіс. 

 Әр адам өзінің туып-өскен жерінің, тұрып жатқан өңір-аймағының тарихын білгені 

жөн, ол ешқашан артық болмайды. Бұл мәселеде білім мекемелерінің, оның ішінде 

мектептің орны бөлек.Шын мәнінде ұлттың болашағы - келешек жас ұрпақ екені еш 

күмәнсіз ғой. Ендеше жас ұрпақты тәрбиелей отырып, оқытудың маңызы өте зор.  

Бүгінгі  білім беру жүйесіндегі Отан тарихын оқытуды туған өлке тарихын 

оқытсақ, жас буынның тарихи санасының қалыптасуы мен патриоттық сана-сезімі 

анағұрлым арта түсер еді. Себебі, «өзгені тану үшін, алдымен өзіңді тани біл!» деген 

жалпыадамзаттық қағиданы басшылыққа ала отырып, мектептерде өлкетану жұмыстарын 

жүргізу, жинаған материалдарды тарих сабақтарында пайдалану өте маңызды. Өлкенің 

тарихын білу - өзінің, отбасының әулетінің, туып өскен өлкесінің тарихын білуден 

басталады. Өзінің тегін, оның тарихын білмеген адам өз халқының тарихын білуге 

ұмтылмайды, оған қызықпайды. Ал мұндай адам басқа халықтарды, оның тарихын, тілін, 

әдет-ғұрпын құрметтей де, сыйлай да алмайды. 

Қазақстан тарихын оқытуда бағдарламаға сәйкес тақырыпты оқыта отырып, сабақ 

барысында тақырыпқа сәйкес келетін өлке тарихына шолу жасау, үйрету, хабардар ету, 

өлкедегі бұған дейін болып өткен оқиғалар туралы тың деректерді пайдалану жеке 

тұлғаның дүниетанымын, өзіндік көзқарасын, пәнге деген қызығушылығын, оқулықтағы 

құжат деректеріне өзіндік талдау жасауына ықпал етеді.  

Ұлтымыз кеше ғана қалыптасқан халық емес, тамыры тереңге кеткен, тарихы 

тылсым сырларға толы, ғасырлармен жасасып келе жатқан жасампаз ұлт екеніміз анық. 
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Ендеше ұлттық тәлім - тағылымдардағы, салт- дәстүріміздегі тарауы  тоқсан тарау 

тарихымызды қайталап оқыту, қазіргі заман талабына сай, жаңа білімді, сапалы, саналы 

ұрпақ тәрбиелеуге ұмтылуымыз заңдылық болып табылады.  

Саяси, экономикалық реформаларда егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге 

қол жеткізгені баршаға мәлім. Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды 

тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға 

басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр. Елбасымыз  бұл ретте, тұтас қоғамның 

және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке-жеке 

тоқталады. «Сананы жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, жаңғырудың алты 

бағытын белгілейді: 

1. Бәсекеге қабілеттілік; 

2. Прагматизм; 

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау; 

4. Білімнің салтанат құруы; 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы; 

6. Сананың ашықтығы. 

Аталмыш бағыттардың бәрі барынша өзектендірілген және уақыттың талаптарына 

нақты жауап береді. «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен 

құндылықтардың қайнары тоғысып, ақыл-парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игерген 

адамдар көп болса, еліміз өркениетті, бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. Болашақта 

ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ 

ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет 

тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 

алғышарттардың санатында. 

Ұлттық код- ол біздің жаһандану ғасырындағы ең қажетті рухани құндылық екені 

күмәнсіз. Әсіресе жас ұрпаққа өз ұлтының тарихи танымын таныстыру, жеті атасын білуі, 

жер-су аттарының тарихи мән- мағынасын тануы, мақал- мәтелдеріміздің философиясын 

түсініп ұғынуы аса маңызды.  Бізден бұрын өздері тұратын жердің, өлкенің тарихын 

зерттеп, зерделеу аса маңызды екенін білуіміз керек. 

 Біз тұратын Қарқаралы ауданына қарасты Бақты селолық округы орман тоғайлы, 

нулы, сулы өлкелі жер. Арқадағы бес қазылықтың екеуі - Кент қазылық пен Боқты 

қазылық осы ауылдың территориясына жатады. Үсті пейіш, асты кеніш қазынаға өте бай 

жер. Оның үстіне Ә.Х. Марғұлан картаға түсіріп кеткен "тас қорымдар" өте көп, ол өз 

кезегінде зерттеуін күтіп жатқаны анық. Менің айтарым; бұл өлке "Беғазы- Дәндібай" 

өркениетінің нақты жалғасы екені рас. Осы өлкедегі жер-су аттары талай тарихтан сыр 

тартып тұратыны анық. Осындай тарихы бай өлкені өскелең ұрпаққа тарих пәнін оқыту 

барысында таныстыру ұстаздың ең үлкен парызы мен міндеті деп білемін. Осы бағытта 

өлке тарихын зерттеп, зерделеу мақсатында оқушылармен "Өткен тарих- бүгінгі жарқын 

болашақтың белгісі" атты жоба бойынша жұмыс істеп жатырмын. Ондағы мақсат – 

оқушыларды өлке тарихына қатысты деректер жинауға тарту, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу және осындай іс-шаралар арқылы олардың туған жерге деген сүйіспеншілігін 

арттырып, бойларына патриоттық сезім рухын сіңіру болып табылады. 

Аулымыздағы «Кентөбе»  кен орнының жер атауы- Болатты жазығы деп аталады. 

Болат темірден қорытылған жоғарғы сапалы түрі екені белгілі. Ал, Кент өлкесіндегі 

металл қорытқан ежелгі пештің бүгінгі күнгі маңызы өте зор. Бізден бұрынғы өткен ата- 

бабамыз ерте дәуірдің өзінде- ақ металмен жұмыс істей алғанын нақты дәлелдермен біле 

аламыз. Жас ұрпаққа осындай елеулі тарихи жағдайды оқытып, ұғындыру жарқын 

болашаққа бастары анық. Оның үстіне аулымыздағы «Тұз әулие», «Қыз әулие», 

«Қарасақал әулие», «Молдахан» қыстауындағы «Әулие ата» үңгірлерінің қыр-сырын 

ашып, танып-білу ұлттық кодтың ашылуына себепкер бола алары анық. Осы бір 

«әулиелерге» қатысты аңыз- әңгімелер, әфсаналар әлі де халықтың жадында сақталуы 



889 

 

Ұлттың тарихы тереңде екенін айғақтайды емес пе?  Бөгенбай қыстауының жанындағы 

таудың биік жартасында салынған ежелгі дәуірге тән суреттердің сырын ашып, зерттеп, 

зерделеу маңызды болмақ.  

  Қорыта айтатын болсақ, Елбасымыз Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру»  мақаласын жас ұрпаққа тарихты оқыту барысында жаңа серпін беріп, ұлт 

болып қалыптасуға бағыт- бағдар берері анық. Осы бір айтулы мақала тарих қойнауына 

еніп, сырын танып- білуге ұмтылдырары хақ.  
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Инновацией называют создание и использование нового компонента, вызывающего 

изменение среды из одного состояние в другое. Соответственно под инновационными 

технологиями в образовательном процессе понимается создание нового, ранее не 

существующего компонента. 

Часто педагогический коллектив детского дошкольного учреждения, рассказывая о 

своих успехах и достижениях, оперирует фразами: «Наше учреждение активно внедряет в 

работу инновационные технологии обучения и взаимодействия с родителями». Но 

инновационным образовательным учреждением в истинном значении может называться 

только то учреждение, которое не только внедряет инновационные программы в свою 

систему образования, но и комплексно разрабатывает и внедряет их в свою работу. То 

есть такое детское образовательное учреждение выступает в качестве лаборатории по 

разработке программ и площадкой для их апробации. 

Характеристики инновационной деятельности детского дошкольного учреждения: 

Педагогический коллектив инновационных детских садов разрабатывает и 

применяет в деятельности по воспитанию детей и в организации образовательной среды 

модель, которая отличается от общепринятой в других дошкольных учреждениях. 

Коллектив разрабатывает и применяет новые способы деятельности педагогов. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в детских дошкольных 

учреждениях: 

Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий 

для формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении 

оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие 

знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. 

Формами работы являются спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, 

утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая и 

динамическая гимнастика, релаксация, прогулки не только на территории детского сада, 

но и в лесопарковых зонах, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

https://egemen.kz/article/tughan-zher-baghdarlamasy-qoghamda-zhanha-rukhani-dastur-qalyptastyruy-tiis
https://egemen.kz/article/tughan-zher-baghdarlamasy-qoghamda-zhanha-rukhani-dastur-qalyptastyruy-tiis
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Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной 

деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые 

ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и 

прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире. 

Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку представляется для 

изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При развивающем обучении ребёнок 

самостоятельно должен прийти к какому-либо мнению, решению проблемы в результате 

анализа своих действий.Коррекционные технологии: их целью является снятие 

психоэмоционального напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, 

музыкальная терапия. 

Информационные технологии: использование ИКТ на занятиях в детских 

дошкольных учреждениях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организации занятий. Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, 

слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у 

детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют 

добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также одновременного 

воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному 

закреплению новых получаемых знаний. 

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 

Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть 

процесс и результаты. 

Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии — создание 

демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и 

воспитателем, а также обеспечение условий для развития личности воспитанников. При 

личностно-ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения. 

Родителям нужно быть очень внимательными при выборе детского сада для своего 

ребёнка, конечно, в том случае, если этот выбор есть. 

Случается и так, что за вывеской «инновационное детское дошкольное 

учреждение» нет ничего, кроме слов.Здесь имеется в виду феномен «псевдоновизны»: 

стремление сделать не столько лучше, а просто иначе. 

Так же предлагаем прочитать про сказкотерапию для детей дошкольного возраста. 

А здесь можно поиграть в классную флеш-игру «Улитка Боб 2» которая тренирует 

смекалку. 

Прогресс не стоит на месте, и он может и должен внедряться в образовательную 

среду детских садов, но только в том случае, если научный потенциал педагогического 

коллектива позволяет ему быть сенситивным к подобным изменениям. Введение 

инновационных технологий в среду образования на данный момент затруднено по многим 

причинам. Зачастую старое доброе оказывается лучшим. 

Преобразования, происходящие во всех сферах  общества - экономической, 

социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и систему образования, 

определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем и являющуюся условием 

ее процветания и развития. 

Понимание необходимости введения инноваций в образовательный процесс 

приводит на практике к неизбежности включения образовательных учреждений в 

инновационные процессы, постоянного нахождения их в своем "инновационном поле" - 

поле создания и, самое главное, освоения конкретного новшества. 

Это, особенно, актуально для нашего времени, так как является - и условием 

выживания (как в прямом, там и в переносном смысле), и условием 

конкурентоспособности образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

Слово «инновация» происходит от латинского и в переводе означает «обновление, 

новинка, изменение». «Инновация - это новое явление в чем-либо». 

http://razvitiedetki.ru/skazkoterapiya-dlya-detey.html
http://razvitiedetki.ru/razvivayushhie-igry-dlya-detej-ulitka-bob-2.html
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Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом 

английского слова innovatoin. Буквальный перевод с английского означает «введение 

новаций» или в нашем понимании этого слова «введение новшеств». 

Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, 

новое явление. Русское словосочетание «нововведение» в буквальном смысле «введение 

нового» означает процесс использования новшества. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности педагога и воспитанника. 

Инновационные процессы часто являются закономерностью в развитии 

образовательного учреждения и относятся к таким изменениям в работе учреждения, 

которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе 

деятельности и стиле мышления его сотрудников, вносит в среду внедрения новые 

стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности: 

Первая особенность заключается в том, что субъектами инновационного процесса 

являются дети, родители и педагоги. Если этого не учитывать, то из педагогической 

инновации выпадает всё собственно образовательное, вся гуманистическая составляющая 

инновационной деятельности. 

Второй отличительной особенностью педагогической инновации является 

необходимость системного охвата возможно большего числа педагогических проблем. 

Условием, определяющим эффективность педагогической инновации, является 

исследовательская деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной методики, 

задаются общими вопросами и начинают по-новому переосмысливать существующие 

дидактические принципы. 

В.И.Жук выделяет ряд проблем в организации и содержании инновационной 

деятельности. 

По её мнению многие педагоги образовательных учреждений испытывают 

трудности в определении понятий «экспериментальная» и «инновационная деятельность». 

Необходимо чётко разграничить эти понятия. 

Экспериментальная деятельность – это апробация или деятельность по проверке 

педагогической эффективности результатов научных исследований в условиях 

образовательного процесса. 

Инновационная же деятельность - это деятельность по освоению и внедрению 

результатов научных и научно-педагогических исследований в образовательном процессе 

образовательного учреждения. 

Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в детском 

саду инновационной среды – определённой системы морально-психологических 

отношений, подкреплённой «комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный 

процесс школы». 

К признакам инновационной среды относятся: способность педагогов к творчеству, 

наличие в коллективе партнёрских и дружеских отношений, хорошая обратная связь (с 

учащимися, семьями, социумом), а также интегративные характеристики высокоразвитого 

коллектива (общность ценностных ориентации, интересов, целевых установок и т. п.). 

Вместе с тем качественный анализ показывает, что часто инновационные процессы 

разрозненны, малоуправляемы, плохо продуманы и не подготовлены. Учреждения 

образования, вследствие приказа сверху или моды, берутся за разработку и внедрение 

разнообразных новшеств, органично никак не связанных с жизнедеятельностью 

конкретного образовательного учреждения. В итоге получается либо традиционный "план 

мероприятий", либо сложное "произведение искусства", созданное руководителем, 
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непонятное, чуждое для коллектива и, как следствие этого, отторгаемое им. В итоге 

массовость заявленных инновационных проектов никак не подтверждается количеством 

успешно освоивших то или иное новшество. 

Одной из основных причин такого несоответствия является отсутствие системы 

управления инновационными процессами в конкретном учреждении образования. На 

практике это выражается в том, что, осваивая те или иные новшества, образовательные 

учреждения решают какие угодно и чьи угодно проблемы, только не собственные. Т.е. 

нововведения не являются средством решения проблем конкретного учреждения 

образования и, как следствие, средством его развития. Мало того, эти проблемы не всегда 

толково и понятно могут быть сформулированы руководителями этих учреждений. И в 

результате сами педагоги игнорируют проблемы, над которыми должно бы работать 

образовательное учреждение. 

Поэтому в формирующемся "инновационном поле" образовательного учреждения 

необходимо различать нововведения, которые затрагивают непосредственно сам 

педагогический (базовый для всех образовательных учреждений) процесс, и 

нововведения, позволяющие эффективно управлять инновационными процессами. 

Несомненно, что инновационная деятельность конкретного педагога или группы 

педагогов - дело хорошее и нужное. Но наивно полагать, что, реализуя те или иные 

новшества на своем учительском уровне, можно добиться решения проблем всего 

образовательного учреждения. Скорее всего, в этом плане решаются другие, сугубо 

личные или групповые проблемы. 

Таким образом, все инновации должны решать проблемы конкретного 

образовательного учреждения, т.е. быть средством, а не самоцелью. В этом плане 

инновационный процесс становится управляемым и ключевая роль в нем принадлежит 

руководителям образовательных учреждений. 

Обозначим систему конкретных управленческих действий, обеспечивающих 

эффективную подготовку и включение педагогического коллектива образовательного 

учреждения в инновационный процесс. С этих позиций мы вправе говорить о 

технологических основах перевода общеобразовательных учреждений в режим развития. 

Понимая некоторую "шероховатость" соседства понятий "технология" и 

"инновационный процесс", поясним, что речь идет не столько о содержательной стороне 

того или иного инновационного процесса, так как она будет, разумеется, сугубо 

индивидуальной в любом конкретном случае, сколько об его организационных основах. 

Во-первых, для осуществления инновационного процесса необходим особый 

настрой всех членов педагогического коллектива, что потребует особого внимания и 

дополнительных усилий всех руководителей образовательного учреждения, так как 

сформированная мотивация персонала (не только педагогического, но и технического) 

выступает важнейшим условием и гарантией положительного освоения того или иного 

запланированного новшества; 

Во-вторых, все принимаемые управленческие решения, обеспечивающие режим 

развития, должны быть коллективными, ибо только это условие обеспечивает быстрое, 

успешное и надежное включение большинства членов педагогического коллектива в 

инновационный процесс.  

Список литературы: 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Бисенова С.К. 

Педагогический колледж имени Ж. Досмухамедова 

 

 

Человеческий мир диалогичен: диалогичны слова, мысль, деятельность, общение. 

Диалог - это специфический способ реализации сущности человека. 

В настоящее время диалог выступает как наиболее действенное средство 

построения сложных систем отношений людей в разных сферах общественной жизни 

Организация диалога в образовательном процессе является весьма актуальной 

задачей для современной системы образования, так как новые технологические и 

содержательные подходы ориентируют преподавателя и студента на умение вести диалог. 

Диалог, как организационный принцип коммуникативной деятельности, охватывает все 

сферы жизнедеятельности 

Диалог - это универсальный способ познания мира. Его организация дает 

возможность общаться через знания, а знания получать через общение. Именно в диалоге 

происходит развитие творческих коммуникативных, рефлексивных способностей. 

Идею диалога в целом развивали еще Сократ, М.Бубер, Х.Гадамер, А.Камю, Ж.-

П.Сартр, М.Хайдеггер, гуманистическую направленность диалоговой стратегии показали 

Платон, Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци Ж.-Ж.Руссо, В.А.Дистервег, К.Д.Ушинский. 

В последнее время достаточно активно исследовались различные аспекты 

диалогового взаимодействия в образовательном процессе: педагогические приемы 

организации диалога на уроке (Балакина Л.Л., 2000), организация профессионального 

общения педагогов в процессе повышения их квалификации (Казачкова Т.Т., 2002), 

организационно-педагогические основы развития образовательной активности педагога в 

процессе повышения квалификации (Горовая В.И., 2005), подготовка учителей к 

развивающему педагогическому диалоговому взаимодействию с учащимися, 

формирование культуры диалога специалиста социально-культурной сферы (Ускова Н.Г., 

2003), педагогические возможности диалога в образовании (Седов В.А., 2002) и др.  

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском 

нового в теории и практике. Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги 

всех стран мира.  

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.  

Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное 

место на уроке.  

Идеи диалогического обучения должны присутствовать на каждом этапе урока 

начиная с момента целеполагания. Каждый преподаватель должен думать о том, как и чем  

заинтересовать студентов, чтобы урок оказался плодотворным. 

С самого начала урока должна быть создана атмосфера доверия и 

доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных.  

Именно поэтому уроки необходимо   начинать  с тренинга, настраивая учеников таким 

образом  на доброжелательное сотрудничество. 

Важную роль в процессе обучения имеет правильная постановка цели.Новые 

подходы к обучению поволяют самим учащимся поставить цель обучения, создающую 

необходимый внутренний мотив к процессу учения. Чтобы цель стала осознанной, 

используя   разные приемы целеполагания с использованием беседы, такие как, 

видеоролик с последующим обсуждением, создание  проблемной ситуации, «Работа над 

понятием» нужно направить студентов к формулировке темы и целей урока. Так, 
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например, на уроке «Вторая мировая война» после демонстрации видеоролика о 

нападении Германии на Польшу проводится беседа, чтобы подвести студентов к 

самостоятельному определению темы: 

- Какое историческое событие демонстрируется в этом ролике? 

- Что вы знаете об этом событии? 

-Из каких источников вы узнали об этом событии? 

На своих уроках я использую все виды диалогической беседы:кумулятивную, 

исследовательскую, дебаты. «Талантом собеседника отличается не тот кто охотно говорит 

сам, а тот, с   кем охотно говорят другие» - отмечал Ж. 

Лабрюйер. Диалогом в широком смысле называют всякое собеседование; в частности —

 обмен мыслями.   

Использование технологии диалога на уроках обществознания, позволяет 

студентам, оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Именно  на 

уроках  обществознания студентам предоставляется возможность высказказывать свои 

точки зрения по вопросам, касающиеся всех сфер общества.Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию,  

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Путем диалоговой технологии  учитель преподносит  материал, 

характерзующий современные социальные явления и факторы и их влияние на жизнь 

человека. 

Исследовательскую  беседу использую на уроках с целью развития познавательных 

потребностей студентов, умения работать с различными источниками информации, 

понимания важности самостоятельно полученных результатов. Исследовательскую беседу 

можно было хорошо проследить в процессе работы в группах, когда студенты задают друг 

другу вопросы, обсуждают, выделяют главные мысли, идеи, находят точки 

соприкосновения при составлении кластера, постера. 

Исследовательская беседа была применена мною на уроке «Семья как социальная 

группа». Цель беседы: выявить и сравнить взгляды студентов на семейно-брачные 

отношения. Студенты изучают и анализируют литературу, проводят анкетирование, 

анализируют полученные данные и определяют основные пути решения проблемы 

подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям.  

На уроке «Международные отношения между двумя войнами» на стадии вызова 

используя стратегию «ПОПС (Позиция Объяснение Пример Следствие) формула» можно 

организовать беседу-дебаты. На обсуждение предлагаются две позиции: 

•Вторую мировую войну можно было предотвратить.... 

•Вторую мировую войну нельзя было предотвратить .... 

П-позиция.Студенты объясняли, в чем заключена его точка зрения. «Я считаю, что 

Вторую мировую войну…». 

О-обоснование.Приводили свои доказательства, начиная фразой типа:«Потому что 

…». 

П-пример.При разъяснении сути своей позиции приводили конкретные примеры. 

«Я могу это доказать это на примере …». 

С-следствие.«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». 

Дискуссия позволяет студентам активно и открыто высказывать свои мнения, свои 

мысли по заданной проблеме,  показать свое отношение к обсуждаемой теме. С другой 

стороны учитель получает возможность не только правильно оценить ответы студенов, но 

и понять их отношение к данному событию. 

Особенность этой стратегии в том, что она позволяет в краткой форме изложить 

проблему. 
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Используя, технологию диалогового обучения, я поняла, что не все студенты могут 

выскаывать свои мысли, спорить, отстаивать свою точку зрения и делать выводы. На 

моменте рефлексии  и сами студенты писали, какие  с какими заданиями справлялись, 

какие были для них трудными. 

Но несмотря на это, я считаю, что  путем диалога можно улучшить качество 

обучения. Уроки с использованием технологии диалогового обучения повышают интерес 

к учебе, к предмету. В процессе беседы у студентов развивается речь, расширяется 

кругозор, формирутся навыки работы с источниками информации, умение слушать и 

слышать, появляется возможность общения в ходе урока не только с преподавателем, но и 

со своими сокурсниками.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что технология 

диалогового обучения одна из эффективных методов улучшения качества знаний в 

современном образовательном процессе. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Паныгина И.В. 

Частное учреждение «Темиртауский многопрофильный колледж «Мирас» 

 

 

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-

2050», Государственной программе развития образования и науки в Республике Казахстан 

на 2016-2019 годы, Законе РК «Об образовании», Послании Президента «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10.01. 2018 г. 

и других основополагающих нормативных документах и подзаконных актах.  

В Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы особо выделена значимость дошкольного периода развития 

ребенка, как основы для успешной подготовки к дальнейшей образовательной 

деятельности. В связи с этим в республике проводится целенаправленная работа по 

модернизации системы дошкольного образования, его качественному содержанию.   

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Необходимы условия для 

развития функционально грамотной личности — человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

В системе дошкольного образования ребенок долгое время рассматривался как 

носитель набора знаний, умений и навыков. И педагогам, воспитателям тяжело 

перестроить свое мышление. Они зачастую не понимают, что дошкольное образование — 

это сопровождение ребенка в познании мира, поддержка и помощь в развитии. 

Законом «Об образовании» РК введена обязательная предшкольная подготовка 

пяти-шести-летних детей. Предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в 

семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, 
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лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в государственных организациях 

образования является бесплатной. 

Целью модернизации системы дошкольного воспитания и обучения является 

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению. Для 

этого необходимо  улучшить качественный состав педагогических кадров дошкольных 

организаций и повысить престиж профессии педагога.  

К 2020 году планируется повысить долю педагогов в дошкольных организациях, 

имеющих специализированное высшее и техническое и профессиональное образование, 

до 50%. Для достижения данного показателя ежегодно будет увеличиваться 

государственный образовательный заказ на подготовку педагогических кадров в вузах и 

колледжах по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» (в 2015 году 

выделено в колледжах 1 805 грантов, в вузах - 295 грантов, в 2019 году в колледжах - до 2 

200, в вузах - до 350 грантов). 

  Также с 2019 года планируется переход на независимую сертификацию 

педагогических кадров для системы дошкольного воспитания и обучения. Ежегодно около 

7000 педагогов дошкольного воспитания и обучения будут проходить курсы повышения 

квалификации за счет средств бюджета. Предусмотрено, что педагоги дошкольных 

организаций ежегодно будут повышать квалификацию за счет внебюджетных средств. 

Необходимо увеличить сеть дошкольных организаций с учетом демографической 

ситуации. Дошкольные организации будут развиваться как в количественном, так 

качественном отношении, будут ориентированы на удовлетворение потребности 

населения с учетом демографической ситуации. 

  К 2020 году будут созданы 186,3 тысяч новых мест (2016 году - 47,4 тысяч; 2017 

году - 41,9 тысяч; 2018 году - 44,6 тысяч; 2019 году - 52,4 тысяч), что позволит повысить 

показатель охвата детей, в том числе из малообеспеченных семей, дошкольным 

воспитанием и обучением. Данные места будут обеспечены за счет расширения сети 

дошкольных организаций с полным днем работы путем постепенной трансформации 

миницентров с кратковременным днем работы в полный за счет средств местного 

бюджета и механизмов ГЧП. 

  Активная и целенаправленная информационная работа о преимуществах ГЧП и 

размещение государственного образовательного заказа обеспечат ощутимый рост сети 

частных дошкольных организаций. Получат развитие новые типовые проекты по 

строительству и эксплуатации дошкольных организаций, расположенных на 1-х этажах 

жилых комплексов, в том числе за счет ГЧП. В 2019 году количество кабинетов 

психолого-педагогической коррекции вырастет со 135 единиц до 263 единиц. 

Необходимо обновить содержание дошкольного воспитания и обучения, 

ориентированных на качественную подготовку детей к школе. Внедрение обновленного 

содержания дошкольного воспитания и обучения требует новых подходов, 

способствующих совершенствованию образовательного процесса в дошкольных 

организациях.  

Организация образовательного процесса на основе сквозных тем направлена на 

реализацию Государственного общеобразовательного стандарта дошкольного воспитания 

и обучения Республики Казахстан.  

Условиями эффективной реализации образовательного процесса является:  

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возможностей и способностей. Организация предметно-развивающей среды должна 

соответствовать следующим принципам: открытость и гибкое зонирование; учет 

гендерных особенностей; уважение потребностей к нуждам ребенка. Необходимо уходить 

от жесткого регламентирования зон, которые зачастую не меняются в течение всего 

учебного года;  

-соответствие возрастным особенностям детей (соответствие условий, требований, 

методов особенностям развития детей дошкольного возраста);  
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-сотрудничество с семьями детей. Работа по созданию и поддержке сообщества, 

включающего педагогов детского сада и родителей для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

-применение инновационных технологий и методик, способствующих развитию 

личности ребенка, позволит ребенку освоить позицию исследователя и научит применять 

добытые знания в жизни;  

-интеграция элементов традиционной народной культуры в контексте реализации 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». При отборе содержания образования, детских 

произведений, а также игрового материала используются элементы традиционной 

народной культуры с учетом этнического состава народов, проживающих на территории 

Казахстана;  

-художественно-эстетический общий фон: этот принцип относится к оформлению 

помещений группы, вниманию к эстетике и дизайну, игровому материалу, которые 

должны быть эстетичными, красивыми.  

Перспективное планирование через сквозные темы позволит педагогам детского 

сада планомерно и последовательно организовывать образовательную деятельность в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации.  С 2016 года 

внедрен обновленный Государственный общеобязательный стандарт дошкольного 

воспитания и обучения дошкольного воспитания и обучения, разработанный с учетом 

раннего развития детей от 1 до 3 лет, общеобразовательная «Типовая учебная программа 

дошкольного воспитания и обучения». и образовательная программа предшкольной 

подготовки. Идет апробация программ, ориентированных на творческое и 

познавательное развитие ребенка, начата на базе 77 детских садов и 30 пилотных школ 

страны. С 01 сентября 2019 года будут внедрены единые стандарты программ для раннего 

развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения. 

С 2017 года во всех организациях дошкольного воспитания и обучения поэтапно 

внедрены элементы программы полиязычного образования с изучением казахского, 

русского и английского языков, разработана и внедрена система индикаторов по 

отслеживанию развития умений и навыков у детей в дошкольных организациях. 

Диагностика будет проводиться в начале, середине и конце учебного года (стартовый 

контроль, промежуточный и итоговый), результаты заполняются в «Листах наблюдений». 

На основании полученных данных заполняется индивидуальная карта развития ребенка.  

Продолжится работа по разработке и внедрению учебно-методических комплексов, 

в том числе специальных программ для детей с особыми образовательными 

потребностями по 8 видам нарушений. Будет трансформирована предшкольная 

подготовка детей 6 лет в 1-ый класс 12-летней школы с 2019-2020 учебного года.  

С 2017 года за счет внебюджетных средств будет апробирован и внедрен механизм 

дистанционного обучения родителей по уходу за детьми дошкольного возраста и их 

развитию (ежегодно не менее 2-х тысяч родителей детей 1-6 лет, не посещающих 

дошкольные организации, в каждом регионе) через портал «Отбасы.kz». 

 Требуется усовершенствовать менеджмент и мониторинг развития дошкольного 

воспитания и обучения. Получит дальнейшее совершенствование уведомительный 

порядок о начале и прекращении деятельности в сфере дошкольного воспитания и 

обучения, который направлен на усиление контроля за деятельностью дошкольных 

организаций и повышение ответственности субъектов сферы дошкольного образования.  

Планируется, что ежегодно 20% дошкольных организаций образования будут проходить 

процедуру государственной аттестации с целью контроля соответствия предоставляемых 

образовательных услуг требованиям государственного общеобязательного стандарта 

дошкольного воспитания и обучения. В соответствии с Концепцией социального развития 

Республики Казахстан до 2030 года продолжится работа по совершенствованию системы 

оценки образовательных достижений. Будут обновлены образовательные программы 
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курсов повышения квалификации в области менеджмента, по которым будут проходить 

обучение ежегодно 20% руководителей дошкольных организаций.  

В образовательные программы курсов повышения квалификации будут включены 

инновационные формы управления по развитию лидерских качеств в условиях новой 

парадигмы образования. Будут приняты меры по формированию у воспитанников 

дошкольных организаций культуры питания, в том числе посредством пропаганды 

сбалансированного здорового питания и обеспечения потребления ими натуральных и 

свежих продуктов.  

В Государственном общеобязательном стандарте предшкольной подготовки детей 

в возрасте от 5 до 6 лет под дошкольным образованием понимают совокупность 

взаимодействующих преемственных дошкольных образовательных программ 

(общеобразовательных и специальных) и сети их реализующих дошкольных организаций 

— дошкольных групп в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, предшкольных классов, 

дошкольных групп во внешкольных организациях. 

Государственный стандарт дошкольного образования включает 

систему   требований к психолого-педагогическим основам воспитания и обучения детей в 

детском саду. Стандарт задает правила организации педагогического 

процесса,  определяет роль и место его участников, регулирует систему отношений 

дошкольной  организации с семьей и сообществом. 

Объективная необходимость создания и введения  государственного стандарта 

воспитания и обучения дошкольников продиктована следующими факторами: 

- потребностью в сохранении и развитии дошкольных образовательных 

организаций, наиболее полном охвате детей дошкольным образованием, в оказании 

помощи семьям, воспитывающим детей в домашних условиях; 

- вариативностью форм дошкольного образования настоятельно требующих 

унификации в отборе содержания обучения и воспитания детей дошкольного возраста, так 

как на основе специально предъявляемых требований возможно наиболее успешное 

обеспечение  единого пространства детского развития; 

- отсутствием научно-обоснованного перечня показателей физического, 

интеллектуального, психологического состояния дошкольников. Введение Госстандарта 

призвано определить объем ключевых компетенций детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

- необходимостью объединения усилий дошкольного учреждения и семьи для 

обеспечения полноценного воспитания и развития ребенка. Стандарт предлагает 

разнообразные механизмы взаимодействия и определяет пути реального вовлечения 

родителей в педагогический процесс дошкольной организации; 

- риском возможного дисбаланса, когда при переходе к разнообразным 

организационным формам работы с дошкольниками возможно усиление внимания одним 

сторонам развития за счет  снижения его к другим, не менее важным.  Государственный 

стандарт призван предотвратить и обеспечить полноценное познавательное, 

художественно-эстетическое, социальное и физическое развитие ребенка. 

Основу стандарта составляет: 

-концепция психологического возраста, как этапа развития ребенка, имеющего 

свою структуру и динамику; 

- научно-психологическое понимание, что детство — это закономерная 

последовательность внутренне необходимых этапов развития личности и полнота 

реализации задатков ребенка определяется соответствием образовательной формы 

психологическому содержанию того или иного этапа развития. 

- научное положение об амплификации и взаимосвязи всех  сторон детского 

развития. 
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Государственный стандарт дошкольного воспитания и обучения является 

результатом совместной работы ученых,  представителей органов образования всех 

уровней и практиков, что позволяет рассматривать его как метод социально-

педагогического и психолого-педагогического прогнозирования. 
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 «Важно продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов, 

подключению к широкополосному Интернету и оснащению видеооборудованием наших 

школ. Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном 

образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и 

цифровых навыков. Нужно продолжить реализацию проекта «Бесплатное 

профессионально-техническое образование для всех» [1]. 

Сегодня невозможно представить мир без информационных ресурсов. Включение 

информационно – коммуникативных технологий (далее - ИКТ) в воспитательно -  

образовательный и коррекционный процессы в дошкольной организации - одна из 

актуальных задач для современной дошкольной педагогики. Информационное 

пространство предполагает владение компьютером, умение работать на интерактивной 

доске в дошкольной организации. Поэтому, важно создание системы работы с 

использованием компьютера для развития ребенка, формирования у него 

психологической готовности к жизни и деятельности в обществе, широко применяющем 

информационные технологии. 

Существующие образовательные программы предоставляют огромные 

возможности для развития и воспитания детей. Однако приходится констатировать, что 

применяемые методы и средства обучения дошкольников с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП) в ДО реализуют далеко не весь заложенный в них потенциал. 

Внедрение информационно – коммуникативных технологий поможет разрешить это 

противоречие. Прежде всего, следует помнить, что недостаточно приобрести 

современную технику, важно уметь работать с ней так, чтобы она приносила пользу. В 

частности, надо уметь воспользоваться возможностями нового оборудования в ходе 

непосредственно образовательной деятельности с детьми. В отличие от обычных 

технических средств обучения детей с ООП ИКТ позволяют не только насытить ребенка 

большим количеством готовых, тщательно отобранных, соответствующим образом 
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организованных знаний, развивать интеллектуальные, творческие способности, но и, что 

особенно важно и актуально в дошкольном возрасте, формировать умение самостоятельно 

приобретать новые знания. 

Одним из важных условий обновления является использование новых 

информационных технологий. В образовательной деятельности ИКТ способно влиять на 

всестороннее развитие детей. На практике, мы используем презентации и демонстрация 

видеофильмов в области познавательного развития, которые дают возможность не только 

увидеть, но и услышать звуки природы, общественной жизни, животного и предметного 

мира. Используем развивающие игры (Что лишнее?, «Цепочка», «Назови одним словом и 

т.д.) которые способствует развитию речи детей; а также пользуемся интернетом, 

участвуем во всевозможных творческих конкурсах по различным направлениям развития - 

как детям так и воспитателям. [2 с 9]Сюрпризные моменты в учебном процессе благодаря 

современным технологиям для детей стали более доступны, красочны и ярки. Например: в 

образовательной деятельности развитие речи используем электронные наглядности 

(презентации), что способствует качественному образованию детей. Так же в нашем 

детском саду имеется свой персональный сайт: на котором размещается различного вида 

информация о нашем учреждении что удобно для родителей.   

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников ИКТ обладают 

рядом преимуществ: 

■ представление на экране информации в образном виде, понятном дошкольникам 

с ООП; 

■ движения, звук, мультипликация удерживают внимание ребенка с ООП; 

■ проблемные задачи, поощрение детей компьютером за правильное решение 

стимулируют их познавательную активность; 

■ возможность индивидуального подхода к обучению; 

■ деятельность за компьютером, выполнение заданий на интерактивной доске 

вселяют в ребенка с ООП уверенность в себе, в то, что он многое может. [7 c 48] 

Использование ИКТ позволяет развивать у дошкольников с ООП умение 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, на практике овладевать 

способами работы и обмена информацией с помощью современных технических средств. 

Включение ИКТ в воспитательно – образовательный процесс предоставляет 

педагогам возможность перейти от объяснительно – иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 

пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному 

усвоению знаний дошкольниками, их умственному и речевому развитию. 

 За последние десятилетия существенно изменилась скорость восприятия 

информации за счет концентрации внимания на зрительных образах. Современные дети 

отлично адаптируются в цифровом мире. Их сознание способно воспринимать достаточно 

большой объем визуальной информации в виде картинок, рисунков, ярко оформленных 

текстов, быстро сменяющихся слайдов. Новые информационные технологии позволяют 

строить познавательный процесс на основе зрительного (графика, анимация, текст), 

слухового (звук, видео) и осязательного (клавиатура, интерактивная доска) восприятия. 

Кроме того, для такого устройства должны быть доступны интерактивные задания, 

развивающие игры – одним словом, ресурсы, которые нужны педагогу для работы с 

воспитанниками. Это особенно актуально, если воспитатель вынужден пользоваться 

только готовыми заданиями.  

Не все новые виды интерактивного оборудования могут похвастаться такой 

полезностью. Разработка методик их применения - вопрос времени, но проблемы с 

ресурсами оказываются в т. ч. в ходе образовательной деятельности с дошкольниками.      

Кроме того, такие доски распознают одновременно несколько касаний, благодаря чему 

дети могут работать у доски вдвоем или втроем, следовательно, можно организовать 
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групповые формы занятий, наиболее серьезными. Для интерактивных досок, сегодня уже 

есть опыт их использования.  

Эффективность занятий повышается при использовании различных наглядных 

материалов, но современного ребенка дошкольного возраста становится все труднее 

привлечь и удивить традиционными средствами: картинками, игрушками, разрезными 

моделями, складными кубиками. Дети, уже знакомые с компьютером, требуют при 

организации занятия особого внимания и особых средств воздействия. Но главная цель 

при использовании ИТК на занятии - не заменить традиционные средства, а дополнить их. 

Применяя ИКТ в коррекционной работе с детьми с ООП, мы ставим перед собой, 

возможность оптимально решить  задачи: 

 формировать на занятиях положительный эмоциональный фон; 

 воспитывать стремление достичь положительного результата; 

 развивать высшие психические процессы – память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие; 

 обучать некоторым элементарным действиям на ПК.[1 с 50] 

Необходимо помнить, что ни одна компьютерная технология, как бы она ни была 

эффективна, не заменит живого общения с детьми. Компьютерные технологии на  

занятиях не цель, а инструмент воспитателя, средство, активизирующее коррекционный 

процесс. Так, применение презентаций, видеороликов на занятиях позволяет работать с 

материалом, соотносимым с реальными жизненными условиями, а также моделировать 

такие ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. 

Немаловажное значение имеет и то, что с электронными изображениями можно 

совершать различные манипуляции (например, делать их крупнее, ярче, реалистичнее), 

что не всегда достижимо при использовании рисунков или иллюстраций на бумаге.  

Благодаря высокой скорости обновления дидактического материала на экране 

значительно экономится время на занятии и появляется возможность получить лучший 

результат. 

Таким образом, при выборе интерактивного оборудования следует учитывать не 

только технические возможности устройства, но и наличие дополнительных материалов, 

которые повышают эффективность. 
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С внедрением инклюзивной практики в дошкольных организациях образования 

наравне с типично-развивающимися детьми стали воспитываться и получать 

коррекционную помощь дети с особыми образовательными потребностями (далее ООП). 

Вопросы обеспечения образования  детей с ООП определены в Законах Республики 

Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О социальной 

и медико-педагогической коррекционной  поддержке детей с 

ограниченными  возможностями», а также в ряде других нормативных правовых актах. 

По последним статистическим данным ВОЗ количество детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями с каждым годом становится всё больше и 

больше, поэтому социализация данной категории, является важной и актуальной 

проблемой.  

Социальное благополучие ребенка во многом зависит от того, как он приспособлен 

и адаптирован к окружающей действительности. Полноценное развитие ребенка как 

неотъемлемое право человека и одна из важнейших задач образования на современном 

этапе требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Большое   

значение имеет своевременное получение ребёнком дошкольного образования, ведь 

именно, в этот период закладываются все фундаментальные компоненты становления 

личности ребенка.  

Эти непростые задачи в первую очередь требуют создание специальных  

психолого-педагогических условий в обучении детей дошкольного возраста с ООП. В 

Типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения  особое место отведено  

конструированию, как виду продуктивной деятельности, направленного на 

интеллектуальное развитие дошкольника.  

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, ребенку  с особыми 

образовательными потребностями сложнее найти свою дорогу. Для ребёнка с  ООП   

предметно-практическое обучение занимает центральное место и роботехника 

приобретает важную роль в его когнитивном и социально-эмоциональном развитии. 

Задача педагога инклюзивной группы дошкольной организации создать условия и 

развивающую среду, облегчающую  особому ребёнку возможность раскрыть собственный 

потенциал, который позволит ему свободно действовать с своими сверстниками, 

познавать образовательную среду, а через неё и окружающий мир.  

Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать, 

эффективно использовать соответствующую предметно-пространственную среду для 

всестороннего развития детей как типично-развивающихся, так и с ООП. Необходимо 

создать психолого-педагогические условия, способствующие адекватному восприятию 

ребёнком  окружающей действительности и пробуждения в него стремления  к   познанию 

и развитию своих творческих способностей.  

В интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста важное место 

принадлежит  оботехническим конструкторам, и особенно важна эта работа с детьми с 

ООП. 21 век - век новых технологий, за этой технологией – большое будущее. 

Использование робототехнических  конструкторов в работе с детьми с ООП расширяет 

границы методов и приёмов обучения детей с разными возможностями.  

 Игры и занятия с конструктором побуждают   работать в равной степени  и руки и 

голову, при этом у ребенка задействованы два полушария головного мозга, которые 

положительно  влияют на всестороннее развитие маленького человека. При  

использовании  конструктора дети самостоятельно добывают  знания,  при решении 
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практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных  

образовательных областей.  

Обучение роботехнике в дошкольном возрасте начинается с овладениями   детьми 

навыками работы с  робототехническим  конструкторам. Организованная учебная 

деятельность и игры по конструированию проводятся во всех возрастных группах 

детского сада, с самого раннего возраста. Они проводятся в доступной для малышей 

игровой форме, по принципу «от простого - к сложному». Начиная с фигур, 

обыкновенных кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из 

простых геометрических фигур, далее появляются элементарные  механизмы и 

программируемые конструкторы. 

В нашей дошкольной организации  в инклюзивной группе обучение детей 

роботоконструированию начинается после овладения детьми конструктивных умений,  

предусмотренных во второй младшей группе Типовой учебной программой дошкольного 

воспитания и обучения.  Для этого мы используем различные детские конструкторы из 

серии лего, а затем в средней группе переходим на обучение робототехническим 

конструкторам «UARO».  

В процессе конструктивной деятельности у детей инклюзивной группы 

развиваются  волевые качества личности и навыки партнерского взаимодействия. Для 

формирования этих качеств педагог организует работу в паре: типично-развивающийся и 

особый. Увлечённые едиными целями дети   становятся творцами, строителями и  

архитекторами. В совместной игре они общаются друг с другом,  придумывают и 

воплощают в жизнь свои идеи.  

В средней группе на начальном  этапе обучения дети знакомятся с деталями 

конструктора «UARO» (рама, болты и гайки для прочного соединения деталей).  Далее   

совместно с педагогом, создают самые простейшие  конструкции  UARO-1:  жираф, 

собака, слон, качеля, стол и стул. Обязательное условие -дети должны работать парами. 

Во время совместного конструирования, ребёнок с ООП не чувствует себя одиноким, у 

детей формируются и укрепляются  положительные взаимоотношения с сверстниками, 

развивается чувство уверенности в себе. Общеизвестно, что игра важнейший спутник 

детей. Конструирование  позволяет детям учиться, играя и обучаться в игре.  

Организация игр с роботехническим конструктором   в свободной деятельности 

существенно повышает мотивацию  детей к творческой и исследовательской 

деятельности,  позволяет в форме познавательной  игры узнать многие идеи и развивать 

важные  необходимые в дальнейшей жизни навыки, особенно необходимые детям с ООП.  

На втором этапе дети сами  без помощи взрослого могут собрать разные 

конструкции  из серии UARO-1, 2, учатся моделировать свои конструкции.  Педагог  

знакомит детей с блочной  рамой, батарейным  блоком, разнообразными  датчиками, 

мотором, дети собирают конструкцию из серии UARO-3, создают алгоритмы.  На  

последнем этапе знакомятся  с блоком беспроводной связи, блоками кодирования, 

инфракрасными сенсорами. К  концу средней группы дети конструируют и моделируют 

робота, задают нужные алгоритмы и  управляют роботом  с помощью кодовой доски, 

Bluetooth устройства, ноутбука. 

В старшей  группе дети начинают осваивать азы робототехники в компьютерной 

среде LEGO WeDO. Обучение по данной программе осуществляется по 5 этапам.На 

первом этапе «Введение» педагог знакомит детей с робототехникой, какое оно занимает 

место в жизни человека, о новых достижениях в сфере роботостроение, закрепляет с 

детьми правила работы и безопасности при работе с конструктором. На втором этапе 

«Забавные механизмы» дети знакомятся и изучают  простые механизмы  «Зубчатые 

колёса», знакомятся с  датчиками  и мотором, далее строят и запускают  модели, создавая 

механическое устройство, запрограммировав  его. На  третьем этапе «Звери», дети 

знакомятся со сборкой конструкции животных, учатся создавать механизмы, 

программируют свои конструкции. На четвертом этапе «Футбол» конструируют и 
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программируют  футболиста, который будет бить ногой по бумажному футбольному 

мячу, перемещаться вправо и влево, и отбивать бумажный мячик.  

Пятый этап «Приключения» дети собирают конструкции  и программируют модели 

с более сложным поведением, придумывают  и обыгрывают  сценарий   с использованием 

трех моделей (из раздела «Приключения»). В процессе целенаправленной работы  к концу 

второго года обучения дети самостоятельно и свободно конструируют  - придумывают 

собственные конструкции, программируют своего перворобота. 

В процессе работы использовались следующие приёмы обучения роботехнике. 

1. Конструирование по образцу. Это показ приёмов конструирования игрушки-

робота  (или конструкции). Вначале, педагог организует рассматривание игрушки, где 

выделяются основные части. Затем  надо отобрать нужные детали конструктора по 

величине, форме, цвету. Этот процесс необходимо организовать так, чтобы оба ребёнка 

выполняли эти действия сообща, при необходимости может помогать педагог. Только 

после этого собрать все детали вместе. Все действия сопровождаются разъяснениями и 

комментариями педагога. В процессе  самостоятельной работы можно  попросить  детей 

прокомментировать свои действия. Это будет способствовать лучшему запоминанию 

способов сборки, и развивать у детей память и речь.  

2. Конструирование по модели. В модели многие элементы скрыты. Поэтому 

педагогу необходимо  предложить детям самостоятельно определить,  из каких частей 

нужно собрать игрушку. В качестве модели надо предложить конструкцию из картона или 

представить на картинке. При данном виде конструирования у детей активизируются 

аналитическое и образное мышление. Но прежде, чем  предлагать детям конструирование 

по модели  важно помочь детям освоить различные конструкции одной и той, же игрушки 

или объекта.  

3. Конструирование по заданным условиям. Детям предлагается комплекс условий, 

которые он должен выполнить без показа приёмов работы. Это означает, что педагог  не 

показывает способов конструирования, а только говорит  о практическом применении 

робота. Здесь дети продолжают учиться анализировать образцы готовых поделок, 

выделять в них существенные признаки, группировать их по сходству основных 

признаков, понимать, что различия, основных признаков по форме и размеру зависят от 

назначения конструкции. В процессе конструирования по заданным условиям у детей 

развиваются творческие  способности. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Здесь надо 

отметить, что на начальном этапе схемы должны быть достаточно просты и подробно 

показаны в рисунке. При помощи схем у детей формируется умение, как строить, так и 

выбирать верную последовательность действий. Это формирует умение  в дальнейшем не 

только конструировать  по  схеме, но и наоборот, - по наглядной конструкции  (игрушке-

роботу) рисовать схему. Т.е. дошкольники учатся самостоятельно определять этапы 

будущей постройки и анализировать её.  

5. Конструирование по замыслу. Освоив предыдущие приёмы работы с 

роботехническим конструктором, дети инклюзивной группы  могут конструировать по 

собственному замыслу. Теперь они сами определяют  конструкции и находят способы её 

создания. Надо отметить, что здесь детям надо уметь договориться и создать такую 

игрушку, которая будет  по силам и особым детям (учитывается состояние  здоровья 

товарища). В конструировании по замыслу творчески используются знания и умения,  

полученные на предыдущих этапах обучения. Развивается не только мышление детей, но 

и познавательная самостоятельность, творческая активность. Дети свободно 

экспериментируют, постепенно поделки (роботы) становятся более разнообразными  и 

динамичными. 

 Дети свои поделки  часто используют в процессе сюжетно-ролевых или 

театрализованных игр. Эти игры при умелом руководстве педагога могут быть 

длительными и тем самым,  создаются условия для обеспечения равного доступа для 
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детей с ООП к освоению передовых технологий, получению практических навыков их 

применения, выявлению  скрытых талантов особых детей, воспитанию  дружеских 

взаимоотношений и самое важное  формированию основ толерантности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование робототехнических 

конструкторов в воспитании и обучении детей инклюзивной группы дошкольной 

организации способствует развитию у детей как типично-развивающихся, так и с ООП 

умений и навыков лего-конструирования, программирования,  практической 

робототехники. Вместе с тем решаются и коррекционные задачи. Это развитие общей и 

мелкой моторики, объёма и долговременности  памяти, устойчивости внимания, 

логического  мышления, воображения,  фантазии,  координации «глаз-рука»,  

совершенствуются речь, навыки анализа и синтеза. В процессе создания совместных 

конструкций у детей воспитываются такие нравственные качества, как  умение 

договариваться,  выслушивать мнение товарища, взаимопонимание, взаимовыручка, 

самостоятельность, умение добиваться поставленной цели, дружба, толерантность. 

Список литературы: 

1. Вильямс Д. Программируемые роботы. - М.: NT Press, 2006. 

2.  Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы. – Астана, 

2012. – 230 с. 

3. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

4. Конюх В. Основы робототехники. – М.: Феникс, 2008. 

5. Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с использованием 

LegoMindstorms, Выпускная квалификационная работа Пророковой А.А. 

6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://roboforum.ru/ 

2. http://robotics.su/ 

3. http://robot.paccbet.ru/ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

Клепикова И. А., Омирбаева Ш. О.,  Яковлева М. Д. 

КГКП я/с № 53 «Алмагуль» г. Караганды 

 

 

Наша жизнь постоянно диктует свои условия: ее ритм ускоряется, она насыщается 

информацией, техническими новшествами. Общество кардинально меняется, а вместе с 

ним претерпевает изменение и сознание детей. Сегодня активно идет процесс смены 

образовательных стандартов, меняются и средства обучения детей. Обновление системы 

дошкольного воспитания ставит задачу воспитание «нового человека», 

конкурентоспособной личности, обладающей чертами: изобретателей, предпринимателей, 

новаторов. Поэтому главной задачей дошкольной организации стало обновление 

образовательной среды.  Образовательная среда является одним из компонентов 

образовательного процесса. В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная 

среда – та, которая «способна обеспечить комплекс возможностей для саморазвития всех 

субъектов образовательного процесса». [6,17] 

Вопрос обновления образовательной среды решает информатизация образования, 

создавая как бы «симбиоз» - информационно-образовательную среду, как одно из условий 

достижения нового качества образования.[2, 45]  Образовательная среда-это совокупность 

всех возможностей обучения, воспитания и развития личности. Информационная среда-

это мир информации вокруг человека, мир его информационной деятельности[3,2] 

Современная информационно-образовательная среда в дошкольном воспитании - 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Froboforum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobotics.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobot.paccbet.ru%2F
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открытая педагогическая система, направленная на формирование творческой, 

интеллектуальной и социально-развитой личности, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий. 

Вообще информатизация является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования.  Информатизация дошкольного 

образования открывает педагогам возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 

интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного 

процесса.   

В основе создания информационно-образовательной среды лежит организация 

использования информационно-коммуникационных технологий. Именно их эффективное 

использование открывает новые возможности и перспективы развития системы 

образования в целом. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

системе образования изменяет дидактические средства, методы и формы развития, 

воспитания, влияет на педагогические технологии. Таким образом, преобразует 

традиционную образовательную среду в качественно новую-информационно-

образовательную среду. 

Информационно-образовательная среда дошкольного образования включает в себя: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств информационно-

коммуникационных технологий; систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие и воспитание дошкольников в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности ее ресурсного обеспечения; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья 

воспитанников; современные процедуры создания поиска сбора анализа; обработки, 

хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности. 

Целями информационно-образовательной среды является: создание единого 

информационного пространства для качественного улучшения работы педагогического 

состава; использование информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности и компетентности педагогов дошкольной организации в ходе 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечение родителям детей доступ к сайту и 

другим информационным ресурсам. 

Назначение и задачи информационно-образовательной среды: создание 

информационно-образовательной среды направлено на улучшение организации 

управления и деятельности дошкольного учреждения и участников воспитательно-

образовательного процесса; создание условий качественной подготовки методических, 

педагогических, дидактических материалов; обеспечение возможностей участия в 

педагогических проектах, выставках, конкурсах. 

В сфере взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

средствами информационно-образовательной среды решаются следующие задачи: 

обеспечение информационного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса; интеграция информационных потоков, характерных для 

основных видов деятельности дошкольного учреждения; создание условий дальнейшего 

развития информационного пространства дошкольного учреждения. [4, 43]  

Информационно-коммуникационные технологии очень успешно можно 

использовать в работе с детьми и родителями воспитанников. Данные технологии 

позволят увеличить поток информации по содержанию образовательной деятельности и 
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методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных носителях в 

Интернете. Применение всех имеющихся доступных IT-технологий дает ряд неоспоримых 

преимуществ. Чаще всего используется интерактивная доска, огромное преимущество 

которой состоит в том, что она полностью сенсорная и поэтому непосредственно 

образовательную деятельность можно построить так, чтобы дети смогли поучаствовать в 

процессе. Данный способ предоставления материала очень увлекателен для ребят, 

особенно когда дети самостоятельно рисуют предметы, фигуры, разные по величине, 

форме, цвету; схемы. Один недостаток данной технологии, что это дорогостоящее 

средство. 

Мультимедиа - это также неотъемлемая часть образовательной деятельности, с 

помощью которой можно разбирать смоделированные на интерактивную доску различные 

ситуации и сюжеты; просматривать мультимедийные презентации, которые 

сопровождаются в большинстве случаев аудио, видео и анимационными эффектами. Это 

можно использовать во время неорганизованной учебной деятельности. Педагогам 

дошкольного учреждения очень удобно использовать мультимедийное сопровождение для 

эффективности образовательного процесса, которое позволяет интегрировать 

аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, 

анимация, слайды, музыка, игры). Это позволяет стимулировать непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Для работы можно постоянно пополнять медиатеку наглядных, демонстрационных, 

электронных материалов в образовательной деятельности с детьми. 

Информационно-коммуникационные технологии хорошо использовать и в работе с 

родителями. Они позволяют не только разнообразить и расширить воспитательные 

возможности традиционных форм работы, но и привлечь большее количество родителей к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. При проведении родительских 

собраний можно также использовать компьютерные презентации. Благодаря 

презентациям можно получить возможность представить не только основные 

теоретические сведения, но и аналитический материал(графики, диаграммы, результаты 

анкетирования), а также продемонстрировать слайд-шоу о проведенных мероприятиях в 

группе и детском саду. Полученная таким образом информация, лучше усваивается и 

сохраняется в памяти. 

Таким образом, создание информационно-образовательной среды, выступает с 

одной стороны результатом информатизации, с другой, представляет собой сложный 

процесс информатизации всего дошкольного учреждения. Это процесс сбалансированного 

развития базовых компонентов информационно-образовательной среды, реализуемых 

через эффективное использование информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, насколько колоссальна роль 

информационно-образовательной среды в работе. Поэтому можно с уверенностью сказать, 

что в дошкольном учреждении необходимо использовать весь процесс информатизации, 

информационные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, так как они 

позволяют модернизировать воспитательно-образовательный процесс, повышать его 

эффективность, результативность, мотивировать детей на поисковую деятельность, 

дифференцировать образовательную работу с учетом индивидуальных особенностей 

детей.   
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Файзуллаева А. Ф. 

Кызылординский гуманитарный колледж имени М.Маметовой 

 

 

Имена прилагательные представляют категории слов, обозначающих свойство или 

признак предмета имени существительного. Имя прилагательное как часть речи возникло 

из общей категории «имя», когда предмет и его качество начали восприниматься не как 

одно целое, а как нечто делимое, приписываемое тому или другому предмету. 

Объединяясь по своей семантике способностью передавать так называемые 

призрачные значения и служить для обозначения качеств, свойсв, признаков и других 

атрибутов предметов и явлений, а также развивая на основе этой семантики возможность 

представления обозначаемого признака с градуальной оценкой его интенсивности, 

прилагательные ярко характеризуются и своими синтаксическими функциями. Являясь 

атрибутами и признаками в широком смысле слова, она, с одной стороны, выступают в 

составе сказуемого, что позволяет их рассматривать как своеобразный аналог глаголу. С 

другой стороны, они способны формировать не только предикативную группу типа the 

boy is tall «мальчик- высокий», но и участвовать в строении приименного комплекса a tall 

boy «высокий мальчик». В силу этих свойств расхождения, наблюдаемые в 

морфологическом оформлении прилагательных и в передаваемых ими грамматических 

значениях не подрывают возможности их синтаксических, семантических, а так же и 

словообразовательных свойств. 

Прилагательные в древнеанглийском, как и в других индоевропейских и 

германских языках, отличаются от существительных своими окончаниями и 

употреблением в предложении, а также способами образования.  

В древнеанглийском языке, как и в других германских языках, почти все 

прилагательные имеют два различных склонения: так называемое сильное (с основой на 

гласный) и слобое (с основой на –n).  

Прилагательные в среднеанглийском утрачивают категории падежа.Таким образом, 

падеж стал выражаться лишь в существительном, то есть один раз в целой атрибутивной 

группе. Ср.: са.им.пад.ед.ч. dai «день», притяж.пад.daies и, с определением, са.good dai 

«добрый день» и good daies . Определительные слова перестали выражать падеж, больше 

не согласовывались с определяемым словом–существительным в падеже. К исходу 

среднеанглийского периода в прилагательном сохранились лишь числовые различия 

между неопределенной и определенной формами. 

В современном языке прилагательные полностью утратили падежно-числовые 

формы, различие по родам, а также различие форм определенного и неопределенного 

склонения, в результате оно стало неизменяемой частью речи, если не считать степеней 

сравнения. 

Имена прилагательные английского языка в словообразовательном отношении 

считаются самой многочисленной группой после существительных. В древнеанглийском 

языке существуют различные способы словообразования: 



909 

 

1. Морфологическое словообразование, т.е. образование новых слов с 

помощью морфологических элементов. 

2. Синтаксическое словообразование, т.е. образование новых слов из 

синтаксических сочетаний. Семантическое словообразование, т.е. образование новых слов 

путем использования существующих слов в новом значении. 

Морфологическое словообразование подразделяется на два типа – аффиксацию и 

словосложение. 

Суффиксация играет в древнеанглийском языке довольно большую роль. 

Суффиксы прилагательных древнеанглийского языка встречаются в качестве 

словообразовательных морфем. 

Например: -ede;  -ihte;  -ig;  -en;  -ish; -sum; -feald; -full; -leas; -lic; -weard. 

Префиксы прилагательных древнеанглийского языка:  ub-; ge-; a-. 

В среднеанглийский период из французского языка в английский язык проникли 

вместе со словами и словообразовательными морфемами – суффиксы и префиксы. 

Например: -able; -al;-age; -ar; -ive; -ous; -ate;-ant;-ary;-ic;-esque;-ine; bi-; circum-; inter-; 

multi-; pre-; pro-; sub-; semi- и др. 

Как считает Б.А.Ильиш сначала в английский язык проникло некоторое количество 

французских слов, содержащих один и тот же словообразовательный аффикс. Позднее 

аффикс мог выделяться как особая словообразовательная морфема и применяться для 

образования новых слов  как от французских, так и от английских основ [1] 

В современном английском языке при помощи суффиксов образуются 

относительные и качественно- относительные прозводные прилагательные от других 

частей речи и качественные от самих же прилагательных. Суффиксы могут обозначать так 

же для дифференциации значения внутри одного грамматического класса [2]. 

Основной особенностью префиксов прилагательных в современном английском 

языке, по мнению Т.А.Егоровой, является то, что они могут производить новые слова 

только от адекватных основ [3]. 

Особую словообразовательную категорию составляют префиксы, имеющие 

значение отрицания и противоположности. 

К первым относятся префиксы  ub-; in-; non-; a-. 

Вторую группу составляют префиксы-антонимы  ill- и well-. 

Как считает А.И.Смирницкий, в древнеанглийском периоде конверсия отличается 

отсутствием омонимии, тогда как для конверсии в современном английском языке 

типично наличие омономичных форм, принадлежащих разным словам с общей основой. 

Например: др.анг. lufu «любовь»и lufian «любить», hearpe «арфа» и hearpian «играть на 

арфе» и другие. сов. анг. love «любовь»и  love «любить»;  pencil  «карандаш» и  pencil 

«писать карандашом» и другие. В обоих случаях слова различаются только своими 

парадигмами. 

В древнеанглийском языке встречаются так же сложные прилагательные, которые 

образуются из сочетания «существительное+прилагательное», из сочетания «прилагатель- 

ное+прилагательное» и «прилагательное+ существительное» [4]. 

В современном английском языке сложные прилагательные являются 

продуктивным пластом словарного состава. Основные модели словосложения в 

современном английском языке–это «прилагательное+причастие I-ое» и «числительное+ 

существительное». Например: easy-going, first-year, second hand и другие. Прежде, чем 

перейти к анализу прилагательных дадим определение некоторым понятиям, которыми 

мы оперируем в данном параграфе. 

Производное слово–это сложный комплекс структурно-семантических 

характеристик единицы языка [5] К производным словам относятся все аффиксальные и 

конверсионные образования. 

Аффиксы могут выступать или как словообразовательные, или как словоизмени- 

тельные морфемы. На уровне морфологии аффиксы могут быть определены как 



910 

 

служебные элементарные морфемы, служащие словоизменению, или формоизменению, на 

уровне словообразования аффиксы выступают как частицы деривационные [6]. 

Под словообразовательным аффиксом мы понимаем морфему, которая в своем 

развитии приобрела абстрактное значение, присущее целому классу слов, и которая, 

присоединяясь к основе изменяет ее значение. 

Слообразовательный суффикс в английском языке – это такой элемент, который, 

присоединяясь к основе выполняет одну из следующих функций: 

1. Переводит производную основу в другую часть речи: to read – reader; a friend 

– friendly. 

2. Переводит производящую основу в другой лексико-грамматический 

разряд:London (не лицо), -  a Londoner (лицо) 

3. Придает производящей основе другое констативное значение: A book –

booklet; green –greenish. 

Префиксами называют словообразовательные морфемы, предшествующие корню и 

изменяющие лексическое значение слова, но в большинстве случаев не влияющие на 

принадлежность его к тому или иному лексико-грамматическому классу [7]. 

Сложное слово- это такое слово, которое образовалось в результате сложения двух 

или более основ, например: blue-eyed=(blue+eye/s/)+ed, (long-nosed) и (old-maidish, grass-

widowed) [8]. 

Конверсия – это такой способ словообразования, по которому от одной части речи 

образуется другая без каких-либо изменений во внешней форме слова, например: help.v. –

help n., drink v. – drink n., silver n. –silver adj.  И другие. 

Имена прилагательные –самая многочисленная после существительных группа 

слов английского языка [9]. 

По словарям хрестоматий А.И.Смирницкого и И.П.Ивановой, Т.М.Беляевой на 

долю прилагательных приходится 590 слов, из них корневых -215, а 375 слов являются 

производными единицами. Количественные данные о словообразовании прилагательных 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественные данные о словообразовании прилагательных 

 

№ Способ 

словообразования 

Всего в кол-

ве 

В процентах 

1 Суффиксация 208 55,6% 

2 Конверсия 72 19,1% 

3 Словосложение 59 15,7% 

4 Префиксация 36 9,6% 

Итого: 375 100% 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, самым продуктивным способом 

образования прилагательных является суффиксация. По этому способу образуются более 

половины слов (55,6%). Слабо продуктивным способом образования прилагательных 

является префиксация (9,6%). 

Под продуктивностью, вслед за Е.С.Кубряковой, мы понимаем количественную 

характеристику модели, продуктивными считаются такие модели, по образцу которых 

выстраиваются протяженные словообразовательные ряды[10]. 

Анализируемые прилагательные образуются по определенным словообразующим 

типам. Вслед за В.В.Лопатиным и И.С.Улухановым  под словообразовательным типом мы 

понимаем « ... ту номинальную единицу словообразовательной  системы, в рамках 

которой элементы плана выражения соответствуют определенным элементам плана 

содержания» [11]. 
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Словообразовательные типы показывают,какие части речи вовлечены в 

словообразо- вательный акт и какая из них является производящей, а какая –производной. 

В таблице 2 даны словообразовательные типы, по которым строятся исследуемые 

производные прилагательные в древне, средне и ранненовоанглийском периодах. 

Как свидельствуют данные таблицы, в пределах нашей выборки были выделены 25 

словообразовательных типов. Из этих словообразовательных типов 9 являются 

суффиксаль- ными, 4- префиксальными и 12 –сложными словами. 

Из 9 суффиксальных словообразовательных типов в древне, средне и ранненово- 

английском периодах сильно продуктивным является тип N+ suf=Adj, по которому 

образуется 109 прилагательных (52,4%). Например: др.анг. woruld-lic «мирской», ᶚeato-lic 

«величественный», frĕond-lic «дружеский» ср.анг. estatly «устойчивый», 

«величественный», semely «изящный», «подобающий», cloudly «облачный», foamy 

«пенящиеся», «покрытый пеной» и другие. 

Таблица 2 

Производные прилагательные в древне, средне и ранненовоанглийском периодах 

 

Способы 
словообр
азо 

вания 

Словообразов
ательные типы 

Др.анг
л. 

Ср.англ
. 

Раннен
ово 

англ. 

итого 

Кол-
во 

В% Ко
л-во 

В
% 

Ко
л-во 

В
% 

Кол-
во 

В% 

Суффик
сация 

N+ suf=Adj   41 19,
7 

2 1,0 66 31,7 

Adj+suf=Adj   14 6,7 2 1,0 38 18,3 

Prep+suf=A
dj 

6 2,9 8 3,9 3 1,4 17 8,2
% 

Conj+suf=A
dj 

3 1,4 6 2,8 2 1,1 11 5,3
% 

P II+suf= 
Adj 

5 2,4 1 0,5 - - 6 2,9
% 

Num+suf=A
dj 

3 1,4 -    3 1,4
% 

Adj+suf=Adj 3 1,4 -    3 1,4
% 

Adv-suf=Adj 3 1,4 - -   3 1,.4
% 

V+suf=Adj 2 1,0 - -   2 1,0
% 

Всего: 12 61,
9 

72 33,
6 

9 4,5 208 100
% 

Префик
сация 

Pref+Adj=A
dj 

11 30,
6 

-  -  11 30,6
% 

Pref+N=Adj 13 36,
1 

3 8,3 -  16 44,4
% 

Pref+PI=Adj 5 13,
9 

-  -  5 13,9
% 

Pref+P 
II=Adj 

4 11,
1 

-  -  4 11,1
% 

Всего: 33 91, 3 8,3 -  36 100
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7 % 

Словос
ложение 

N+Adj=Adj 30 50,
8 

-  -  30 50,8
% 

 Adj 
+Adj=Adj 

8 13,
6 

-  -  8 13,6
% 

 Adj 
+Adv=Adj 

6 1
0,1 

-  -  6 1
0,1% 

 Adv+ 
Adj=Adj 

4 6
,8 

-  -  4 6
,8% 

 N + 
Part II=Adj 

3 5
,1 

-  -  3 5
,1% 

 prp + 
Part=Adj 

2 3
,4 

-  -  2 3
,4% 

 Adv+P
art II=Adj 

2 3
,4 

-  -  2 3
,4% 

 prp + 
Part I=Adj 

1 1
,7 

-  -  1 1
,7% 

 N 
+(V+ing) =Adj 

1 1
,7 

-  -  1 1
,7% 

 Adv+(
V+ing)=Adj 

1 1
,7 

-  -  1 1
,7% 

 V + 
N=Adj 

1 1
,7 

-  -  1 1
,7% 

Всего: 5
9 

1
00 

-    59 1
00% 

 

Количественные данные о продуктивности этого типа свидетельсвуют о том, что 

начиная со среднеанглийского периода продуктивность данного типа снижается. 

То же можно отметить в отношении типа Adj+suf=Adj по которому образуются 54 

ед. (26,0%).Этот тип был продуктивен в древнеанглийском периоде 38ед. (18,3%) в 

средне- английском продуктивность  снижается в два с половиной раза, и в 

ранненовоанглийском периоде продуктивность резко снижается. В этот период 

образовалось всего 2 производных слова. Что касается типов Prep+suf=Adj; Conj+suf=Adj; 

P II+suf= Adj; Adj+suf=Adj; Adv-suf=Adj и Num+suf=Adj, то они были 

слабопродуктивными.  По этим типам образовалось по 2 и3 единицы производных слов. 

При этом образование прилагательных слов имело место только в древнеанглийском 

периоде. 

Из префиксальных словообразовательных типов сильнопродуктивным типом 

являются типы Pref+Adj=Adj и Pref+N=Adj. 

По этим типам образовано 27 прилагательных (75,0%): соответственно по типу 

Pref+Adj=Adj -16 ед.( 44,4%), по типу Pref+N=Adj -11 ед. (30,6%). Например: др.анг.ᶚe-

lĕfed «ослабленный», «общий» ᶚe-wis «определенный», «уверенный», ᶚe-sufe «с 

приправой», ср.анг.un-ripe «неспелый», «сверхъестественный», «нечистый», uncouth 

«неизвестный» и другие. 

В среднеанглийском периоде прилагательные образуются только по типу 

Pref+Adj=Adj-3ед. (8,3%), тогда как по остальным типам образование производных 

прилагательных не происходило. В ранненовоанглийский период префиксацией не 

образовалось ни одного прилагательного. По существу продуктивность префиксации к 

ранненовоанглийскому периоду сводится к нулю. 
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В словосложении были выделены 12 типов (моделей). Сильнопродуктивным 

является тип N+Adj=Adj. При этом этот тип был продуктивен только в древнеанглийский 

период -30 ед. (50,8%). Например: др. анг. stĕăn-fah «покрытый разноцветными камнями», 

reᶚn-heard «очень тяжелый», sᴂmeðe «усталый от моря», nyt-wyrðe «полезный», 

«выгодный» и другие.  

Как свидетельствуют данные таблицы 2, словосложение было продуктивно в 

древне- английском периоде (согласно нашей выборке). Сложных слов, зафиксированных 

в средне и ранненовоанглийских текстах, нами не обнаружено. 

Следует отметить тот факт, что из всех 25 выделенных словообразовательных 

типов сильнопродуктивным типом оказался суффиксальный словообразовательный тип 

N+ suf=Adj. По этому типу образовалось 109 производных прилагательных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Салихова С.Р., Бондаренко Н.Ф. 

КГУ «Гимназия № 93» 

 

Вся образовательная система нашей Республики стоит на пороге перехода на 12-

летнее образование. Главой государства Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана 

от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор 

развития Казахстана» [1, с.25] поставлена конкретная задача по принятию пятилетнего 

Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников.  

В рамках обновления Государственного общеобязательного стандарта образования 

(ГОСО)  как ныне действующей 11-летней, так и 12-летней школы развитие 

функциональной грамотности школьников определяется как одна из приоритетных целей 

образования. 

Чем должен овладеть ученик, чтобы стать функционально грамотным, выходя из 

стен начальной школы? Прежде всего-умением учиться. У него должны быть 

сформированы знания, умения и навыки. Об этом нам говорят новые образовательные 

стандарты. Чтобы их реализовать, необходимо использовать в своей деятельности новые 

приёмы и современные педагогические  технологии.  Одна из новых технологий, которая 

актуальна в практике педагогов – это технология  развития критического мышления. Она 

развивает коммуникативные компетентности, умение находить и анализировать 
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информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. Критическое мышление — 

навык, который помогает  ребёнку понимать, для чего он учится, что и для чего он делает. 

 Цель ТРКМ – помочь ученику ориентироваться в обилии поступающей 

информации. 

Технологию развития  критического мышления  можно применять   во  всех 

учебных предметах. Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов 

(стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

 В начальной школе рекомендуется  использовать  методические приемы,  которые 

ориентируются на создание условий для свободного развития каждой личности. 

     Приведу пример лишь некоторых технологических приемов ТРКМ, которые я 

использую на своих уроках. 

Прием «Корзина» или «Мозговая атака»  

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он 

позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На 

доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собранно все то, что 

все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по 

следующей: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той 

или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся 

друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 

минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны 

выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли 

разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при 

этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей. 

В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, 

имеющие отношения к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 

ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

Таблица  «Тонких и толстых вопросов» 

 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто…? Что…? Когда…? Может…? 
Будет…? Как звали…? Было ли…? 
Согласны ли вы…? Верно ли…?  

Дайте три объяснения, почему… 
Объясните, почему… Почему вы 
думаете…? Почему вы считаете…? В чем 
различие…? Что, если…? 

ПМИ (Плюс –Минус –Интересно) 

 «Плюс» (+) записываем те факты, которые могут отвечать на вопрос «Что 

хорошего?» «Минус» (-) записываем все те факты и мысли, которые могут отвечать на 

вопрос «Что в этом плохого?» «?» - предназначается для записи различных интересующих 

ученика фактов и мыслей «Что в этом интересного?» 

Прием «Составление кластера» .  Смысл этого приема заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Составление кластера 

позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.  

                                         число 

Предмет кто? что?                                                 род 
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                               нариц. 

 

 

                                                                                                                собств.                                

 

             подлежащее             падеж                дополнение                  обстоятельство 

Прием «Пометки на полях»   или «Инсерт». 

    Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое 

понимание прочитанного текста. Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна 

ученику.  

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Знаком «вопрос» 

(?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, 

вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного.  

Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ» 

Один из способов графической организации и логико-смыслового 

структурирования материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный 

подход к содержанию темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют 

первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, 

учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации», 

«что осталось не раскрыто. 

«Пятиминутное эссе»  

 Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, 

чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решении проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после 

обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. 

  Маркировочная таблица (чтение с пометами) 

    В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения 

информацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует 

только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Прием 

«Маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать работу каждого 

ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке.  

Прием «Написание синквейна» 

 Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием 

синквейна развивает образное мышление. 

«Бортовой  журнал» Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из 

текста? 

существ

ительное 

существительное 
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Сюжетные таблицы Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

 

Кто? Что? Когда? Где? Почем
у? 

 
 

    

Метод «Шесть шляп».  

Предлагается при решении творческой задачи выполнять за один раз по одному 

мыслительному действию. Класс разбивается на шесть групп, каждая получает шляпу 

определённого цвета. 

Белая шляпа: статистическая 

Белый цвет символизирует чистоту, правду. Это цвет информации. Нас интересуют 

только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, каких данных 

недостаточно, какая еще информация нам необходима и как нам ее получить. 

Красная шляпа: эмоциональная. 

Красный цвет - цвет жизни, крови, любви, чувственности, страданий. 

Учащиеся могут высказать свои чувства и интуитивные догадки относительно 

рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто виноват и 

что делать. Что я чувствую по поводу данной проблемы? 

Черная шляпа: негативная 

Черный цвет - цвет земли, почвы, основы, здравого смысла. 

Эта шляпа помогает критически оценить выдвигаемые предложения, понять, 

насколько они реалистичны, безопасны и осуществимы. Основной смысл - сработает ли 

это? Насколько это безопасно? Осуществима ли эта идея? 

Желтая шляпа: позитивная. 

Желтый - это цвет солнца, тепла, золота, выгоды. Желтая шляпа требует от нас 

переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон 

рассматриваемой идеи. Зачем это делать? Каковы будут результаты? Стоит ли это делать? 

Зеленая шляпа: творческая. 

Зеленый цвет - это обновление, рост. Находясь под зеленой шляпой, дети 

придумывают к тексту загадки, задачи, ребусы, составляют кластер, синквейн. 

Синяя шляпа: аналитическая. 

Синий цвет - цвет мудрости и знания. В этой шляпе группа осуществляет 

рефлексию по поводу всего мыслительного процесса. Подводит итог проделанной работе, 

намечает следующие шаги. 

 Использование таких  приёмов позволяет детям четче формулировать свои мысли, 

лучше запоминать изученное. На всех стадиях работы используются как индивидуальные, 

так и групповые формы работы. В течение урока обязательно  идёт поощрение  работы 

каждого ребенка, выслушиваются все дети, никогда не критикуются  личные мнения 

детей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: критическое 

мышление  - не отдельный навык, а комплекс навыков и умений, которые формируются 

постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на 

уроках дети являются не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут 

информацию, соотносят то, что они усвоили с собственным практическим опытом, 

сравнивают полученное знание. Применение в педагогической деятельности данной 

технологии  позволяет развивать (посредством специально созданных учебных и 

познавательных ситуаций) познавательные способности и познавательные процессы 

личности: разные виды памяти, мышление, внимание, восприятие, что является залогом 

успешного  формирования функциональной  грамотности   младшего  школьника. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Рощин Д.А. 

Мини-центр «Бөбек» при КГУ «ОСШ № 20» 

 

…Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми 

главными «мастерами», формирующими разум, мысли наших малышей, являются мать и 

отец. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости старших, - это 

такая основа детского мышления, которую не может заменить в этом возрасте никто.  

                                                                                                        В. А. Сухомлинский  

 

Одним из главных приоритетов в работе любого дошкольного учреждения 

являются сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Полноценное развитие ребенка зависит от того, насколько высок уровень педагогической 

культуры родителей. Роль семьи в обществе очень велика, только в семье ребенок 

овладевает первичными навыками, получает необходимые знания, которые необходимы 

для комфортной адаптации в обществе. Именно в семье ребенок учиться овладевать 

нормами поведения, знакомится с основами нравственности человека, зарождается 

внутренний мир и личностные качества ребенка. А дошкольное детство – это очень 

важный период в жизни ребенка. Именно в этом возрасте формируется фундамент 

будущей личности. Огромную роль играет дошкольный возраст и в социальном развитии 

ребенка: складывается первичная направленность личности. Впечатления, полученные в 

детстве, остаются в памяти всю жизнь, а упущения этого периода оставляют отпечаток и 

очень трудно поддаются корректировке в дальнейшем. Поэтому значение среды, в 

которой живут дети дошкольного возраста очень важно.  

На сегодняшний день из источников средств массовой информации можно 

услышать о сложной судьбе ребенка. Да, мы живем в непростое время: зачастую дети 

лишены заботы, внимания, любви. В современном обществе семья и семейное воспитание 

испытывают трудности; разрушается традиционная структура семьи; изменяются 

общепринятые нормы поведения. Отсюда отчуждения между родителями и детьми 

настолько велико, что эта проблема приобрела масштабный характер. Далеко не все 

родители имеют достаточный уровень культуры и педагогические знания, которые так 

необходимы для воспитания собственного ребенка. Вот почему главные усилия педагогов 

дошкольных учреждений должны быть направлены в первую очередь на повышение 

педагогической культуры родителей путем просвещения, улучшения семейного 

микроклимата, совместное формирование полноценной личности ребенка. 

В каждом дошкольном учреждении накоплен опыт сотрудничества с родителями в 

целях повышения эффективности нравственного, трудового, физического, 

художественного восприятия и развития детей. Формирование активной педагогической 

позиции – задача каждого педагога. Такое взаимодействие должно реализовываться 

поэтапно. Правильно организованная работа должна носить обучающий характер. 

За период работы с детьми мы столкнулись со многими проблемами – это и 

агрессивное поведение детей, неумение общаться друг с другом, нежелание познавать 
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что-то новое. Эти и многие другие задачи нельзя решить без активного участия родителей. 

В работе с родителями выделили главные задачи: изучить дифференцированный подход; 

выделить как традиционные, так и новые активные формы; проследить организацию 

взаимодействия семьи и детского сада. 

Одним из главных условий успешного взаимодействия между педагогом и 

родителями являются доверительные отношения. Установить контакт необходимо так, 

чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания, потребность добиваться 

успеха, уверенность в своих силах. Здесь предпочтение мы отводим беседам, в ходе 

которых выясняются, какие вопросы интересуют родителей, что беспокоит в поведении 

ребенка, как решить проблемы, которые возникли у родителей. Конечно, не все родители 

идут на контакт. Во многих семьях мамы в силу своей занятости к процессу воспитания 

привлекают своих родителей, что в большинстве случаев отрицательно сказывается на 

воспитании ребенка. Чтобы установить доверительный контакт с такими семьями, 

используются сочетание различных видов деятельности. Это позволяет не только 

знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, тематических 

выставок, но и непосредственно показать им образовательный процесс, методы работы, 

доступно и убедительно давать нужную информацию. Это стенды «Для Вас, родители» - 

где выставляется информация о повседневной жизни группы, «Чем мы сегодня 

занимались», «Рекомендации» - обсуждения текущих вопросов. К каждому празднику в 

группе оформлены тематические выставки. Каждая выставка – это итог кропотливого 

труда и мало кого из родителей оставляет равнодушным. 

Именно в таком согласованном процессе формируются двигательные действия и 

положительные установки на будущую учебную деятельность в школе. Только 

посредством тесного взаимодействия детского сада и семьи могут быть реализованы 

благоприятные условия на совместную деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, формированию здорового образа жизни. Фундамент здоровья ребенка 

закладывается в семье, а важным элементом семейного воспитания является физическое 

воспитание. Это способствует не только укреплению здоровья и развитию ребенка, но 

установлению благоприятного семейного микроклимата.  

Такая слаженная работа не только сплачивает семью и повышает ее 

педагогическую культуру, но и доказывает родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образовательном процессе 

важно для развития их собственного ребенка. 
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ҰЛТТЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ЖАСТАРДЫҢ РӨЛІ МЕН 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Нурадинова Г.А.,Сахиева М. Е. 

Қызылорда облысы  білім басқармасының 

«М.Мәметова атындағы қызылорда гуманитарлық колледжі»  коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
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Жолдауында «Үздік денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт» бағытында «Саламатты өмір 

салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту керек. 

Жастардың репродуктивті денсаулығын қорғауға жыне нығайтуға ерекше назар аудару 

керек», делінген [1]. 

Қазақстандағы ең өзекті мәселе жастардың репродуктивтік денсаулығын қорғау 

болып табылады. Біздің жасөсіпірімдер мен жастардың қалаусыз жүктілік пен жыныстық 

жолмен берілетін жұқпалардан қорғау үшін оларға репродуктивтік денсаулықты қорғау 

мәселелері бойынша дұрыс ақпарат пен білімдерді ұсыну қажет. Осы бағытта БҰҰ-ның 

халықтық қоныстануы саласындағы қоры (ЮНФПА), Қызылорда облыстық білім 

басқармасы басшысының бұйрығы негізінде репродуктивті денсаулықты қорғауға 

басымдық бере отырып, Қызылорда облысының 15 колледжінің 1-курс студенттеріне 2016 

жылы валеология курсы эксперименттік  жоба ретінде жүргізілді[2]. 

«Валеология» пәніне репродуктивті және сексуалды денсаулықты қорғау жөніндегі 

күшейтілген компонентті енгізу бойынша колледж оқытушыларына арнайы оқу қурсы 

ұйымдастырылды.   

Пилоттық коллеждерге ұсынылып отырған «Валеология» курсы бойынша оқу 

бағдарламасы жалпы және репродуктивті денсаулықты нығайту мен сақтау мәселелері 

жөніндегі заманауи, ең алдымен интерактивті оқыту әдістерін қарастырды. Студенттердің 

салауатты өмір салтын қалыптастыру мен олардың репродуктивті денсаулығын сақтау 

бойынша алынған білімдері Қазақстан Республикасының жас ұрпақ азаматтарының 

денсаулығын сақтаудың берік негізін жасауға үндеу бола білді. Себебі, «Валеология» 

пәнінде өз денсаулығын дұрыс, сауатты түрде қорғау, аурудың алдын алумен қатар, 

жастардың жағымсыз мінез-құлқынан арылу жолдары,  жағымды факторларға негізделген 

өмірлік дағдылары қалыптасты.  

Жастарды  өмірге бейімдеуде «Валеология» пәнінің қажеттігі өте зор. Бұл пәнді 

жақсы көріп, студенттердің асыға күтетіні рас. Олай дейтініміз көптеген қыздар өз 

денсаулығына қатысты мәселелерін аналарымен, жақындарымен ашық айта 

алмайтынында.  

 «Денсаулық пен салауатты өмір салты туралы түсінік», «Адамның репродуктивті 

денсаулығы мен демография. Репродуктивтіденсаулыққа әсер ететін факторлар», «Ағза 

функцияларының эндокриндік реттелуі», «Зиянды әдеттер мен олардың адам 

денсаулығына әсері», «Жұқпалы аурулар»,«Адамның өнегелі-жыныстық дамуы», 

«Қарым-қатынастар. Жауапты мінез-құлық», «Адамның репродуктивті денсаулығы мен 

репродуктивті құқықтары», «Жауапты тәртіп. АИТВ және адам құқығы» 

тақырыптарындағы студенттермен жүргізілген практикалық сабақтар, рөлдік ойындар, 

психологиялық-педагогикалық тренингтер, интерактивті ойындар жастардың жаңа 

қырынан ашылуына жол берді.  

Аз уақыт аралығында олар түрлі мәселелерді шешуде рөлдік ойындармен, 

тренингтермен, постер қорғау арқылы көрсете білді. Оларда қажетсіз жерде «Жоқ» деп 

айта алу дағдысы қалыптасты деп есептейміз.  

Ал валеология пәнінің негізгі мақсаты да жастардың денсаулығын сақтау, 

аурулардың алдын алу, қажетсіз жүктіліктің алдын алу және өз мінез-құлқына болашақта 

жауап беретін өмірлік дағдыларға үйрету болып табылатыны айқын. 

Саламатты өмір салтын жастардың бойында қалыптастыру мемлекетіміздің «Білім 

туралы» заңында білім беру жүйесінің негізі ретінде көрсетілген. Онда ұлттық және 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері, жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау 

жолдары белгіленген. 

Жастар мен жасөспірімдердің ЖЖБЖ мен АИТВ-ны жұқтыруға бейімділігінің 

негізгі себептері – ақпараттандырылудың жеткіліксіздігі, зиянды әдеттер, ата-ананың 

жауапкершілігінің төмендігі, есірткі құмарлық пен маскүнемдіктің таралуы, жыныстық 

жолдармен берілетін жұқпалардан және қажетсіз жүктіліктен сақтану құралдары мен 
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репродуктивті және сексуалды денсаулық бойынша көрсетілетін қызметтерге 

қолжетімділіктің төмендігі. Білім мекемелері жасөспірімдердегі қауіпсіз мінез-құлық 

дағдыларын қалыптастыруда, сексуалды және репродуктивті денсаулық, қажетсіз 

жүктіліктің, АИТВ мен жыныстық жолдар арқылы берілетін жұқпаларды жұқтыру 

мәселелері бойынша ақпараттандыруды арттыруда жетекші рөл атқаруы керек. 

 Барлық нәрсе қызығушылықтан туындайды. Қызығушылықтың 

қанағаттандырарлықтай сауатты түрде жауаптарын ата-ана, оқытушы беріп отырса, 

мұндай келеңсіз оқиғалар орын алмас па еді? Кез-келген іс-шара ол сабақ болсын, ол 

сауықтыру жұмыстары болсын, ол танымдық-ақпараттық мәлімет болсын, ол таратылатын 

үнпарақтар болсын жастардың құлақтарына кіріп сана сезіміне дұрыс бағытталуы тиіс деп 

есептейміз. Атүсті тек өткізілген қағаз түріндегі іс-шара есебі болмай, тірі жанды 

сезінетіндей, іспен жүзеге асыру арқылы жастарымыз құлақ асып, кері байланыс арқылы 

істерінен оңды нәтиже шығарса, ұлттық тәрбиеміз, мәдениетіміз артатыны анық. 

Бүгінгі қыз – ертеңгі ана. Босаға аттап келін болу, бала сүйіп ана атану - әрбір 

қыздың ертелі-кеш пешенесіне жазылатын зор бақыт. Сол арқылы олар есігінен енген 

әулеттің ғана емес, тұтас ұлттың ұрпағын жалғастырады. Бұл - өмірдің бұзылмайтын 

заңдылығы, тағдырдың бұлжымайтын бұйрығы. Өкінішке қарай, кейбір бүлдіршін 

қыздарымыз бесіктен шықпай жатып, жаға ұстатуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметінше, жыл сайын әлемде кәмелет жасына толмаған 16 миллионға жуық 

қыз жүкті болады екен. Оның 3 миллионы жаза басқан қадамының ізін жасыру үшін 

жасанды түсік жасатады-мыс. Бұл сандардың ішінде Қазақстанның да үлесі аз емес. Қазақ 

жерінде бәлиғат жасына жетпей, жүкті болып қалатын қыздардың саны шамамен 10 мың 

мен 20 мыңның арасында[3]. 

Қазақстандағы 15-19 жас аралығындағы жеткіншек қыздардың босану жиілігі 

экономикалық және әлеуметтік даму ұйымы елдерінің көрсеткіштерінен әлдеқайда 

жоғары (6 еседен көп). Оған қоса бұл көрсеткіш әлі де өсуде, 2010 жылы ол 28,3% 

көрсетсе, 2014 жылы жоғарыда көрсетілген жас мөлшеріндегі 1000 қызға  34,72% 

көрсетуде. Жылда 15 пен 18 жас аралығында 1000 қыздың 4-5-уі жасанды түсік жасатуда. 

Қызылорда облысында жеткіншектер арасындағы туу коэффиценті 15-19 жас 

аралығындағы 1000 қыздың 49,8-ін құрайды, бұл өз кезегінде еліміздегі орта көрсеткіштен 

екі есе жоғары. Өңірде сифилис ауруымен ауырудың ең жоғарғы көрсеткіші байқалады, 

бұл өз кезегінде қауіпті жыныстық қатынастың кең таралғандығын меңзейді[2]. 

Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, біздің заманымызға дейін бірнеше жыл өмір сүрген 

Ө.Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» еңбегінде басты орындардың қатарында білім-

ғылым, шипагерлік өнері, шипагерлік парыз, кәрілік, мүшелік жас, әдеп ережесі, ел 

басқару, ылпа жарасымдылық, ұрпақтаным мәселелері сол уақыттан бері педагогиканың 

маңызды көрінісіне ие болған. Тақырыбыма сәйкес ұрпақтаным және ылпа 

жарасымдылық танымдарына тоқталып өтейін. Ұрпақтанымның негізгі түсінігі жеті 

атасынан кейін ғана қыз алысу, отбасын сауатты жоспарлау, дүниеге дені сау ұрпақ әкелу 

дегенді білдірді. Ал ылпа жарасымдылық - соңғы тұрғылық игіліктік, қорғанымдық, ар-

намыстық несіптік ризық, ылпа жарасымдылық әрлілігі – сән. Сән – салтанат, мақтан. 

Жарасымсыздық, ылпасыздық ар-ұят деген мағынада жазылған.  

Ө.Тілеуқабылұлының кеңесі бойынша әз-Жәнібек ханның шешімі былай болды: 

«Жат төсектілікке жол бермеу, жеті атасынан кейін ғана қыз алысу, беттен сүймеу». Өз 

заманында билік жүргізген  данышпан тұлғалар халық денсаулығын, әсіресе өз ұрпағын, 

қыз тағдырын алдыңғы  қатарға қойған. «Жат төсектілікке жол бермеу» жолында «Қыз 

Жібек» атты қазақ фильмінде керемет тәрбиелік мәні бар көріністерді көруге болады. 

Фильм эпизодындағы «Ақ төсек тәу, тәу өзіңе тапсырдым...» деп жеңгелері ақ төсекке 

қамшы қою мағынасы қос ғашықтың ақ некені аттағаннан кейін барып бас қосуға 

болатындығын айтады. «Жеті атасынан кейін ғана қыз алысу» мағынасы жастар арасында 

түсінікті деп есептейміз. Себебі, алдын ала танысқан жастар әуелі ру сұрасып жатады. Бұл 

өте дұрыс нәрсе. Ө.Тілеуқабылұлының да зерттеу мәселесі жеті атасынан кейін ғана қыз 
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алысу болатын. Рулас болған жағдайда олардың перзенттерінің, тұқымдарының 

денсаулығында генетикалық, мутациялық өзгерістер, қиыншылықтар болатындығын 

дәлелдеген. «Беттен сүймеу» - бұны да бекер айтпаса керек. Қазірде жастарымыз қыз, ұл 

болсын күнделікті беттен сүю арқылы сәлемдесіп, амандасып жатады. Медициналық 

тұрғыдан қарайтын болсақ, жұқпалы аурулардың біразы ауа-тамшы арқылы, тіпті ерін 

арқылы жұғатынын білуіміз керек. «Беттен сүйіп амандаспа!» деп айтамыз, бірақ орындай 

алмаймыз. Бізден бірнеше жыл өмір сүрген шипагер кісінің аурудың алдын алудағы 

болжау данышпандығы, сол уақыттағы билік өкілдерінің талаптарын орындауда 

қарапайым халықтың дені сау, ұзақ өмір сүре алғандығын аңғаруға болады.  

Дәл қазіргі уақытта жаңадан естімеген аурулар, «жаңарып», «жасарып» кеткен 

дерттер қарапайым гигиеналық ережелерді ұстамаудан туындауы мүмкін десек 

қателеспеуіміз мүмкін. Өз ұрпақтарына Ө.Тілеуқабылұлы мынадай өсиет сөз қалдырып 

кеткен: «Менен ұрпақ қалмаса да, күндердің күнінде мені әлемге әйгілейтін «Шипагерлік 

баяным» артымда қалмақ. Бұл – соңғылықтар қадірін біліп, ұстана білсе - қанғысыз бұлақ, 

қадірін білмесе - отбасы аяқпен тозатын тулақ». 

 М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледждің студенттеріне 

жыныстық мінез-құлық ерекшелігін анықтау мақсатында шағын топта зерттеу жұмыстары 

жүргізілген болатын. Нәтижесінде  жастарымыз өз денсаулығына байланысты сұрақтар 

туындағанда, ауырған жағдайда 37% дәрігерге қаралатынын айтса, 43%  ата-анасына, 15%  

досына, 3% ешкімге айтпайтын көрінеді. Демек, 3% студенттер өз беттерінше 

денсаулығына байланысты шешім қабылдайтынын аңғаруға болады. «Отбасында аналар 

өз қыздарына жыныстық мәдениет жайында кеңес айтып отырады ма?», деген сауалға 

жастарымыздың 37% жоқ айтылмайды десе, 62,5% иә айтылады деп жауап берген. 

Сондықтан, отбасындағы ана мен әкенің рөлі өте зор. Ұлттық тәрбиемізді 

құндылықтарымызды аманат етіп сақтау  отбасының басты талабы деп есептеймін. 

Өйткені тәрбиенің қайнар көзі отбасында.  

Қаракөз қыздарымыздың тәрбиесі баршамызды алаңдатады. Қыздар арасында 

жағымды мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруда, жасөспірім қыздардың арасында ерте 

жүктілікті алдын алу мақсатында «Еріктілер мектебінің» мүшелері, «Бастауыш 

педагогикасы» бөлімінен құрылған «Инабат» қыздар клубы «Қыз тәрбиесі – ұлт 

болашағы», «Ұлттық құндылықтар тәрбие бастауы», «Қазақ қыздарында болуы керек 

басты қасиеттер» деген секілді тақырыптарда кең ауқымды тәрбиелік мәні бар сабақтар, 

видео-танымдық ақпараттарды ұдайы жүргізіп отырады.  

Жоғарыда атап өткендей, мұндада бұл іс-шаралар өз қатарластары арасында 

жүргізілгендіктен көп нәтиже беретіні сөзсіз. Әрине, арнайы мамандардың көмегіне 

жүгінетініміз де рас. 

 Жасөспірімдер мен жастардың арасында қалаусыз жүктілік, жасанды түсік пен 

жыныстық жолмен берілетін жұқпалардың алдын алу мақсатында жыныстық және 

репродуктивтік денсаулықты қорғауға байланысты жастардың білім деңгейін арттыруда 

валеология пәнінің ықпалы зор деп есептеймін. Алдағы уақытта «Валеология» пәні қолға 

алынып, оқу орындарында тұрақты түрде жүргізіледі деген сеніммен қараймыз.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Корнюшина И.В.; Кувыкова И.А.  

КГКП «Ясли-сад № 150 «Таңшолпан» 

г. Караганда. 

 

 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него  

начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 

навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. 

 Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе 

которой развиваются внимание, память, воображение, дисциплинированность; это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного 

опыта. 

 Зачем нужна  сюжетно – ролевая игра? 

Во – первых, игра – школа произвольного поведения. Попробуйте заставить 

ребенка стоять смирно – он не простоит и двух секунд, но если это действие включить в 

игровой контекст, цель с успехом будет достигнута. Вспомним: «Море волнуется – раз, 

море волнуется – два, море волнуется – три. Замри!» и дети замирают, даже самые 

непоседливые мальчики и девочки. [1, с. 58] 

Во – вторых, игра – школа морали в действии. Можно сколь угодно долго 

объяснять ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо», но лишь сказка и игра 

способны через эмоциональное сопереживание, через постановку себя на место другого 

научить действовать и поступать в соответствии с нравственными требованиями. [2, с. 53] 

 В – третьих, игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических, моральных сил ребенка.  

 К.Д.Ушинский отмечал, как важно наблюдать за детской игрой для определения 

общего и интеллектуального здоровья детей. Если ребенок не выражает интереса к играм, 

пассивен или играет стереотипно и примитивно, для своего возраста – это серьезный 

сигнал для взрослого: такой ребенок требует особого внимания, это «особенный» ребенок 

– может быть гений, а может, неблагополучный…[3, с. 72] 

 В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 

развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры. 

 Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - их, называют 

творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях 

все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра 

наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством 

воспитания. 

 Однако современные педагоги и психологи с тревогой говорят о том, что именно 

самостоятельная, творческая, сюжетная игра ныне «уходит» из мира дошкольника; его 

жизнь в детском саду организованна так, что на игру времени не остается. Современное 

общество требует от детей ранних успехов и достижений. Не секрет, что к ребенку при 

поступлении в школу предъявляются достаточно высокие требования с точки зрения 

развитости его познавательных процессов, поэтому, организуя времяпрепровождение 

малыша, взрослые в первую очередь озадачены тем, как можно раньше научить – читать, 

писать, считать, забыв о том, что ведущая деятельность ребенка – игровая! Дома играть не 

с кем: родители современных детей сами принадлежат к неиграющему поколению: их 

детство тоже прошло без игр, тоже было насыщено обучающими элементами. Именно 
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поэтому родители не играют со своими детьми, они очень часто сами не умеют этого 

делать. К тому же им не хватает времени на занятия и игры с детьми. Известный 

исследователь детских игр  Е.О. Смирнова нынешнее состояние игровой деятельности 

дошкольников сравнивает с     экологическим бедствием - разладился механизм передачи 

игры. Небходимо помочь детям, ведь игра - это сама детская жизнь, инстинктивная, 

добровольная, спонтанная и естественная, связанная с исследованием, общением и 

выражением себя, сочетающая действие и мысль, приносящая удовлетворение и ощуще-

ние успеха.  Наша жизнь не стоит на месте, больше стабильности и благополучия, яснее 

понимание новых ценностей, ориентиров и перспектив, разумная уверенность в будущем 

нового поколения и, как результат, повышение рождаемости. Всё это внушает и нам 

большие надежды, заставляет верить в то, что мы можем изменить ситуацию. Поэтому 

сегодня игру детей нужно пропагандировать так же, как пропагандируется экологически 

чистое питание, здоровый образ жизни. Игру ребенка, особенно его творческую игру, 

надо защищать так же, как приходится защищать чистую воду, свежий воздух.  

 Важность игры для всестороннего развития ребенка требует систематического, 

умелого влияния на нее. Но игра - самостоятельная деятельность детей, и мы, педагоги, не 

можем заранее предвидеть все приемы руководства ею, как это делается при подготовке к 

проведению занятий, игр с правилами. Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судить 

о взаимоотношениях взрослых в семье, об их обращении с детьми. Эти игры помогают 

воспитывать у детей уважение к родителям, к старшим, желание заботиться о малышах. 

Подражая домашней работе взрослых, дети усваивают некоторые навыки хозяйственного 

труда: вытирают пыль с кукольной мебели, подметают пол в своем “доме”, стирают 

кукольное белье.  

В сюжетно – ролевой игре, как во всякой деятельности детей, педагогу при-

надлежит ведущая роль. В игре взрослые многому учат детей, формируют их моральные 

качества. Однако попытки обучать детей намеченному сюжету игры, разыгрывание роли 

по показу приводят к скучному шаблону, подавляют воображение детей, лишают игру ее 

педагогического значения. [4, с. 50] 

Самое сложное и важное - обдумать задачи и приемы воспитания детей в  

сюжетной игре: как способствовать объединению детей, как научить их распределять 

роли, считаться с товарищами, доводить до конца задуманное. При этом ставятся задачи 

по отношению ко всему коллективу и к отдельным детям. 

Наблюдая за детскими играми, мы заметили, какое направление они принимают, 

какие отношения складываются между играющими. И считаем, что первое условие 

успешного руководства играми - умение наблюдать детей, понимать их игровые замыслы, 

их переживания. Взрослому необходимо завоевать доверие детей, установить с ними 

контакт. Это легко достигается в том случае, если воспитатель относится к детской игре 

серьезно, с искренним интересом, без обидного снисхождения, к которому дети весьма 

чувствительны. По нашему мнению, такому воспитателю дети охотно рассказывают о 

своих планах,  обращаются к нему за советом и помощью. 

Чтобы направлять игру, мы опирались на психологию детей, считались с детскими 

замыслами, бережно относились к творческой выдумке, к созданному ребенком образу. 

Известно, что игра возникает в том случае, когда у ребенка имеются яркие, 

конкретные представления о каком-либо событии или явлении, которое ему интересно и 

которое оказывает на него большое эмоциональное воздействие. Поэтому в своей работе, 

мы стараемся обогатить знания детей о труде взрослых, о событиях общественной жизни, 

а чтение и рассказывание художественных произведений, сказок, просмотр кинофильмов 

дают материал для игры, заставляют работать детское воображение. Часто хорошие игры 

возникают по инициативе детей. В таком случае мы поддерживаем интересную идею, 

направляем усилия дошкольников на ее осуществление. 

Однако стоит помнить о том, что при проведении экскурсий, чтении 

художественных произведений, необходимо не только давать детям знания, но и влиять на 
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их чувства, доводить до их сознания смысл, значение того, с чем их знакомят, 

формировать их отношение к этому. Игра - это не копирование жизни, а творческое ее 

воспроизведение, не просто закрепление полученных знаний, а их освоение в результате 

комбинации новых впечатлений с ранее полученными. 

Способность идти от мысли к действию начинает проявляться у детей уже на 

четвертом году жизни, это дает право воспитателю учить детей ставить в игре 

определенную цель. Опыт показывает, что это достигается довольно быстро. На вопросы: 

«Во что будешь играть? Кем будешь? Какие игрушки хочешь взять на прогулку? Что 

будешь строить?» - дети задумываются, определяя тему игры. Мы наблюдаем, выполняют 

ли дети задуманное, старались поддержать интерес к выбранной теме своим одобрением, 

подходящей игрушкой, а иногда и своим участием. Однако не настаиваем на том, чтобы 

задуманная игра была всегда доведена до конца, ее участники вправе переменить тему, 

если придумали более интересную. Очень важно поддержать усилия детей, дать им 

возможность пережить радость от достижения игровой цели. 

  Когда старшие дошкольники обсуждают до начала игры ее содержание, 

примерный ход развития сюжета, мы выступаем как рядовые участники игры, 

поддерживаем удачные предложения, даем свои советы, помогаем в решении спорных 

вопросов. Опыт показывает, что дети охотно усваивают такой порядок, иногда по своей 

инициативе организуют предварительное обсуждение игры.  

Способы распределения ролей зависят от содержания игры, от состава играющих. 

Иногда распределение ролей становится предметом коллективного обсуждения с нашим 

участием, и мы своим примером приучаем детей быть справедливыми, 

доброжелательными, заботиться о сверстниках. 

Из всего сказанного ясно, как важен первый этап игры выбор темы, обсуждение его 

содержания, распределение ролей. Влияя на это, мы даем направление игре, поведению 

детей.  

Во многих случаях подготовка к игре на этом не заканчивается. Мы приучаем 

детей при обсуждении игры обдумывать, что для нее требуется: соорудить постройки, 

подобрать игрушки, костюмы, самим изготовить необходимый инвентарь. 

Подготовительная работа увлекает детей, причем часто они трудятся уже в образе, в роли, 

которая им поручена. На пароходе капитан сам строит свой мостик, продавец 

подготавливает прилавки для товаров, кок оборудует кухню. На данном этапе, мы 

считаем, необходимо  поддерживать, пробуждать инициативу ребят, если требуется, 

расширять их сведения об изображаемом, показывать приемы изготовления нужных для 

игры вещей. При этом важно бережно относиться к выдумке детей, сохранять их 

самостоятельность. 

Руководя игрой, всегда необходимо помнить о том, что нужно развивать 

инициативу детей, сохранять их непосредственность, радость игры. Из приемов   руко-

водства игрой следует исключить всякого рода принуждение, никогда не фантазировать за 

ребенка, не придумывать за него игру. Нужно очень деликатно влиять на развитие 

интересов, на чувства детей, направлять работу их мысли и воображения. Только при 

таком руководстве успешно развивается игровое творчество. 

Замечая, что несколько детей собираются играть, мы предлагаем: «Договоритесь, 

во что будете играть, и подумайте, что для этой игры вам нужно». Если возникает спор о 

теме игры, обсуждаем с детьми, чье предложение интереснее, и сами принимаем участие в 

этом обсуждении. Дети начинают задумываться над темой игры, выбирать из нескольких 

наиболее интересную. Они приучаются справедливо разрешать возникающие споры, 

уважать инициативу сверстников. Если игра заранее обдумывается, ее цель становится 

более четкой, сюжет  развитым и более полным. 

Таким образом, игровое творчество развивается под влиянием воспитания и 

обучения, сюжетно – ролевые игры требуют чуткого руководства со стороны педагога,  

уровень игры зависит от приобретенных знаний и привитых умений, от сформированных 
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интересов ребенка. Кроме того, в игре с особой силой проявляются индивидуальные 

особенности детей, также влияющие на развитие творческого замысла. Взрослый, 

понимающий замыслы ребенка, знающий, как работает детская фантазия, может достичь 

многого при помощи игры. У такого воспитателя сюжетно – ролевая игра становится 

эффективным средством воспитания. И наоборот, грубое вмешательство в игру, 

навязывание детям своих мыслей, приносит только вред, даже если у педагога самое 

искреннее желание сделать игру интереснее. 
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Социально-экономические явления, происходящие в нашей стране, все в большей 

степени ориентируют современную школу на развитие каждой личности с учетом ее 

индивидуальных особенностей, собственных мотивов и ценностных установок. В 

настоящее время важнейшими задачами школы являются создание условий, 

обеспечивающих возможность выявления задатков, развития и реализации склонностей и 

способностей, удовлетворение личностных и государственных потребностей. Изучая 

требования, выдвинутые самой меняющейся жизнью, можно сделать вывод, что  

ключевым конкурентным преимуществом Казахстана на мировом рынке должен стать 

высококвалифицированный, мобильный человеческий капитал, а также постоянное 

внедрение инноваций. 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, 

которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения 

к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, 

реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Школа чрезвычайно 

заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого конкретного 

ребенка. Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется 

тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и 

индивидуального развития ребенка. Не случайно все в большей степени возрастает роль 

практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров. 
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Сущность образовательных технологий выражается в том, что изменяется характер 

и способ образования. Наряду с развитием умственного потенциала учащихся происходит 

личностное развитие, т.е. сам процесс образования предполагает иную позицию учителя и 

ученика в образовании: они выступают как равноправные участники образовательного 

процесса. 

 В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии предполагают учет индивидуальных 

особенностей каждого ученика, т.е. дифференцированный подход в обучении к каждому 

ученику с учетом его конкретных знаний, умений и навыков, а также такие критерии 

оценки, которые не только устанавливают уровень успешности обучения, но и оказывают 

воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную деятельность, 

повышая мотивацию и формируя лидерские качества. Разноуровневое обучение 

необходимо для того, чтобы предоставить шанс каждому ученику развить свои 

потенциальные способности.      

 Идея учета индивидуальных особенностей обучения ребенка и 

дифференцированного подхода к нему в процессе воспитания и обучения зародилась 

давно. Еще великий чешский педагог Я.А. Коменский, высоко оценивая возможности 

каждого ребенка, писал, что при соответствующей организации учебно-воспитательного 

процесса он может взойти на самую высокую ступень «лестницы образования». В конце XIX 

- начале XX века проблемой индивидуализации и дифференциации обучения занимались Э. 

Мейман, А. Бине, О. Декроли, Э.Л. Торндайк, П.П. Блонский и другие известные 

зарубежные и отечественные педагоги и психологи. Их поиски привели к созданию 

различных форм организации учебно-воспитательного процесса, где идея 

дифференцированного обучения в той или иной степени получила свое практическое 

воплощение. 

 Проблема разноуровневого  обучения имеет не только научное, но социально - 

практическое значение: именно дифференцированное обучение позволяет изучить такие 

свойства личности, как задатки предпосылки и в, конечном итоге, талант и одаренность 

каждого ученика.    В этом плане, дифференциацию можно определить как 

индивидуализацию учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпов 

обучения основывается на индивидуальных различиях учащихся, уровне развития их 

способностей к учению. 

 Обучение всех детей по унифицированным программам и методикам не может 

обеспечивать полноценное развитие каждому ребенку. Образовательная система, 

предоставляющая всем одинаковые временные, содержательные и процессуальные условия, 

кажется по замыслу справедливой и демократичной, но по сути, неизбежно приводит к 

ситуации, о которой писал П. П. Блонский: «Развитые забивают неразвитых, учителю трудно 

работать в такой пестрой группе, он невольно предъявляет к слабым более высокие 

требования. Неграмотные привыкают в первые же дни в школе быть последними людьми 

своего коллектива. Товарищи относятся к ним пренебрежительно. Мы считаем, что это 

очень вредно. Поставив слабого в одни условия с сильным, значит создавать неравенство». 

 Кроме того, дети с врожденными замедленными динамическими характеристиками 

личности обречены на неизбежные затруднения работы в едином темпе для всего класса. 

Отсюда требования обучения всех быстрым темпом и на высоком уровне сложности 

представляются нереализуемыми для всех учеников, поскольку «...в действительности, часть 

детей не может работать в высоком темпе, это проявление генетически обусловленных 

особенностей психики» (К. М. Гуревич). Особенно это важно в начальной школе. 

 Дифференциация обучения сегодня активно включается в образовательный 

процесс. Явление это неоднозначное, имеющее как положительные, так и отрицательные 

стороны. Мы рассмотрели  проблемы, которые возникают в процессе его реализации. 
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1. Риск допустить ошибку учителем в социальном и коммуникативном 

плане среди коллектива детей. Только зная потребности, интересы, уровень подготовки, 

познавательные особенности ученика, можно полнее использовать его роль в овладении 

знаниями, умениями и навыками, развития способностей. 

2. Отсутствие организационных условий для внешней дифференциации и 

индивидуализации обучения.  Считается целесообразным для обучения в школе 

создавать классы гибкого состава, т.е. такие классы, в которых учащиеся, изучая базовую 

дисциплину, например математику, учатся в одном классе, а на уроки иностранного языка 

на параллели формируются совершенно другие группы по способностям: «А», «B», «С». 

То есть ученик, интересующийся математикой, и ориентирующийся на технический вуз, 

по языку, который ему не даётся, занимается в группе «А». На протяжении всего обучения 

действует система зачетов и проверочных работ и в любой момент, если учащийся 

покажет более высокие результаты и выразит желание перейти в другую группу, ему 

будет предоставлена такая возможность. Но осуществить такую внешнюю 

дифференциацию в условиях нынешней школы не представляется возможным. То есть 

состав групп, по сути, является подвижным. 

3. Возникновение психологических барьеров и межличностных конфликтов в 

группах одного уровня. В группах, где слабые ученики, нет возможности им 

ориентироваться на сильных. В сильных группах часто не складываются межличностные 

отношения, т.к. у большинства учащихся очень развита мотивация достижений и они 

пытаются самореализоваться за счёт других. В группах же компенсирующего обучения, 

наоборот, учащиеся, привыкнув к медленному темпу и пошаговому многократному 

объяснению, не хотят возвращаться в обычные классы, где уровень требований выше.  

4. Реализация приёмов разноуровневого обучения преимущественно на этапе 

закрепления и обобщения знаний. Разноуровневое обучение, как мы знаем, 

предполагает форму группирования и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах. Если класс разделен на гибкие группы, с которыми работает 

учитель и помогает слабоуспевающим учащимся, то дифференцированный контроль 

осуществляется преимущественно на этапе закрепления и обобщения знаний. 

Предъявление нового материала идёт для всех групп одновременно, учитель, при этом 

ориентируется на «среднего» ученика, что тормозит развитие «сильных» и создает 

дополнительные трудности для «слабых». Если же объяснять каждой группе отдельно – 

учитель нерационально израсходует время на уроке.  

 Проблемы снижают эффективность образовательного процесса. Это не значит, что 

надо отказаться от дифференциации процесса обучения совсем. Надо пытаться 

адаптировать под свой классный коллектив суть этой технологии, взяв самое главное- 

понимание необходимости. Необходимо признать, что в условиях классно-урочной 

системы наиболее комфортно чувствуют себя «средние» ученики, а в условиях 

дифференцированного обучения – «сильные» и «слабые», а также ученики, имеющие ярко 

выраженные интересы.  

 В условиях дифференциации школа к каждому ученику относится как к 

уникальной, неповторимой личности. Оставаясь в рамках классно- урочной системы и 

используя при этом дифференциацию обучения, мы сможем приблизиться к личностной 

ориентации образовательного процесса.  

 И последняя, самая важная проблема - темы, предписанные стандартами 

образования, остаются едины для всех уровней обучения. 

 Разноуровневое обучение - это педагогическая технология организации учебного 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 

группах уровня А, В, C, что дает возможность каждому ученику овладевать учебным 

материалом по отдельным предметам школьной программы на разном уровне , но не ниже 
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базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности 

каждого учащегося.   

Обязательно имеются и положительные стороны разноуровневого обучения:  

 уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде 

всего, учебные, которые приведут к формированию лидерских качеств ребёнка, 

уверенного в своих силах в выполнении заданий, посильных только ему;  

 уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на работе 

с различными категориями детей;  

 в структуре уровневой дифференциации по обученности,  выделяют, как правило, 

три уровня: минимальный (базовый), программный и усложненный (продвинутый). 

 уровневое обучение позволяет ребёнку самоутвердиться, развивает личностные 

качества и способствует приблизить ребёнка до современной модели ученика новой 

формации. 

 Подготовка учебного материала предусматривает выделение в содержании и в 

планируемых результатах обучения нескольких уровней, выбор которых определяется 

составом класса и требованиями государственного стандарта. 

 Важным условием разноуровневого обучения является работа с учащимися на 

договорных началах, предусматривающая совместное согласование следующих позиций: 

добровольный выбор каждым учеником уровня усвоения учебного материала (не ниже 

госстандарта), и, оговаривается переход ученика из одного уровня заданий в другой. 

Так, при выполнении заданий на этапе закрепления нового материала, общих для 

всего класса, наблюдается следующая тенденция. Тема: «Окончания –е, -и в именах 

существительных 1, 2, 3 склонения ».- 4 класс. Предмет: русский язык. При проверке 

заданий выяснилось: 

Качество знаний учащихся, выполняющих                  Качество знаний учащихся, 

выполняющих  

одинаковое задание по теме                                           задания разного уровня  по 

теме 

 
Несомненно, ученики справились с заданием, соответствующее их уровню 

обученности, намного лучше. Позже, на следующих уроках, они будут чувствовать себя 

увереннее, и возможно, выберут уровень, выше предыдущего. Как быть, если ребёнок 

выберет задание подобного уровня для того, чтобы получить оценку ещё выше? 

Возможно, так и будет, но не всегда, как показывает практика, ребёнок стремится 

самоутвердиться. Ещё необходимо обязательно рассматривать учителю и предмет 

обучения. Один ученик уверенно себя чувствует на уроке русского языка и выбирает 

высокий уровень, и, напротив, на уроке математики выберет уровень ниже. Опытному 

учителю это будет понятно с первых дней обучения ребёнка в школе.  

 Применение разноуровневого обучения помогает учителю достичь следующих 

целей:  

Для  первого  уровня (группа «А») – репродуктивного -это уровень осознанно 

воспринятого и зафиксированного в памяти знания, когда обучающийся умеет 
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распознавать учебную информацию, описывать ее, давать готовое определение, 

применять известные ему приемы деятельности, выполнять задания в соответствии с 

предложенным образцом: 

1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, 

позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными способностями.  

2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.  

  3. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по 

образцу.  

 Для второго уровня (группа «В»)- конструктивного, который предполагает 

преобразование имеющихся знаний с целью узнать образец, а затем применить известный 

способ деятельности с помощью имеющихся знаний и применения их на практике, это: 

1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  

2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия 

3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала.  

4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, проектом. 

 Для третьего уровня (группа « С») – творческого,- уровень усвоения нового 

учебного материала, овладения новыми способами и приемами действий, решения задач 

по практическому применению знаний на основе самостоятельного поиска, предвидения, 

прогнозирования  результатов решений, способов деятельности, это: 

1. Развивать устойчивый интерес к предмету.  

2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной 

сложности.  

3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть творческие 

возможности, совершенствовать языковые умения учащихся.  

Каждый последующий уровень включает в себя параметры предыдущего и имеет 

свои. 

На основании этих уровней разработаны задания, которые выдаются в виде 

карточек. Каждая карточка имеет свой цвет: 1 уровень - красный, 2 уровень – желтый, 3 

уровень – зеленый. Условно: «светофор», где зелёный цвет символизирует движение 

вперёд. 

Тема: Правописание предлогов и приставок. 

Уровень 1. 

В один столбик выпиши слова с приставками, в другой – слова с предлогами. 

(За)платил, (за)плату, (под)рисовал, (под)рисунком, (в)лез, (в)лес, (за)брал, 

(за)брата, (по)ход, (на)ходка, (по)лёт, (по)полю, (от)винтил, (от)винта,(по)вредил, 

(во)вред, (по)солил, (с)солью, (с)резать, (с)резьбой, (у)летел, (у) лётчика. 

Уровень 2. 

Распределите слова в два столбика, раскрывая скобки. Выделите корень. 

(За)платил, (за)плату, (под)рисовал, (под)рисунком, (в)лез, (в)лес, (за)брал, 

(за)брата, (по)ход, (на)ходка, (по)лёт, (по)полю, (от)винтил, (от)винта,(по)вредил, 

(во)вред, (по)солил, (с)солью, (с)резать, (с)резьбой, (у)летел, (у) лётчика. 

Уровень 3. 

Распределите слова в два столбика, раскрывая скобки. Выделите корень. 

(За)платил, (за)плату, (под)рисовал, (под)рисунком, (в)лез, (в)лес, (за)брал, 

(за)брата, (по)ход, (на)ходка, (по)лёт, (по)полю, (от)винтил, (от)винта,(по)вредил, 

(во)вред, (по)солил, (с)солью, (с)резать, (с)резьбой, (у)летел, (у) лётчика. 

Придумайте свои слова с приставками и предлогами. 

 Учителя давно осознали необходимость дифференцированного подхода к 

обучению, чтобы можно было уделять больше времени отстающим учащимся, не упуская 

из виду сильных учеников, создавая благоприятные условия для развития всех  и каждого 

в соответствии с их способностями и возможностями, особенностями их психического 

развития, учитывая особенности характера.  
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 Перед школой стоит задача не только вооружения учащихся 

общеобразовательными знаниями, но и развития их умственных сил и творческого 

мышления. Поэтому необходимо с первых  и до последних дней обучения ребенка в 

школе развивать его творческие способности, верить в него, уважать как личность, 

стремиться помочь каждому в достижении успеха и как итог – формировать уверенную 

в себе личность, «не забитую» сильными учениками. В связи с этим особое внимание 

необходимо уделять созданию условий для развития творческого начала в деятельности 

каждого ученика новой образовательной модели Казахстана. 

 Именно дифференцированная, самостоятельная деятельность учащихся является 

важной составляющей процесса обучения, воспитания, развития школьника – ключом к 

успеху созидания личности новой формации. 

 Воспитание человека, формирование духовно развитой личности, привитие 

каждому ученику любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться- есть 

важнейшее условие успешного развития  Казахстана. « В таких условиях успешно жить 

сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко 

менять профессию именно благодаря высокому уровню образования», - сказал президент 

РК, а высокий уровень образования и успешно выбранная профессия зависит от 

формирования лидерских качеств личности, которое, возможно, зависит от учителя, 

применяющего технологию разноуровневого обучения на уроках. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Винокуров В.И. 

КГУ СОШ № 85 г.Караганды 

 

Наблюдение за практикой работы в последнее время меня привели к размышлению 

над тем, что наши дети начинают теряться в тех случаях, когда им предлагают проявить 

самостоятельность в принятии решений, неуверенно начинают себя чувствовать, когда 

попадают в необычные ситуации на уроке, не могут рассказать о своих затруднениях. 

Анализ сложившейся ситуации подвел к формулировке проблемы: недостаточно 

сформированные умения и навыки саморегуляции школьников влияют на успешность в 

учебной деятельности. Необходимо было определить пути решения проблемы. Особое 

внимание уделить формированию общих способов действий. Это правильно 

формулировать цели, планировать свою работу, выполнять действия контроля и 

https://studwood.ru/1697829/pedagogika/tehnologiya_raznourovnevogo_obucheniya
https://studwood.ru/1697829/pedagogika/tehnologiya_raznourovnevogo_obucheniya
http://www.shkola9.edusite.ru/p311aa1.htm
http://www.myshared.ru/slide/176046
https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html-
https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html-
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самооценки, корректировать ошибочное письмо. Действия контроля начинают 

формироваться у учащихся через взаимоконтроль, а самооценка формируется через 

взаимооценивание. 

С целью определения умений у учащихся контролировать свою учебную 

деятельность учащимся было предложено ответить на вопрос "Проверяешь ли себя при 

выполнении какого-нибудь задания?". 80% испытуемых дали ответ "всегда". Для 

получения промежуточных результатов исследования вместе с психологом школы 

выявили контрольно-оценочные действия учащихся. 33% учащихся имеют высокий 

уровень самоконтроля, 53% могут выполнять повторный контроль . Эти показатели 

намного ниже тех, которые дали сами дети. Анализируя полученные результаты можно 

сделать вывод, что у детей завышенная самооценка. Такие результаты приводят к 

размышлению о том, насколько осознанно контролируется учениками собственная 

учебная деятельность? Возникла необходимость продумывать, какие способы и средства 

будут самыми эффективными для дальнейшей работы по формированию умений и 

навыков саморегуляции.  

Активное взаимодействие учащихся на уроке происходило через работу в группах, 

в паре, взаимоконтроль, взаимооценивание и оценивание. Итоговый контроль дал 

следующие результаты: 59% учащихся ответили, что они сначала думают, а потом 

выполняют задание. Ответ на этот вопрос стал важным в исследовании. Значит, 

формирование способности к рефлексивному контролю, когда дети думают о своем 

учении, окажет влияние на успешность обучения.  Также итоговый контроль показал, что 

учащихся с высоким уровнем саморегуляции стало 9% (было 4%), а с низким уровнем 

саморегуляции - 5%(было 8%). Высокую школьную мотивацию имеют 53%, нормальную 

школьную мотивацию - 35%, 9% учащихся школа привлекает больше внеучебной 

деятельностью - сорвнованиями, низкий уровень   мотивации имеют 3% учащихся. 

Учащиеся с низкой мотивацией имеют низкий уровень саморегуляции.  

Чтобы понять, что изменилось в понимании важности групповой формы работы 

для развития навыков саморегуляции учащихся, провели анкетирование среди 

администрации, учителей, родителей  и учащихся. Результаты  подтвердили первичные 

данные, и позволили сделать вывод, что  подавляющее большинство всех участников 

УВП считают групповую форму работу наиболее эффективной. Результаты, которых 

достигли учащиеся при обучении в группе таковы:  

- в среднем у 33 % учащихся повысился интерес к учебе,  

- 28% учащихся стали лучше понимать и выполнять задания,   

- 20% детей стали более активными и начали высказывать свое мнение,  

- 17% стали понимать для чего и как нужно учиться,   

- 14 % стали выбирать более сложные задания, 

- 5% учащихся стали стремиться к достижению лучших результатов в обучении. 

 Детям нравится групповая форма работы, они получают новые знания учителя и 

от своих сверстников, развивают навыки общения друг с другом. Также 19% 

обучающихся учатся самостоятельно добывать знания и передавать их своим 

одноклассникам, и только 1-2% такая форма работы не нравится или они равнодушны к 

ней.  

Для выявления умений учащихся работать в группах была проведена самооценка 

их способностей на основе разработанных критериев успешности по совместной 

деятельности, которая состояла из двух рубрикаторов - работа в группе и сотрудничество 

с группой. В качестве дескрипторов использована оценка в баллах от 3 до 0. Анализ 

полученных результатов позволил сделать вывод, что по критериям в рубрикаторе 

«Работа в группе» (участие в обсуждениях группы, выполнение заданий, участие в 

постановке целей и задач, участие в достижении общих целей, рефлексия) основная часть 

учащихся оценили свою личную деятельность как успешную в основном от 3 до 2 баллов.  
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Однако при рефлексии от 6 до 16%  считают, что им нужно подумать над тем, как 

улучшить свои результаты в обучении.  

Данные по рубрикатору «Сотрудничество с группой» (представление своих идей 

группе, отношение к идеям других людей, умение слушать других, отношение к мыслям и 

чувствам других людей, рефлексия)  показывают: большинство детей говорят в 

рефлексии, что умеют работать в группе. Но  4-13% осознают, что им надо изменить  себя, 

чтобы быть более терпимым к окружающим. В дальнейшей работе следует обратить 

внимание именно на этих учащихся с целью развития их когнитивных и 

коммуникативных способностей. 

Чтобы понять, насколько успешно учащиеся сумели направить свою деятельность 

на самостоятельное обучение, было предложено  определить у детей степень развития 

навыков саморегуляции. В качестве критериев даны эмоциональный, когнитивный, 

социальный и мотивационный уровни, описание навыков саморегуляции. В дескрипторах 

использованы понятия «достиг» и «стремится достигнуть».  

  Полученные данные показывают, что на эмоциональном уровне 51% учащихся 

достигли понимания собственного поведения и поведения других людей и его 

последствий. По остальным навыкам саморегуляции от 67% до 80% учащихся находится 

на уровне «стремится достигнуть». На когнитивном уровне 13-35% достигли понимания  

цели своего обучения, большинство же только стремятся к этому.  На социальном уровне 

от 55% до 87 % учащихся стремится достигнуть социального взаимодействия со 

сверстниками, остальные уже владеют этими навыками. Данные по мотивационному 

уровню примерно такие: понимают значение своих действий для достижения 

поставленных целей 11-35% учащихся, остальные только на пути к этому. 

 Поэтому мной сделан вывод, что у детей частично развиты навыки 

саморегуляции, и в будущем предстоит развивать  самостоятельную деятельность 

учащихся.  

Эти данные выявили соответствие с мнением родителей и учителей (43% 

определили наличие навыков саморегуляции у детей), большая же их часть владеет ими 

частично. Следовательно, выработанные критерии успешности по совместной работе в 

группе и по развитию навыков саморегуляции  подтвердили эффективность групповой 

формы работы на развитие  навыков саморегуляции учащихся. Значит, ожидаемые 

результаты достигнуты, поскольку первичные исследования по вышеназванным  вопросам 

показывали необходимость внесения изменений именно в этом направлении.  

Наблюдения, проведенные учителями за работой групп и за сильными, средними и 

слабыми учащимися, мои личные наблюдения позволили сделать вывод, что групповая 

форма работы развивает саморегуляцию учащихся. Детям нравится такая форма работы,  

у слабых детей появился интерес к совместному обсуждению и выполнению заданий, а 

сильные и даже средние дети способны передавать свои знания другим, то есть 

взаимообучать друг друга. Это было определено по письменному опросу детей после 

проведенных уроков. 

Планируемые ожидаемые результаты: формирование саморегуляции позволит 

перейти от внешнего контроля к самоконтролю, от оценивания к самооцениванию; 

формирование саморегуляции позволит анализировать причины затруднений, 

осмысливать свои достижения, ставить цели; формирование рефлексии будет 

способствовать саморазвитию, самосовершенствованию.  Учителя окажут необходимую 

помощь ученикам на различных этапах становления осознанной саморегуляции учебной 

деятельности. 

 

 

ЖАЗЫЛЫМ ДАҒДЫСЫ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
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Ахунов Б. К. Дүйсенова Т.Ж. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 

Қызылорда қаласы 

 

 

Тәуелсіз еліміздің әлемдік деңгейдегі өркениет пен ғаламдану үрдісіндегі үдемелі 

жаңалықтарға ілесе білуі барлық ғылым салаларында болашақ ұрпақты сапалы дайындау 

ісімен тығыз байланысты.  

Елбасының білім және ғылым қызметкерлерінің II съезінде «Болашақта еңбек етіп, 

өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 

сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр» - деген сөздері әр 

мұғалімге орасан жауапкершілік жүктейді. 

Ғылым мен техниканың дамыған заманында басқа салалармен қатар қазақ тілін 

оқытудың әдістемесіне де жаңаша көзқараспен өзгерістер енгізу қажеттілігі туындап отыр. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасына сай оқыту мазмұны мектептің бастауыш 

сыныптарынан бастап енгізілетіндігін ескере отырып, болашақ мұғалімдерді дайындап 

отырған оқу орындарына да талап күшейе түспек. Сондықтан, М.Мәметова атындағы 

Қызылорда гуманитарлық колледжі оқытушыларының көпшілігі жаңартылған білім беру 

мазмұнына сай мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламасынан білім жетілдірді. 

Әсіресе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушыларының түгелдей «Қазақстан 

Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатын 

мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы» 

тақырыбындағы қысқа мерзімді курстан білім жетілдіруі осы ел болашағының 

жарқындығы тілдерді, әсіресе, қазақ тілін жетілдіруге байланысты болатындығын сезінген 

басшылардың көреген саясатының көрінісі. Өйткені, колледжден жыл сайын жүздеген 

маман түлеп ұшып, еліміздің түкпір-түкпірінде білімін жалғастырып, еңбекке орналасып, 

өмірден өз орындарын табуда. Жан-жақты білім алған маман коммуникативті құзыретті 

болса біліктілігіне сай білімін де таныта біліп, өз ісін шебер атқара алады. 

Әдебиет – тарих айнасы. Қазақ әдебиеті тіл арқылы жасалады десек, еліміздің 

кешегісін зерделеп, бүгіні мен ертеңін қамтамасыз ететін көкірегі ояу, саналы 

азаматтардың тіл байлығы, сөздік қоры, шешендік шеберлігі жоғары болуына қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің әсері мол деуге болады. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында сауаттылықты арттырып, сөздік қорды 

байытумен қатар тілдік дағдыларды қалыптастыру - басты мақсатымыз болу керек. 

Қазақстан Республикасының орта мектептерінде жаңа педагогикалық үдерісті жүзеге 

асыру үшін білімді меңгертудегі әдіс-тәсілдерді өзгерту қажеттілігі сезіледі. Жаңартылған 

білім беру бағдарламасында ең бірінші өз ана тілін, екінші тіл ретінде орыс тілін, үшінші 

шетел тілін оқытудағы тілдік дағдыларды меңгертуде өзара ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарға ерекше назар аударылады. 

ХХІ ғасырдың басты ерекшеліктерінің бірі ретінде ғаламдық ақпараттар жүйесіне 

сәт сайын қосылып отырған жаңашыл жастардың көп екендігін айта кету керек. Әдеби 

тілді қолдану деңгейі төмендеп бара жатқанын да ескерсек, қазақ тілі мен әдебиеті 

сабақтарында сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін жетілдіруге бағытталуымыз заңды 

құбылыс. 

Оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, оқылым, тыңдалым,  жазылым, 

айтылым дағдыларын қалыптастыру қажет. Тілдік қарым-қатынаста айқын білінетін 

жазылым және айтылым әрекеттерінің орны ерекше. Білім алушы оқылым және тыңдалым 

әрекетінде ақпаратты қабылдауға мүмкіндік алса, жазылым және айтылым әрекеті арқылы 

өзінің ой-пікірін, белгілі бір тақырыптағы ақпаратты өз сөзімен жеткізе білу деңгейін 

көрсете алады. 

 «Жазылым» термині «жазу» деген мағынаны емес, «жаза білу», «ойыңды басқа 

біреуге түсінікті болу үшін, қағаз бетінде сауатты жеткізе білу» дегенді білдіреді. 
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Жазылым - тілдік тұлғалардың графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; 

лингвистикалық, психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты 

тілдік материалдың мазмұны мен формасын бірдей қамтитын адамдардың ұзақ мерзімдегі 

қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет. Жазылым біріншіден, 

әріптің, сөздің графикалық таңбасы арқылы іске асады; екіншіден, бұл графикалық 

таңбалар белгілі бір фонемалық, мағыналық қасиетке ие болады; үшіншіден, жазылым 

құбылысында сөйлесім әрекетінің барлық түрі қатысады; төртіншіден, жазу үстінде тіл 

үйренуші адам сөйлемнің мазмұн-мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударуға 

мәжбүр болады; бесіншіден, жазылым қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, жүйелі 

болуына тікелей байланысты жүзеге асырады. [2] 

Жазылым әрекетін  сабақ барысында қолдануда кейбір мұғалімдердің қателесетін 

тұсы – орындалатын барлық жазба жұмыстарын осы құбылысқа есептейді. Жоғарыда айта 

кеткендей, жазылым арқылы оқушы өз ойын жазбаша түрде жеткізеді. Қазақ тілі мен 

әдебиеті сабақтарында жазылым әрекеті эссе, шығарма, кейіпкерге мінездеме, авторға хат, 

кейіпкерге хат, оқиғаның болжамды жалғасын жазу, суреттеме, мазмұндама, тақырыптық 

ертегі, сараптама, тақырыптық сыни талдау тағы басқа көптеген формада келуі мүмкін. 

Кіріктірілген жаңа оқу бағдарламасында осы мақсатта РАФТ әдісі жиі қолданылады.  

Роль (жазушының рөлі): Сіз кімсіз? Кейіпкер ме? Өсімдік пе?   

Аудитория: Кімге жазып жатырсыз? Өзіңізге ме? Достарыңызға ма?  

Формат: Қандай форматта жазасыз? Қай стильде? Мақала ма, хат па, тілек пе? 

Тақырып: Не туралы жазып жатырсыз? Қандай тақырыпта? 

РАФТ тапсырмалары оқушылардың өздері оқып жатқан ақпараттың мазмұны 

бойынша ойларымен таныстыру үшін, олардың пікірлері мен жеткізу форматтарын 

анықтауға ынталандырады. Оқушылар әртүрлі пікірлері мен ойларын  талап етілген 

жазбаша түрде жауап беруге үйренеді. [3] 

 Жазылым әрекеті арқылы жазу дағдыларын дамыту бойынша стратегиялардың 

алғашқысы – жазуды жоспарлау екендігін баршамыз білгенмен нақты бірізді және 

мақсатты мазмұнды нәтижеге жеткізетін үлгілерін жаңартылған білім беру 

бағдарламасымен танысқанда білдік. Жоспарлау үдерісіне: аудиторияны анықтау, 

мақсатты анықтау, оқырмандар білгісі келген ақпаратты анықтау, ықтимал жоспар түрінде 

ақпаратты ұйымдастыру, ақпаратты кеңейту жатады. Жазылым әрекеті арқылы жазу 

дағдыларын дамыту бойынша стратегиялардың екінші сатысы – құру және өзгерту, 

үшінші, өзгерту үдерісінің соңғы кезеңі – түзету болса, мұғалім жауаптарды өзгерту, 

түзетуді нақтылау керек екенін шешеді. Сонымен қатар, оқушының жазу стильдерін 

анықтау да жазуға зор ықпал етеді. Түсіндірме жазу, мәлімдеу үшін жазу, сипаттамалы 

жазу, сендірмелі жазу, кереғар жазу, айқын ойларды көрсетудің әрқайсысының өзіндік 

ерекшеліктері бар.[4] Үнемі қолданылатын бірсарындылық жазған оқушының да, 

оқырманның да қызығушылығын төмендетеді. Сондықтан сабақ барысында әртүрлі бағыт 

сілтеп, түрлі шығармашылық туындылар жазуға жетелеу қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің басты мақсаттарының бірі болуы тиіс. 

  Жазу тақырыбы мен стилін түсіндіріп, тапсырманы тиянақтап бергенмен кез-

келген оқушы талап үдесінен шыға бермейді. Сондықтан, шығармашылық жазу әрекетіне 

алғашқы саты ретінде мазмұндама жаздырып бастауға болады. Алғашқы кезде жоспарын 

құрып, стилін таңдауға көмектесу керек. Тақырыпқа сай қолданылған тыңдалым немесе 

оқылым әрекетінен кейінгі ойтолғау жаздыру да өз пікірлерін жеткізе білуге үйретеді. 

Шығармашылық диктант, есте сақтау диктантын да сауаттылықтарын арттыру үшін 

жаздырса болады.  

 Әр жазу стилінің ерекшеліктерін түсіндіре отырып, қызықты тақырыптар ұсыну 

арқылы оқушыларға алғашқы кездері жақсы қолдау көрсетілсе, машықтанған оқушылар 

ұсынылған тақырыптарға өз көзқарастарын білдіру арқылы жақсы жазба жұмыстарын 

көрсете алады. Шындығында осы кезге дейін жазба жұмыстарының бірнеше түрлерін 

сабақ барысында және үйге тапсырма түрінде жаздырып жүргенмен, жоғары нәтижеге қол 
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жеткізуге бағытталған, дәл осындай мақсатты жоспар арқылы жұмыс жасалмайтын. 

Оқушылар осы кезге дейінгі өз білгені мен түйгенін жалпылама түрде жазып бере салады 

және көп жағдайда шығарма тек мұғалімнің оқуына ғана арналады. Шығармашылық 

қабілет туа бітті дарын десек те, қазіргі күнде жастар арасында жас ақын-жазушылардың 

азайып бара жатқаны өкінішті болса да шындық. Бұған көптеген жағдайлар себеп болуда. 

Ең бірінші орында теориялық білім қуып, алдымыздағы оқушының жеке мүмкіндіктері 

ескеріле бермейді. Әсіресе, ұдайы тест жаттау арқылы білім көрсеткішін көтеруге 

ұмтылатын осы жүйеде табиғат дарытқан шығармашылық қабілеттердің қаншасы жанбай 

жатып өшіп қалғаны белгісіз. Балаға шығарма немесе эссе жазып келуді тапсыра салып, 

оның көлемі мен жазу үлгісіне немесе алдыңғы үлгеріміне қарап бағалайтын 

мұғалімдердің бар екенін де мойындауымыз керек. 

 Бүгінгі заманауи өзгерістер мен әлемдік мәдениетке жетуге ұмтылған жастармен 

жұмыс жасау көп еңбек пен ізденісті қажет етеді. Ізденіс бар жерде нәтиже бар. Қазақ 

тілінде оқытылатын мектептердегі қазақ тілін оқытуға арналған жаңартылған оқу 

бағдарламасынан күтілетін нәтижелелерге қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау 

жүйесін түсініп, болашақ мамандардың қолдана білуіне жағдай туғызу оқу орындарына 

жүктелген кезекті мақсат. Осыған орай, барлық қазақ тілі және әдебиеті сабақтарында 

тілдік құзыреттіліктерді жетілдіруге назар аударатын болсақ, болашақ мамандардың 

айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдылары қалыптасар еді. Ал, әдістемелік 

сабақтарда осы төрт тілдік дағды бойынша түсініктерін кеңейтіп, мүмкіндіктері мен 

ұсынылатын әдіс-тәсілдерін талдап, таныстырған жөн. Критериалды бағалау жүйесі 

енгізілмеген оқу орындарында да жеке оқушыға бағытталған сындарлы оқытуды 

меңгеріп, бейімдеп қолдана білуі болашақ мамандардың келешектегі жаңалықтар мен 

өзгерістерге ілесе алатындай тілдік дағдыларын қалыптастырады. 

«Жазылым мен айтылым тек сабақтың тар шеңберінде ғана қалып қоймай, мектеп 

өмірімен астасып, өмірде қолданылып  жатса ғана нәтижесін беретінін ескеріп, дебат 

сайыстарын жандандыру керек. Нәтижесінде, өз ойын айтып қана қоймай дәлелдеп, 

мақсатына жете алатын жеке тұлға қалыптасады»,- деген әріптесімнің пікірі орынды деп 

ойлаймын.[5] 

 Өз ойын дәлелдеп айта білетін, пікір таластыра алатын оқушы жазылым әрекетіне 

де тез бейімделеді. Бұл айтылымды меңгергенде ғана жазылым дағдысы қалыптасады 

деген сөз емес. Кейбір оқушылар ауызша айта алмаған ойларын қағаз бетінде өте жақсы 

жеткізеді. Бірақ, ұлттық санамыздағы табиғи ерекшелігімізге орай жастарымыздың 

бойында ұяңдық пен ұялшақтық басым екенін байқаймыз. Барлық жерде белсенді іс-

әрекетімен көзге түсіп жүрген жастардың өзі көп жағдайда ел алдында сөз сөйлеуге 

қысылады. Газетке мақала жазу, пікір жазуға келгенде қиналып, ойын білдіре 

алмайтындар да көп. Еліміздің ертеңі – белсенді жастар. Олар ойындағысын ойып айтып, 

қиялындағыны қиыстырып жеткізе алатындай еркіндікте тәрбиеленуі керек. Аузынан сөзі, 

қойнынан бөзі түсіп тұрған жастарды кешегі күннің еншісіне қалдырып, жалындап, 

жарқылдаған, сөзі алмастай қиып түсетін, елжанды, отансүйгіш тұлғаны тәрбиелеу керек. 

Қағазға түскен дүниенің тарихтың бір парағы секілді құнды дүние бола алатындығын 

ескеріп, біз, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, оқушыларымыздың 

шығармашылық мүмкіндіктерін тереңірек зерттеп, қабілеттерін ашуға ұмтылуымыз керек. 

Олар жазған әр туынды ертеңгі күнгі атақты жазушы немесе қайраткердің алғашқы 

тырнақалды шығармасы болып зерттелуі ғажап емес. Осы тұрғыда жаңартылған білім 

беру бағдарламасы бойынша тілдік құзыреттіліктерді қалыптастырудың, оның ішінде 

жазылым  дағдысын жетілдірудің маңызы зор дегім келеді. Ізденімпаз, шығармашыл 

ұстаздан ғана шығармашыл шәкірт тәрбиеленетінін ұмытпайық.   

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ф. Оразбаева «Тілдік қатынас: Теория және әдістемесі» Алматы, 2000 

2. Мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламасы 



936 

 

3. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ 

тілінде оқытатын мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру 

бағдарламасы 

4.К. Өксікбаева, Оқушылардың  қазақ тілі пәнінен  жазылым  іс-әрекеті  дағдысын  

дамыту жолдары 

 

 

 

САБАҚТА ТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ОЙЛАРЫН ЕРКІН ЖЕТКІЗУГЕ БАУЛУ 

 

Адреисова Г.Т. 

Ғ.Мұстафин атындағы №83 ЖББОМ 

Агадилова Ж.Б. 

№102 мектеп – гимназия «КММ» 

 

Мұғалім өзінің теориялық білімі арқылы оқушы бойына  өзін қоршаған ортаға 

деген көзқарасын қалыптастырады. Ғылыми педагогикалық әдебиеттерді талдау, мектеп 

тәжірибесін зерделеу – дарындылықты дамытуғы септігін тигізетін функционалды 

мүмкіндіктердің бірі болып табылады.  

Қазіргі таңда әр мұғалімнің міндеті тек оқушыға білім беру ғана емес, сонымен 

қатар алған білімдерін өмірде дұрыс қолдана білуге үйрету, бәсекеге қабілетті тұлға 

дайындау. Осыны ескере отырып сабаққа дайындалғанда оқушыларға пікірлерін қате 

айтып қоям деп еш қысылмай ашық, еркін жеткізуге, өзгелердің де пікірлерімен өз 

пікірлерін салыстыра отырып ойларын ашық айтуға, қоршаған ортаға, достарына, жақын 

адымдарына, жалпы өмірге  деген  көзқарастарының оң болуына ықпал ететіндей жағдай 

туғызуды да ойлайды. Осындай кезде әрине сабақта түрлі әдіс – тәсілдерді қолдану өте 

тиімді мұғалім үшін де оқушы үшін де оңтайлы болып табылады.  

Түрлі тәсілдерді ұтымды пайдалана білу –  арқылы оқушының ынта-ықыласына 

әсер етуге, білімге деген құштарлығын арттыруға, өмірге деген көзқарастарын өзгертуге 

болады. Сол себептен болар сабақтарда түрлі әдіс-тәсілдерді қолданудың қажеттілігі, 

маңызы,   білім берудегі   маңызды мәселенің бірі болып табылады. Мысалы, оның 

қаншалықты маңыздылығын өз сабақтарымызда қолданып жүрген түрлі тәсілдердің 

оқушыны қаншалықты өзгерте алғанының нәтежиесіне қарап айта аламыз. Бұнда жиі 

қолданатын, тиімді деп есептейтін тәсілдеріміздің кейбіреулеріне жеке – жеке тоқтала 

кетуге болады. Мысалы, өткен сабақты қайталау кезеңінде жиі қолданып жүрген 

әдістерден бөлек «Аралас, қозғалма, жұптас», «Сократ семинары», «Карта ойыны», Табу 

әдісі» сияқты әдістер арқылы оқушыларды сөйлетуге болады. «Аралас, қозғалма, жұптас» 

әдісі бойынша оқушылар үй тапсырмасын баяндау барысында бір – бірімен кез келген 

жерден тоқтаса да басқа оқушымен сол тоқтаған жерден баяндап жалғастыра береді, 

оқушыларды ойларын жылдам жинақтап, әңгімелей білуге баулиды. Ал «Сократ 

семинары» әдісі бойынша ішкі шеңберде отырған оқушылар өз ойларымен бөлісіп әңгіме 

құрса, бақылаушылар сырттан әр оқушы өзі бақылаған оқушыны қалапй сөйледі, қай 

жерде қандай фразалар қолданды, қай жерде қателер кетті, қандай қателер пікірлерін 

ортаға салады осы арқылы оқушылар сөздердің орын тәртібін дұрыс қолданып, дұрыс 

сөйлеуге дағдылануына себеп.  

  Сабақтарда бір – бірінің жұмыстарын талқылап, қателерін өздері түзетудің де 

орны ерекше. «Саяжайдағы демалыс» тақырыбында оқушылар өздері саяжайдағы 

демалыстарын қалай елестете алады, флипчартқа түсіріп қорғады.  Топтар бір – бірінің 

қателерін түзеді. Топтан бір бала толық жауап бере алмаса немесе жауаптан қиналса, ұпай 

санынан айырылып қалмас үшін топтың басқа мүшелер жауап беруге мүмкіндік алады. 

Тіпті жауап болмаса басқа топтар жауап беріп ұпай сандарын өз пайдаларына шешеді. Бұл 
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да оқушылардың қатесіз сөйлеулеріне ұпайларын жібермес үшін тырысуларына септігін 

тигізеді. Бірлескен топтық жұмыс кезінде оқушылар топтастарымен пікір алмасып, өз 

ойларын талқыға салып, ортаға идея тастап, оқуға ынтасы жоғары оқушылардың 

ықпалымен, солардың көмегінің арқасында үлгерімі төмен, баяу қабылдайтынғ, баяу 

ойлайтын оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артқаны әр сабақ сайын 

байқалып отырады. Өз топтарында спикер болып, өз қатарлас құрбыларына оң ықпалын 

тигізіп отырумен қатар оларға үйретемін деп өздері де сын тұрғысынан ойлау арқылы 

ойлау қабілеттері кеңейеді, өзге оқушыларды да еркін, ашық сөйлеуге итермелейді. 

Мысалы, «Жағажайда» тақырыбында сабақ өткен кезде мынадай сұрақтар болды.            

Берілген мәтіннің мазмұнын айтып  қазақша туыстық атаулары бар сөйлемдерді 

теріп жазып, аудар, туыстық атауларына талдау жаса   деген тапсырма берілді. Бұл 

тапсырманы орындауда Антонина сөйлемдерді жылдам теріп жазып, нағашы сөзінің тура 

мағынасын түсіндіріп сөйлемді ойланбай аударды, талдауды дұрыс жасады, оның 

жанында отырған оқушылар да оның сөзін толықтыру мақсатында ойланып бір ауыз сөзін 

қосу үшін еңбектенулеріне тура келеді.   

Сонымен қатар, «Ыдыстағы тағам», «Кола ішінде», «Шәйнек», «Веер әдісі», 

«»Қара жәшік», «1+4», «Жүгірте жазу», «Үнсіз кадрді дубляждау», «Стоп кадр»,  

«Қабырғадағы роль»  секілді әдістер де сабақтарда қолануда  оқушылардың ой өрісін 

дамытуға, сөйлетуге, бір – бірінің пікірін толықтыра білулеріне оң әсерін көрсетуде. 

Бұл тәсілдерді жұптық жұмыста, жарыс түрлерін өткізгенде, ой қозғау кезеңінде 

сабақты бекітуде кезеңдерінде тиімді қолдана білсек оқушыларға тигізер көмегі көп 

болмақ. «1+4», «Жүгірте жазу», «Қабырғадағы роль» әдістері тек ауызша жұмыстарда 

ғана емес сонымен қатар жиі қолдану барысында эссе, шығарма жазған кездерде де 

көптеген көмегі болады, себебі бұл тәсілдерді қолдану кезінде оқушылар ойланады, 

сөздердің орын тәртібіне, сұрақтардың дұрыс құралуына, ойлары нақты болуына назар 

аудараду арқылы дағдыланады.  

«Ыдыстағы тағам», «Веер әдісі», «Қара жәшік», «Үнсіз кадрді дубляждау» оқушы 

мен оқушы, оқушы мен мұғалімнің тамаша бір диалогке түсуіне қолайлы. Осы тәсілдерді 

қолдану барысында сұрақтарды дұрыс құрауға, сол сұрақтарды басқалары дұрыс түсініп, 

дұрыс жауап бере білулеріне өте қолайлы. «Веер әдісінде» қағазды 6 бөлікке желпуіш 

сияқты бүктейді, өзінің атын жазып, бір бөліктен тастап отырып тақырап аясында 

сұрақтар жазады, келесі бала немесе жұп, топ өз атын жазып сұрақтарға бос бөліктерге 

жауаптарын жазады, одан кейін барлығ жалпы талқылайды, пікір алмасады. «Үнсіз кадрді 

дубляждау» әдісінде әр топқа қысқаша үні жоқ кадр беріледі,  әр топ кадрге қарап өздері 

ойластырып ойнатады.  Бұл оқушыларды табан астында жылдам ойластырып, тез шешім 

қабылдауларына септігін тигізеді.  

Осылайша сабақтарда оқушыларды сөйлету мақсатында түрлі тәсілдерді үнемі 

қолданып отырсақ, жаңаша тәсілмен оқуда білімдері шыңдала түседі.  Мемлекеттік тілді 

қажетті деңгейде меңгерулеріне жақсы бір себеп болар деп ойлаймыз. 
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 ХХІ ғасыр – ғылым мен техниканың дамыған кезеңі. Заман талабына сай қазіргі 

білім жүйесіндегі игі өзгерістер мен жаңалықтар соның нәтижесі. Бүгінгі білім беру 

үрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану және оны мақсатты түрде жүзеге 

асыру – ақпараттық қоғам дәуірінің негізгі көзі. Қазіргі кезде білім беру саласында болып 

жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол 

ашылуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік - 

педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі 

туындайды. Бұл үшін мұғалімдердің инновациялық іс - әрекеттің ғылыми - педагогикалық 

негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі 

білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан бастауыш сынып 

мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық әрекетін 

ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор. 

Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық технология деген 

ұғымды түсіну керек. Оқыту, білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі 

арттырып отыруды талап етеді. Қазіргі  кезде егемен елімізде білім берудің  жаңа жүйесі 

жасалынып, әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда.Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі 

өзгерістерге байланысты болып отыр.Себебі, білім берудің мазмұны өзгеріп, жаңа 

көзқарас , жаңаша қарым-қатынас пайда болды.Сол себепте  Қазақстан Республикасына 

білім беру жүйесіндегі жаңашаландыру үрдісі жүруде. Жас өркеннің жақсы азамат, білікті 

тұлға ретінде қалыптасуы мұғалімдердің білімі мен кәсіби шеберлігіне, мемлекет пен 

халық алдындағы азаматтық парызына деген жауапкершілігіне қатысты.Жеке тұлғаның 

танымдық үрдістерін дамытуда, сондай-ақ, білім, білік, дағдыны, жалпы дүниетанымын 

қалыптастыруда оқыту әдістерін, жаңа оқыту технологияларын оқыту үрдісінде тиімді 

пайдалана білу мұғалім шеберлігіне байланысты.Оқыту әдістері – оқытушы мен тіл 

үйренушінің оқу- тәрбие жұмысының міндеттерін ойдағыдай шешуге бағытталған іс- 

әрекеттері. «Инновациялық технологиялар» тіркесі бүгінгі күні педагогикада, оқу- тәрбие 

үрдісінде ең жиі қолданылатын ұғым болып отыр. Белгілі ғалым М.М. Поташник: 

«Инновация- оқу бағдарламасын меңгертуде мұғалімнің оқытудың жаңа әдістемелері мен 

технологияларын тиімді игеруі» деп анықтама берген      Ал, қазіргі сындарлы оқытудың 

мақсаты-оқушының терең білімді түсінуі, оны өзі ізденіп алуы, алған білімді сыныптан 

тыс жерде қолдана білуін талап етеді. Сабақ үрдісінде мұғалімнің басты рөлі ол сыныпты 

ұйымдастыру, оқушыға бағыт-бағдар беріп, топтық жұмыстағы оқушылардың жеке  

қабілеттерін байқап, жеке мүмкіндіктерін ашу.  

Әрине бір сабақта 7  модульді ықпалдастыра отырып  өткізу мүмкін емес .Оқытуды 

Кембридж тәсілі бойынша ұйымдастыруда 7 модульді басшылыққа ала отырып,  АКТ 

қолдану болып табылады. Білім беруде АКТ-ны қолдану модулі бойынша баланың да 

және өзімнің де жоғары деңгейде АКТ-ны пайдаланудың тиімді жақтарын түсіндім, себебі 

өз тәжірибемде көбіне презентацияны көрсетуде, тек көрнекілік ретінде тақырыптың 

мазмұнын меңгеруде өзім таныстырып, балаға қолдануға мүмкіндік беріп отырамын. 

Мысалы  үй тапсырмасын тексеруде оқушыға қолжетімді болу үшін интерактивті тақтаға 

алдын ала дайындалған жауаптарды қолданам. Сабақтың басында тұсукесерге үнемі  

есептерді және мәртебелі сұрақтарды уақытты үнемдеу үшін интерактивті тақта арқылы 

дайындап көрсетем.Мысалы берілген тапсырманы  тексеру үшін де дұрыс жауапты 

интерактивті  тақтада әзірлеп дайындаймын.Бұл өте тиімді және оқушыларға да тексеруге  

ыңғайлы.  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: жаңа форматта  сабақ өткізу барысында 

білім беру үрдісі нәтижелі болу үшін оқушылардың білімді өз бетімен меңгертуде мұғалім 

бағыттаушы ролінде болады. Білімді өз бетімен меңгеру барысы оқушының «өзін-өзі 

реттеу» үрдісіне жатады. Өзін-өзі реттеу арқылы балада түсіну, қадағалау, бақылау 

қабілеттері дамиды. Бұл қабілеттер  оқушыда метатану үрдісі арқылы жүзеге асады. Бұл 

модуль бойынша сабақ бермей  тұрып, өзін-өзі реттеу алдымен өзімде жүрді, яғни 

алдымен өзімді психологиялық  тұрғыдан реттей отырып, балаларды үйретем. Жаңа 

білімді меңгеру барысында  топтағы жұптық жұмыстарда балалар бір-бірінің пікірлерін 
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тыңдау кезінде  өздеріне және құрбыларына баға беру арқылы өз-өздерін реттей алғанына 

көздері  жетті.Топтық оқыту әдісін қолдану  кезінде оқушылардың өзін-өзі басқару, өзін-

өзі бағалау топта оқушылардың білім  деңгейін, ынтасын көтереді, бір-біріне көмектесу, 

бірінің білмегенің бірі  толықтыру арқылы сенімділік артып, оқушының тақырыпты 

меңгерудегі олқы жерлерін бақылап, мұғалім мен оқушылар арасы нда бір-бірімен тығыз 

қарым-қатынас орнатылады.Математика сабағындағы топтық жұмыстар қолданылған 

жекелеген жобаларда толық  топтарға қарағанда, шағын топтағы оқушылардың 

шығармашылық неғұрлым тиімді  жұмыс істегені байқалады.Себебі, тығыз 

ынтымақтастық пен қателіктер сындарлы  әңгімелесу жағдайында математика есептерін  

шешуде өздерін сенімді ұстайды. 

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету  стратегиясы оқушылардың жаңа білімді меңгеруде  

берілген ақпарат туралы ойлау, талдау, бағалауда алынған ақпаратты одан әрі жетілдіруге 

бағытталған пәндік шешім болып табылады. Сыни тұрғыдан ойлауын жетілдіру 

барысында сабақта әр түрлі әдіс –тәсілдерді қолданам: жоғары төмен  мәртебелі сұрақтар, 

Венн диаграммасы, ыстық орындық, семантикалық карта,  бесжолды өлең. Аталған 

тапсырмаларды орындау кезінде оқушылардың жауаптарын  талдай отырып ойларын 

еркін , ашық жеткізетіндігін, болжам жасай алатындығын, ұшқыр ойлап оны дәлелдеуге 

мүмкіндіктерінің артқаны байқалады. 

 Тапсырманы орындау барысында ерекше көзге түскен оқушылар өзінің постерін 

жақсы қорғайды. Бекітуге барлық топтарға постер берліп, мысалы "теңдеу" деген сөзге 

бесжолды өлең құрастыруғатапсырма берілді.Бес минуттың ішінде тапсырмаларын 

орындап, қорғайды.Осы  тапсырма оқушылардың математикалық тілін дамытуға жақсы 

көмектеседі. Сабақты қорытындылау мақсатында "Ыстық орындық" әдісін 

пайдаланып  ойын ойнатам.Ортаға өз еркімен  бір оқушы шығып, оған басқа топтар 

сұрақтар қояды.Барлық  сұрақтарға жауап беруге тырысады. Оқушыларды сын 

тұрғысынан ойлауға, тақырыпты талдауға,салыстыруға, сол арқылы есептердің шешімін 

табуға, өздерінің іс-әрекетін ұйымдастыра отырып талдауға, жинақтауға, шешім 

қабылдауға ұйретудемін. Қызығушылықты ояту мақсатында оқушыларға тақырапқа сай 

сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап беріп, осы қойылған сұрақтар  арқылы ассоциация 

жасатып, постер қорғауға  мүмкіншілік беремін.Осы тапсырманы орындай отырып 

топтастыру жасап  постерлерін қызығушылықпен орындап, қорғайды. Постерлерін қорғай 

отырып,  екі топ бір-біріне «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» әдісі бойынша бір-бірін бағалап, екі 

жетістікетері мен бір ұсыныстарын айтып кетеді.Сәтті жерлерін екі жұлдыз,ал  болашақта 

кемшіліктер жібермесе деген ұсыныс әдісі бойынша бағалауда қатты қызығушылық 

танытқаны  байқалады.  Сабақ үрдісінде қолданылатын 7 модульдің біреуі ол 

бағалау.  Сабақта суммативті және формативті бағалау түрлерін қолдана отырып, 

оқушылардың сабаққа  деген ынтасы арттырып,бір-бірін бағалау кезінде әділдік, 

сенімділік пайда болып, сыныптағы ұйымшылдық қалыптасады. Әр сабақ сайын бағалау 

критерийлерін қолданып, смайликтер арқылы бағалау,топ басшылары  бағалау және өзін-

өзі бағалау арқылы, бағалау түрлерін өзгертіп отырам,  бұл   сабаққа деген ынтасын 

арттырып, оқушылардың  білім деңгейін көтереді.  Модульдерді сабақта ықпалдастыра 

отырып дарынды және талантты оқушыларды оқытуда жаңашыл идеяларды тиімді 

пайдалана отырып, олардың жан-жақты ізденуі арқылы, өзіне деген сенімділігін арттыру 

арқылы, танымдық қабілетін ашып, шығармашылығын дамыту болып табылады. Жас 

ерекшеліктеріне  байланысты дарынды мен талантты балаларға арналған тапсырмаларды 

бөлек дайындадым. Арнайы тапсырмаларды орындау барысында және сыныптағы топтық 

жұмысты ұйымдастыру кезінде өзімнің бақылауға алған жоғары деңгейлі оқушымның 

бойынан дарынды балаларды анықтаудағы Фриманның өлшемдерінің есте сақтау және 

білім; өз білімін жетілдіру; ойлау қабілетінің жылдамдығы; мәселені шешу өлшемдері 

көрініс тапқанын байқадым. Зерттеуге алынған жоғары деңгейлі оқушы постер қорғау 

барысында ақпаратты біліп қана қоймай оны өткен материалмен байланыстыра отырып 

дәлелді жауап береді. Ал қалған өлшемдерінің көрініс табуын оқушының күрделенген 
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тапсырмаларды, яғни деңгейлік тапсырмаларды шешу жұмысын тексеру 

кезінде  байқалады. Осы модульды сабаққа енгізуім дарынды балаларымның арасындағы 

бәсекелестікті одан сайын жөғарлай  түседі, ал бәсекелестік бар жерде алған білімнің 

нәтижелерін оңай көруге болады деп ойлаймын.  

  Әр сабақта оқушылардың дарындылығын деңгейлік тапсырмалардың деңгейін 

жоғарлатып , сабақ үстінде көбірек танымдық тапсырмаларды беруге тырысамын. Ойын 

сабақтың басында өткен сабақты еске түсіреді. 

Сабақтың ортасында – көңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа 

ынтасын арттырады. 

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық 

бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай жаңарған 

озық тәжірибелерді белсенді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң 

тәжірибе беріп отыр. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін 

маманға өзінің үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа педагогикалық 

технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби құзырлығының жоғары 

деңгейде болуы қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету 

жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс.Оқушыларды 

кәсіптік білім алуымен қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан,өз 

пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. 

Қорыта айтқанда, жаңа ақпараттық технологияларды сабақта қолдану келесі 

нәтижелерге жеткізеді: 

1. Оқушыларға еркін ойлауға мүмкіндік береді; 

2. Тіл байлығын, ойлау қабілетін дамытады; 

3. Өз ойын жеткізуге, жан-жақты ізденуге үйретеді; 

4. Шығармашылық белсенділігін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс істеуге 

тәрбиелейді. 

5. Өз бетімен білім алатын, ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген, білімді 

жеке тұлғаны қалыптастырады. 

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. 

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында 

талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа 

елге елді танытады. 

Ұлы педагог Ушинский: «Бала балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа салып 

құям десе де мұғалімнің қолында» дегені әр ұстазға қойылар үлкен сын деп ұғамын, ал 

ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру оң 

ықпалын беріп отыр. 

Елді өсіретін де, елді төмен түсіретін де - білім. Сондықтан қолда бар амалдарды 

тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде. 
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Қазіргі таңда білім беруді дамыту үшін оқытудың озық жүйелері мен 

технологияларын әзірлеу ұстаздардан инновациялық технологияларды талап етіп отыр. 

Әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияларды меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда.   

Оқушыларға қазіргі заман талабына  сай сапалы білім  мен тәрбие беруде әр пәнді 

оқыту жоғары ғылыми дәрежеде жүруі керек.  Бүгінгі таңда дүние жүзінде білімнің рөлі 

артып, білім беру әлеуметтік құрылымның маңызды элементтеріне айналды. Адамның 

болашағы оның қазіргі алған білімінің сапасының көлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. 

Біз жаңа мыңжылдықта, ақпараттандыру ғасырында өмір сүріп жатырмыз. 

 Барлық жаңа технологияның алдына қойған мақсаты – оқушының жеке басының 

дара және дербес ерекшелігін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін 

арттырып,шығармашылықтарын қалыптастыру.  

 Мұғалім әрқашан сабағында көрнекі құралдар немесе қосымша әдебиеттерді 

мақсатты пайдалана отырып, оқушыларға мүмкіндігінше білім түрлерін кеңірек 

беруге ұмтылғаны жөн.        

Үшінші мыңжылдық адамын қалыптастыру – дүниежүзілік, соның ішінде 

қазақстандық білім беру жүйесінің алдындағы жауапты міндет. Ендеше, оқытудың жаңа 

технологиясын тиімді пайдалана отырып дұрыс түсіндіру, оның бағытын нақты анықтап, 

жүзеге асыру – басты мақсаттарымыздың бірі.  

 Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге 

асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай жасайды. 

Инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал 

инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп атауға болады.  

 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 

мұғалім жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады.  

 Инновациялық технологияларды сабақта пайдалану – өмір талабы. Жаңа 

технологияларды оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап 

алудың маңызы зор. Оның тиімділігі – әдіс-тәсілдерді ұтымды таңдау арқылы оқушының 

сезіміне, ынта-ықыласына әсер ету, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Сабақтарда 

түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отыра, инновациялық технологияларды пайдалану білім 

берудегі ең маңызды әдістердің бірі болып табылады.  

 Қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды сабақта жан-

жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы іскерліктің 

ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады.  

 Сабақ беру үрдісінде өз тәжірибемде мынандай мақсатқа қол жеткізуге 

тырысамын: оқушылардың шығармашылық қызметін дамыту, өз бетінше жұмыс істей 

білуге үйрету, топтаса жұмыс жүргізе білу, оқушының ой – өрісін, қиялын дамыту, 

сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту. Сабаққа 

қойылатын талаптар оқушылардан үлкен шеберлікті талап етеді. Сондықтан да жаңа 

педагогикалық технологияларды орынды пайдаланудың маңызы зор.   

 Сабақтарда түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отыра, инновациялық технологияларды 

пайдалану білім берудегі ең маңызды әдістерінің бірі болып табылады. Осы 
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технологиялар арқылы оқушылар сабақтарда сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыта 

отырып, тұжырымдау, пайымдау, дәлелдеу, салыстыру дағдыларын дамытады.  

 Қазақ тілі сабағында әдістерді тиімді пайдалану арқылы оқушылардың білімге 

деген қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау белсенділігін қалыптастыру, оқытудың 

жаңа технологиялары арқылы жүзеге асып келеді. Қазақ тілін оқытуда ақпараттық – 

инновациялдық технологияларды пайдалану – оқушыларды сауатты жазуға, ойын, сөзін 

еркін жеткізуге, білікті, жан-жақты азамат болуға тәрбиелейді.  

Инновациялық технологияларды қолдануда, әдетте шынайы өмірлік жағдайлар 

келтіріліп, балалар салыстыруға, өз ойларын сол тақырыпқа сай жеткізе білуге итермелеу 

керек. Рөлдік ойындар пайдалану, білгірлігінің қалыптасуы барысында жеке белсенді 

позициясын қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас дағдыларын 

орнықтырады, сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді.  

 Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары:  инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс-

әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; 

инновацияны практикада дұрыс қолдану болып табылады. Білім беру ордаларында бүгінгі 

таңда белең алып отырған кемшіліктері баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының 

төмендігі; білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың 

нәтижесінің болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен мардымсыздығы; білім 

алушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы;  

білім   алушылар  мен  оқытушылардың  бірлескен  шығармашылық  еңбектерінің 

болмауы. 

 Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық 

әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу болып 

табылады.  

Инновацияны қолдану, инновацияны шаблон, трафарет ретінде пайдалану емес, 

өйткені әр мұғалімнің өз іс тәжірибесі бар. Бірақ, инновацияны қолдану арқылы мұғалім 

өз іс тәжірибесін байытып, еңбегін жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге жету- педагогиканың 

ең асыл заты болып табылады. Ушинский К.Д. айтқандай, іс-тәжірибе толық көшіріліп 

алынбайды, тек оның негізгі ойы ғана алыну мүмкін. Осы негізгі ойды түсініп оларға 

шығармашылық көзқараспен қараған оқытушы жаңа инновациалық технологиялар 

бойынша жұмыс атқара алады.  

 Қорыта келгенде инновацияның өлшемдік бірліктері оқытудың әдістемелік 

мақсат-міндеттері, оқу үдерісі, оқытудың нәтижесін бағамдаумен анықталады. Оқу-тәрбие 

үрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды қолданудың  өзіндік ерекшеліктері бар 

болуы. Инновациялық білім берудің нәтижесінде оқыту мен тәрбиелеудің соңы әдіс-

тәсілдерін инновациялық-педагогикалық технологияны меңгерген, психологиялық-

педагогикалық негізде қабылдай алатын және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік 

даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог, зерттеуші жаңаша оқытушы болып 

шығуына мүмкіндік береді. Білім берудің мазмұнын жаңарту, үздіксіз білім беру жүйесін 

дамыту және оқушыларды бүгінгі күн талабына қарай икемдеп, өз заманның озық 

өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта дамыту  - бүгінгі 

күннің басты талабы.  
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Ахмет Байтұрсынұлы: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйуін түйгенінше айтуға жарау.Айта білетін адам 

табылса, тіл пайдалануға әрқашан жарайды. Тек айта білетін адам табылуы қиын», – 

деген. 

Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне енуі отандық білім дамуының 

стратегиялық жоспарын әзірлеуді және соған орай ұлттық білім жүйесінің жетістіктері 

мен білім дамуындағы жалпы әлемдік үрдестерді ескеретін жаңа үлгісіне көшуді талап 

етуде.[2] Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру  әр 

ұстаздың мақсаты екені анық. Білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне оқушы 

белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі,әр түрлі 

мәдениеттер мен өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі шебер 

жеткізе білетін, мәдениетті тұлға.[4] 

  Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген –әр жеке тұлғаның кез –келген 

жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға жеткізе алуы.Сыни 

тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады.[5]Ол – өз алдына сұрақтар қойып 

және үнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтау, әр 

мәселеге байланысты өз пікірін айту, оны дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың 

пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді 

білдіреді.Нағыз сабақ – ол әрқашан диалог, іздене, дайындала, үйрене, шәкірттер 

болашағын ойлай жасалған еңбек пен тәжербиенің бірлігі. .Сын тұрғысынан ойлау үш 

бөліктен тұрады: 

Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады. 

Екіншіден , сын тұрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру  

емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту қаблеті жоқ, керсінше терең ойлау арқылы ескіге 

жаңаша көзқарас қалыптастыру мүмкін, тың идеялар ойлап табуы мүмкін. 

Үшіншіден, сын тұрғысынан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін 

мәселені анықтаудан басталады.Жалпы адамзат баласы тумысынан білуге құмар болып 

келеді.Өзінің жеке қызығушылықтарымен қажеттіліктеріне жауап беруге талпынады. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой 

толғаныс кезеңдерінен түзіледі. 

Қызығушылықты ояту 

Үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен 

толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мәселе жайлы 

оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату, 

ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін 

“Топтау”, “Түртіп алу”, “Ойлану”, “Жұпта талқылау”, “Болжау”, “Әлемді шарлау” 
т.б. деген аттары бар әдістер (стратегиялар) жинақталған. Қызығушылықты ояту кезеңінің 

екінші мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлықтан гөрі 

белсенділікті талап ететін іс-әрекет екені даусыз. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға 

жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы 
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оның ойы ашылады, тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала 

бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен 

ұштастырады.  

Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны ашу 

(түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс 

істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне 

жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту 

стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен танысу 

барысында V – “білемін”, ― - “мен үшін түсініксіз”, + - “мен үшін жаңа ақпарат”, ? – 

“мені таң қалдырады” белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. INSERT – оқығанын 

түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің 

соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін жете түсіну – күрделі жұмыс. Сондықтан 

да, оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен 

ұштастыра алмау жиі кездеседі. Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру – 

аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден-бір кепілі. 

Үйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. Бұл 

әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім арасында көпірлер құрастыруға, яғни 

байланыстар құруға дағдыландырады Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның 

үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, 

басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған 

ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Бұл сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой 

алмастыру, ой түйістіру, өз үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың әр 

түрлі кестесін біліп үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер 

жасайтын кезең болып табылады. Әр түрлі шығармашылықпен ой түйістіру болашақта 

қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді. 

Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған “Бес жолды өлең”, “Венн диаграммасы”, 

“Еркін жазу”, “Семантикалық карта”, “Т кестесі” сияқты стратегиялар әр сабақтың 

ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады. 

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім шеберлігі 

арқылы баланың білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр түрлі әдіс-

тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді. 

Технологияның басты мақсаты – дамыта оқыту негізінде “Сын тұрғысынан ойлау 

арқылы оқу мен жазуды дамыту” бағдарламасын іске асыру, балаларға терең білім беру. 

Бұл бағдарлама Қазақстан қоры жанынан 1998 ж. қазан айынан бастап жүргізіліп 

келеді.  

Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы бала 

бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты міндеті. 

RWCT бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда “Сын тұрғысынан ойлау үшін 

оқу мен жазу” дегенді білдіреді. Бұл бағдарлама оқытудың 60 түрлі стратегияларынан: 

әдістерінен тұрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту. 

Сабақтың мақсаты: 

а) қызығушылықты ояту – сұрақ қою; 

ә) мағынаны ажырату – жауаптар іздеу, мәселені зерттеу; 

б) ой толғаныс – ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау, яғни 

үш фазада сабақты бөліп өту, оқыту мен оқу процесін осындай үш сатыда ұйымдастыру.  

Қазақ тілі сабақтарында оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау 

технологиясын қолдана отырып тұлға қалыптастыру тәжербиесін сабақтарда 

қолданудамын.Сын тұрғысынан ойлауда оқушы болжайды, зерттеп, қорытып, өз ойын 

жеткізеді, негізін ашады, сұрыптайды, талқылайды,, сын көзбен қарайды,пікірін 

дәлелдейді, пікір алмасады, ортақ пікірге келеді, мақсатқа жетеді, өзін – өзі басқарады, 

топпен жұмыс істеуге үйренеді, жан дүниесін өзгертеді, ойлауды дамытады, 
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қызығушылықты дамытады, қызығушылықты артырады, кез – келген сабақты меңгертеді, 

оқушы өзін – өзі тәрбиелейді.[6] 

Мен өз сабақтарымда стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі 

түрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай: 

І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру). 

ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең. 

ІІІ-ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. стратегиялар арқылы 

баланың дамуына, оның бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен 

ізденуіне жол саламыз. 

СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта жеткен нәтижелерім: 

2. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды. 

Сабақтың жоспары: 

5. Психологиялық дайындық. 

6. Ой ашар. 

7. Үй тапсырмасын тексеру. 

8. Жаңа сабақ. 

І. Қызығушылықты ояту. 

а) Ой қозғау. 

ә) Өзіндік жұмыс. 

б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT) 

       ІІ. Мағынаны ашу  сатысы. 

а) Топпен жұмыс. 

        ә)  Бес жолды өлең. 

        ІІІ. Ой толғаныс сатысы. 

         а) Венн диаграммасы. 

         ә) Бағалау. 

         б) Үйге тапсырма. 

2. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту сабақтарының оқушылар арасында: 

         -белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды: 

- мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға; 

- бір-біріне құрметпен қарауға; 

          бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың негізі  

қаланды; 

      - өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға; 

- өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға; 

- өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға; 

- достарының ойын тыңдап, мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты 

шешуге көмектесуге; 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қазақ тілі сабақтарында қолдана отырып 

тұлға қалыптастырудың тиімді жақтары өте көп екендігіне көз жетті.Жалпы сы 

технологияның жетістіктері мынандай болып табылады: 

11. Оқушылар күні бұрын берілген тапсырма мен де сабақ үстінде берілген 

тапсырмалармен қосымша ізденеді, өзбетімен дайындалады. 

12. Оқушы ой қиялының дамуына, пікір айтуына  еркіндік беріледі 

13. Өз өміріне , қоршаған ортаға сын көзбен қарауға үйренеді. 

14. Өзгенің пікірін тыңдап, оған өз көзқарасын қоса білуге үйренеді. 

15. Шыншылдық, әділдікке дағдыланады. 

16. Өзгенің пікірімен санасуға үйренеді. 

17. Әр түрлі шығармашылық жұмыстарға дағдыланады. 

18. Өз пікірін қорғай дәлелдей алады. 

19. Топпен жұмыс істеуге үйренеді. 

20. Жан дүниесін тәрбиелейді.                         
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    Қазіргі кездегі мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, 

шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті, өзін қоршаған түрлі 

жағдайларға тез икемделіп қана қоймай, оларды керекті бағытына шығармашылықпен 

бұра білу қаблеттілігін қажет етеді.[1] 

  Сондықтан психологтардың өзі тұлға қалыптастырудың қажеттілігін тұтас бір 

кешенді қасиеттермен байланыстырады. Қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы тіл дамыту мен қатар тұлға қалыптасытруда маңызы зор екендігі тәжербие 

негізінде дәлелденуде. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы-ойлаумен ұштастыра білім 

алуды бағыттайтын оқыту технологиясы.   
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТЫРУ 

 

Абжанова А.С.,Гайнуллина М.А. 

             Ғ.Мұстафин атындағы № 83 ЖББОМ 

 

 

Менің мақсатым қазақ тілі сабақтарында, тиімді технологияларды қолдану арқылы, 

оқушылардың іскерлік белсенділігін, дербестік әрекетін және шығармашылық потенциалын 

нығайту үшін, жағдайлар жасау. 

 «Оқушыларға қоятын талаптар» 

 Тақырыптар  аясындағы сөздердің үндесім    айтылымын меңгеріп, олардың мағынасын 

білу; 

 сабақ, киім және пән сөздерін сөйлем үлгісіне қосып-алып түрлендіре білу; 

 сабақ кестесін, күнтізбе жүйесін, баға түрлерін, сабақ үстіндегі тәртіп ретіне қатысты 

сөздер мен сөйленім үлгілерін меңгеру, айтылым үлгілерін естіп тани білу; 

 күнделікті болатын сабақтар жайлы (болатын күні мен реті) мәлімет алмаса білу; 

 күнтізбе мен күн аттарын пайдалана білу; 

 қай сабақтан қандай баға алғанын жеткізе білу; 

 сабақ үстінде мұғалім пайдаланған үйренім сөздер мен сөйленім үлгілерін түсініп, 

соған лайық жауап беріп, әрекет жасай білу; 

 ана тілінде өткен сабақтардағы сөздер мен сөйленім үлгілерін қазақша қайталап, негізгі 

мазмұнын жеткізе білу; 

 қойылған сұрақты, қайтарылған жауапты еркін түсіне білу, өз бетімен сұрақ беріп, 

жауап қайтара алу; 

 сөз бен сөздің арасын үзбей, сөйлемді тұтас оқи білу, сұраққа жауап, жауапқа сұрақ 

жаза білу; 

 сөйлем әуенін дұрыс аңғарып, соған орай емле белгілерін (леп белгісі, сұрау белгісі, 

нүкте т.б.) қоя білу; 
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  Жаңбырдан кейін, өсіп шыққан гүлдер сияқты, біз мұғалімдер, оқушылардың 

білімдерін жоғары деңгейге көтеру үшін және  жан-жақты қалыптастыру үшін тиімді оқу 

әдістемелерін қолданамыз.[3, б 85] 

  Сабақтарда ассоцияция, интерью, Венн диаграмма, сұрақ қою, қайта сұрақ қою, 

білемін, білдім, білгім келеді, ішіне-сыртына, бесжолдың өлең стратегияарын қолданамын. 

  Ассоциация – оқушалардың ойлау қабілеттерін дамытады. 

  Интервью.  Еркін ойлау машықтарын, іскерлік қабілеттерін, белсенділігін арттырады, 

бір-бірін тыңдап, дұрыс, тиімді, нақты жауап қайтаруға,құрметтеуге үйретеді. 

  Венн диаграмма стратегиясы салыстыру, бір-бірінің нақты айырмашылығын таба білу 

қабілеттерін арттырады 

Сұрақ  қою, қайта сұрақ қою стратегиясы оқушылардың бірін бірі тыңдап, дұрыс 

жауап қайтаруға үйретеді. 

Білемін, білдім, білгім келеді, бесжолдық өлең – оқушылардың шығармашылық 

қасиеттерін арттырады. 

Осы бағдарламаның соншалықты қызықты болғаны балалар әр-түрлі жаңа әдістер 

пайдаланып, соның әсерінде қызығушылық туады.[1,б 14] 

Әрине 40 минутта 4-5 стратегияны қолдануға мүмкіншілік болмайды. Сондықтан мен 

бастауыш сыныптарында, стратегиялардың тиімді элементтерін қолданамын. 

Мысалы, балалар, әсіресе, ішіне-сыртына стратегиясын, ассоциация, Венн диаграмма, 

өлең шығаруды қызыға қолданады. 

Әдістеменің ерекшелігі: оқушылар өз бетінше іздену арқылы жаңа білім табады. 

Оқушылардың шығармашылығы, танымдылығы дамиды. Оқушылардың жұптық, топтық 

жұыстары жаттығады. 

Стратегияларды жүйелі қолданып, үнемі орынды пайдалана білсек , оқушылардың өз 

ойын еркін айтып, ойланып, тұжырым жасап, қолдана алатындарына сенім зор. Бұл 

стратегияларды енгізгенде оқушылардың қызығушылығы өте жоғары болады.[1, 16 б] 

 «Оқу әдісі» 
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Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану, оқушының жеке басының 

ерекшіліктерін ескергенде ғана, нәтиже береді. 

  Қазақ тілі сабақтарында мен тек грамматикамен шектеліп қана қоймай, оқушыларды 

қазақтың салт – дәстүрлерімен де үнемі таныстырып отырамын. Бұл қазақтың керемет  

дәстүрлері арқылы тілге деген оқушылардың  қызығушылығын арттыру. 

  «Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмесең, қадірлемесең адам толық мәнді интелегент 

емес» деп Мұхтар Әуезов айтқандай, әр ұстаз өз пәнін жетік біліп, өз тілінде жеткізе білсе, 

онда еліміздің балашағы жарқын болады деген сенімділік. 
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1. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» журналы, №9, 2007. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Бейсембаева  А.А. 

Ғ.Мұстафин атындағы №83 ЖББОМ 

Нурмаганова Г.Ш. 

№17 ЖББОМ 

 

 

Оқушы бірінші сыныптан бастап қазақ тілін үйрену барысында тілдегі түрлі 

қолданылатын атауларды ( әріп, дыбыс , буын, сөз,  сөз тіркестері, сөйлем, сөз бен сөзді 

байланыстыратын жалғау, жұрнақ,  тыныс белгілері – нүкте, үтір, леп белгісі, сұрау 

белгісі, сызықша, қос нүкте, түрлі грамматикалық анықтама, ережелерді  оқып үйренеді. 

Қабілеті әр түрлі оқушы тілдің мұндай белгілері мен атауларын бірден меңгеріп 

кетуі мүмкін емес, тек оның негізгі, қажеттілерін(анықтама, ережесін) есте сақтауы 

мүмкін. 



949 

 

Бүгінгі таңда әрбір жаңашыл ұстаз үшін,  оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлау әдісі  кез- келген стратегиялар құнды, әрі бағалы. Бұл стратегиялар оқушылардың 

қызғушылығын, өмірге деген көзқарасын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа  тірелетін 

сәттерінен арылтады. Сұрақ қою, ой шақыру, білім көпірі, бес жолды өлең, еркін жазу, 

білемін, үйренгім келеді, білгім келеді, Венн диаграммасы, пікірталас, болжау, автор 

орындығы, топтастыру, стратегияларын қолдану оқушылардың танымдық мотивациясын 

оятып, ынталандыра түсері белгілі. Сонымен қатар бұл стратегиялар оқушының 

қөзқарасын, түсінігін дамыта  түседі, жалықтырмайды, әрі сапалы  білім алуына септігін 

тигізеді. Оқыту әдістері - оқытудың мақсат-міндеттеріне сай оның мазмұнын оқушыларға 

меңгертуде мұғалім мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдері мен құралдарының 

жиынтығы екені баршаға мәлім. Мұғалім оқыту әдістерінің көмегімен оқушыларға білім 

беріп, олардың тәжірибелік әрекетін ұйымдастыруда өзінің іс-әрекетін оқушылардың 

таным әрекетіне басшылық етумен болатыны сөзсіз. Мұғалім оқытудың нәтижесін 

арттыруда оқыту әдістеріне қатысты амал-тәсілдерімен қатар оның құралдарын да 

пайдаланады. Қазақ тілі сабағында қолданылатын әдістер:Сөздік әдістер: түсіндіру, 

әңгіме, әңгімелесу, кітаппен жұмыс. Көрнекі әдістер: иллюстрация және демонстрация. 

Оқыту үрдісінде ең көп тараған дәстүрлі әдіс - сөздік немесе мұғалімнің ауызша баяндау 

әдісі. Бұл әдіс оқыту процесіңде басқа әдістерге қарағанда жетекші роль атқарады. 

Көрнекілік әдістер оқу материалын оқушылардың көзімен көріп, нақтылы түсінулеріне  

үлкен мүмкіңдік береді. Бұған демонстрация, иллюстрация  тәсілдері жатады.Тәжірибелік 

әдістердің ішінде ең көп қолданылатыны — жаттығу әдісі. Оқу барысында теориялық 

ережелер мен қағидаларды қайтадан пысықтап қайталап, тиянақты меңгеру жаттығу 

арқылы орындалады. Ауызша жаттығу оқушының оқу материалын ауызекі баяңдауға 

дағдылану мақсатын көздейді.  

Қазіргі  сабаққа қойылатын талап тұрғысынан техникалық құралдарды,  кестелер, 

сызбалар, үнтаспа жазбаларын пайдалану арқылы оқушылардың есту, көру сезімдеріне 

әсер ете отырып, ескеріле келе олардың ойлану қабілетін дамытуға  көп көңіл бөлінеді. 

Инновация–педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламарын, түрлерін, әдістерін, 

құралдарын енгізіп,мақсатқа жету. Инновациялық үрдіссіз мектептің дамуы мүмкін емес. 

Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-жақты дамыту.Инновациялық 

үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір жағдайға көшуі және 

жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерін зерттеу маңыздылығы Н.В. 

Горбунова М.В.Кларин, А.В.Лоренсов, М.М.Поташник, Л.И.Романова, В.И.Загвязинский, 

А.Я.Найн, Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики зерттеулерінде қарастырылған. 

«Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім 

қажет» - деп Шоқан Уәлиханов айтқандай  еліміздің  дамуына, өркениетті ел болып, 

білімді ұрпақ  тәрбиелеуде   инновациялық жаңа  әдіс – тәсілдерді  сабақта  қолданудың  

маңызы өте зор. Елбасы Н.Ә.Назарбаеватап айтқандай, Қазақстанның болашағы қазақ 

тілінің дамуына, тағдырына тікелей байланысты. Сондықтан да мемлекеттік тілдің оқыту 

жағдайына көп көңіл бөлініп отыр. Осы тұрғыда жаңа технологияларды қазақ тілі мен 

әдебиеті сабақтарында кеңінен пайдаланамыз. 

Қазақ тілі сабағының әрі тартымды, әрі қызықты, әрі сапалы болуы әр пән 

мұғалімдерінің өзіне, білім деңгейіне, кәсіби шеберлігіне байланысты. Оқу-тәрбие негізі-

сабақ. Сондықтан сабақ тартымды, әсерлі,мақсатты, айқын, қызықты және толық мәнді 

болуы тиіс. Ол-сонымен бірге басқа ұлт балаларына қазақтың әдебиеті мен мәдениетін, 

ғылымын, өнерін кеңінен насихаттайтын пән. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол 

жеткізуге мүмкіндік береді: 

-         оқу материалын терең түсіну; 

-         оқу мотивациясының артуы; 

-         алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте сақталуы; 
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-         білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы; 

Соңғы жылдары оқытудың жаңа технологиялары білім беру саласында кеңінен 

қолданылып келеді. Олардың ішінде отандық әдіскер ғалымдар жасақтаған «Модульдік 

оқыту технологиясы»(М.Жанпейісова), «Деңгейлік тапсырмалар» (Ж.Қараев), әсіресе 

қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына арналған «Сатылай кешенді талдау» (Н.Оразақынова) 

т.б. технологиялары мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу үдерістеріне 

кеңінененгізіліп жатыр. Мұндай әдіс – тәсілдер мен оқытудың жаңа технологиялары 

туралы арнайы еңбектер мен ғылыми – әдістемелік тұрғыдан баяндайтын құралдар, түрлі 

курстар мен білім сатысы оқулары арқылы мұғалімдердің әдіскерлік шеберліктерін 

ұштауларына мүмкіндіктер мол. Сабақ барысында қандай оқушы болмасын І деңгей 

тапсырмасын орындайды, Әрбір оқушы І деңгей тапсырмасын орындауға міндетті және 

одан жоғары деңгейдің тапсырмаларын орындауға құқылы. Деңгейлеп – саралап 

оқытудың тағы басты қажеттілігі, оқушыны өз бетімен ізденуге үйрету, олардың 

шығармашылық бейімділіктері мен икемділіктерін дамыту. Жеке тұлғаның қалыптасып, 

ой – өрісінің дамуы, белсенділігінің  жоғары деңгейде болуы, білім алу қажеттілігі, оны  

шынайы өмірде іс – тәжірибеде қолдану, шығармашылық міндеттерді сабақ барысында 

ойдағыдай шешудің негізгі құралының бірі – оқушылардың өзіндік жұмысы болып 

саналады. 

      Деңгейлеп – саралап оқытудың және бір бағыты – тәрбиелік маңызы бар. 

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 

қас жауы», деп Әбу – Насыр Әл – Фараби айтқан. Қазіргі педагогикада пайдаланып 

жүрген технологиялардың бірі және бірегейі – модульдік оқыту технологиясы. 

  Оқыту технологияларын сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын арттырып 

қана қоймай,  сонымен қатар олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді. 

Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсек, 

балаға  сапалы білім беруде ұтарымыз анық. Әр сабақты  өмірмен  байланыстырсақ, 

болашақта үлкен жетістіктерге жетеріміз анық. 
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ПОЛИЯЗЫЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ – ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Сайрамбек Д., Шоенбаева С. 

Карагандинский колледж актуального образования «Болашак» 

 

 

Языковая политика. Поликультурная личность. Новый Казахстан.Из таких 

ключевых слов состоит нынешнее состояние глобального развития нашей страны в плане 

воспитании поликультурной личности, способной быстро адаптироваться   в нашем 

быстро меняющемся современном  мире, где на первом месте всегда стояло 

международное развитие и единство государств мира.  

Казахстан – суверенное государство, объединившее различных этносов и 

этнических культур, что есть в этом мире. Казахский народ издавна начал познавать 

культуру, традиции и обычаи, быт, язык представителей разных национальностей. Из 

этого следует, что в обществе с тех самых пор постепенно начал формироваться 

поликультурный социум. Ныне, термины связанные с компонентом «polys» от греческого 
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происхождения   стали столь актуальными для нашего общества.  И одно из них, это 

«полиязычие».  

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. В 

мире нет страны, где бытует лишь один язык.  И в реальности нет цивилизованных 

государств, где жила бы только одна нация. Для нормального функционирования любого 

многонационального государства весьма существенно формирование двуязычия и 

полиязычия.   

В своём Послании к народу в 2009 году «Новый Казахстан в новом мире» 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что в целях обеспечения 

конкурентоспособности страны и ее граждан 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 [1].  

Полиязычие – основа формирования поликультурной личности.  

Полиязычная личность – это модель «человека, рассматриваемого с точки зрения 

его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать произведения» 

(высказывания и тексты) на трех и более языках [2,33] 

Что дает трехязычие молодому поколению?   

Оно дает возможность им быть коммуникативно – адаптированными в любой 

среде, так как владение тремя языками становится в современном обществе 

неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека, также 

расширяет кругозор человека, содействует его всестороннему развитию. Как отметил наш 

глава государства Н.А. Назарбаев «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками: казахский язык 

государственный, русский язык как язык межнационального общения и английский язык 

успешной интеграций в глобальную экономику»[1].  

В целях успешного и эффективного формирования полиязычной личности, во всех 

образовательных учреждениях внедряется поэтапное обучение некоторых дисциплин на 

трех языках. Обучение должно носить творческий, деятельный и коммуникативный 

характер. Акцент сделают на системном подходе к преподаванию.  

В итоге, получая трехъязычное образование, учащийся должен принимать более 

активное участие в процессе, а преподаватель — стать для него наставником. Такая форма 

сотрудничества повысит степень ответственности ученика и его способность к 

самообучению. От учителя в таком случае требуется высокая степень квалификации и 

хорошее знание английского языка [3].  

Данная инновационная технология «полиязычное образование» применяtтся и в 

наших стенах колледжа. Одним из них является кружок «Press Club», где его участники 

пишут статьи на разные темы на трех (казахском, русском и английском) языках. Кружок   

способствует интеллектуальному, духовно-нравственному, коммуникативному 

потенциалов личности каждого участника.  Подготовка материала требует вовлечения 

студентов в различные формы деятельности такие как, совместные круглые столы, сбор 

материалов, редактирование собранного материала, компьютерный набор материала. В 

результате работы по выпуску статьи на сайт колледжа и в журнал «Лимонад» возрастает 

мотивация студентов к обучению. Подростки совершенствуют и развивают навыки 

литературного творчества, повышают полиязычную грамотность, получают первый 

журналистский опыт. Все это способствует формированию положительных отзывов о 

деятельности кружка по изучению языков «Press Club» со стороны родителей и 

обучающихся. 

Анализируя систему учебной  работы,  кружок «Press Club» выстроил иерархию  

ценностей: колледж – личность - знание языка - дальнейшая социализация – профессия. 

Отношение к кружку, как к ценности связывает участников  с его спецификой, которая в 



952 

 

течении всего учебного года способствует формированию личности, востребованный 

обществом  мирового масштаба.  

Правильное внедрение полиязычия – главнейшая социальная функция не только 

семьи и учебных учреждений, но и всей общественности. Это не кратковременная 

кампания, а кропотливый повседневный труд.  
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ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Рахимжанова А.Х. Бимбетова Ж.М. 

№68МИББ кешені 

 

«Біздің міндет жаңа технологиялар, идеялар мен көзқарастарды пайдалана отырып, 

білім мен бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу» 

                                                                                     Н.Ә.Назарбаев 

 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы Жолдауында қозғалған 

бағыттарды кеңінен тарқатып, мемлекеттік идеологияны анықтайтын, көпке түсінікті, 

рухани жаңғыртуға бағытталған құжат деп білеміз.Мақаланы оқи отырып, оның әрбір 

сөйлемінде бүгініміз бен болашағы жарқын Қазақстанға апаратын нақты жоспар, мақсат 

көрсетілгендігін түсіндік. Елімізде әлеуметтік-экономикалық, саяси реформалар жақсы 

жүзеге асуда. Ал бұл мақаладағы рухани өрлеу, рухани жаңғыруды біздің дамуымыздың 

ең басты тұғырларының бірі деп есептейміз. Біз өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді 

сақтай, ескере отырып, әлемде болып жатқан жаңалықтарды қабылдай білуіміз керек.  

Әрбір білімгер өз жері мен оның байлығының иесі болу үшін жаңа 

технологияларды меңгеріп, жаңаша өмір сүруге адамдарды, болашақ қоғам мүшелеріне 

білім мен тәрбие беруді жүзеге асыратын мамандар лайықты болуы тиіс. Егер қоғамның 

даму кілті білімді адамдардың жаңаша қызмет атқаруын керек ететін болса, сол жаңашыл 

қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан 

гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында,тәрбиелік іс-

шараларында күнделікті пайдаланса, өткізілген сабақ та, тәрбиелік шара да тартымды , 

мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз.  

Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап көрсеткен[1]. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 

елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі 

білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып 

отыр.Жаңашылдық –заман шарты. Жас ұрпаққа білім, тәрбие беруде жаңашыл 

ұстанымдарды басшылыққа алған жаңашыл ұстаз қандай болуы керек дегенді ой елегінен 

өткізіп көрелік: 
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-біріншіден , мұғалімнің ары таза, әдепті, инабатты, сыпайы, парасатты, байсалды, 

ұстамды, төзімді, кешірімді болуы ләзім; 

-екіншіден, мұғалімнің ой-өрісі кең, жан-жақты білімді, өз мамандығына сай, оны 

сүйетін, өз ойын шәкіртіне анық, тұжырымды, дәл айтып түсіндіре білуі шарт; 

- Үшіншіден, мұғалім гуманист өз оқушыларына беделді, ұжым арасында сыйлы 

болуы тиіс, әрдайым оқушылармен әдептілік қарым-қатынаста болған жөн. 

- төртіншіден, мұғалім инновациялық технологиядан ізденгіш, теорияны өмірмен 

байланыстырып, ғылым мен тәжірибені әрдайым өзі беретін күнделікті жұмысына кеңінен 

пайдалануы қажет; 

- бесіншіден, мұғалім ізденуші, зерттеуші, жаңалық ашушы, үнемі өз бетімен оқып, 

педагогика, әдістеме жаңалықтарымен танысып, өзінің ой-өрісін кеңейтіп, білімін 

толықтыруы керек.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты халыққа 

Жолдауында: «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалаы білім 

беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек»,- деп асқаралы міндеттер жүктеді.Сөз жоқ, 

бұл міндеттер мектеп пен  ұстаздардың алдына жаңаша еңбек етуді талап етеді.Жаңа 

әлемдегі Жаңа Қазақстан, ең алдымен, білімі, ғылымы, рухани байлығымен дараланып 

тұруды қажет етеді.[2] 

Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – 

тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде. Тұтас педагогикалық процестің инновациялық 

стратегиясында жаңашылдық процестерді тікелей алға апарушылар ретінде оқытушылар 

үлкен роль атқарады. Оқыту процесінің көп түрлілігіне қарамастан дидактикалық, 

компьютерлік, проблемалық, модульдік және басқа да жетекші педагогикалық қызметті 

іске асыру оқытушының еншісінде болады. Оқытушының кәсіптік қызметі арнаулы, 

пәндік білімдермен ғана шектелмей, педагогика және психологияны оқыту мен тәрбие 

технологиясының салаларының қазіргі заманғы білімдерін де қамтитын болғандықтан 

оқытушыдан арнайы психологиялық – педагогикалық дайындық талап етіледі. Осының 

негізінде ғана педагогикалық инновацияны қабылдау, бағалау және іске асыруға 

дайындық қалыптасады. 

Білім берудегі инновациялық процестердің мәні – педагогикалық маңызы бар екі 

проблемадан тұрады: 

– озық педагогикалық тәжірибені зерттеу жинақтау; 

– инновациялық процестердің мазмұны мен механизмін анықтау. 

Осы кезге дейін бір – бірінен оқшау қарастырылып келген бұл екі проблема өзара 

тығыз байланысқан екі процестің тұтастығына айналуға тиіс. 

ХХI ғасыр-бәсеке ғасыры, бұл бәсеке енжарлықты, керітартпалықты көтермейді. 

Еліміз егемендігін алып, өзін бүкіл әлемге мойындата бастаған осы кезеңде біздің қоғам 

дарынды, қабілетті, жан-жақты жетілген адамдарды қажет етеді. Сондықтан да еліміздің 

білім берудегі ұлттық жүйесі өте қарқынды өзгерістер сатысында тұр. Бүгінгі таңдағы 

негізгі мақсат - ұлттық құндылықты әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті, өзіндік жеке 

көзқарасы қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Ол үшін оқушылардың белсенділігін арттыру, 

іздемпаздыққа үйрету және білімді өз бетінше алуы мен қолдана білетін дарын иесін 

тәрбиелеу керек. Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты 

тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу - ұстаз 

парызы.  

Ұлы ойшыл Плутарх кезінде: «Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың 

кесірінен жойылып кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол бермеуі керек», - деген 

екен.Сол себептен де білім сапасын арттыру, оқушылардың дарындылығын айқындап, 

біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми ізденіс қабілеттерін 

қалыптастыру - әрбір ұстаздың міндеті. ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, 

талантты адамды қалыптастыруда білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында. 
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Осы тұрғыда мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын қарастыру, таңдай білу еркіндігі 

тиіп отыр. 

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- ұстаздардың ,басты 

міндеті-өз ұлтының тарихын,мәдениетін, тілін қастерлейтін және оны жалпы азаматтық 

деңгейдегі ,жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу. Болашақ ұрпақты  тәрбиелеу 

ісіндегі басты тұлға- тәрбиеші педагогтар мен ата-аналар. 

«Сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана емес, жалпы адамзаттың қадір-

қасиеттердің мән-маңызын түсінетін жаны да, тәні де таза, білімді, жан-жақты мәдениетті 

азаматтар болуын тәрбиелеуге міндеттіміз» деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев болашақ ұрпақ тәрбиесіне үлкен мән берді. 

Сондықтан еліміздегі ұлттық қоғамды кемелдендіру ел болашағы- жас ұрпақты 

жаңа инновациялық әдістер рухтық тәлім және білім негіздерімен қаруландырып, 

қалыптастыру қажет. Білім мен тәрбие ажырамас ұғым.Қазіргі кезеңде білім ғылым 

саласында жаңа педагогикалық технологиялар қаншалықты маңызды болса, тәрбие 

бағытында да заманауи жаңа технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымдардың 

біріне айналды.Қысқасы еліміздегі атаулы мектептерде( лицей, гимназия) жекелеген 

инновациялық ізденістер бар болғанымен, бүгінгі кезде бізге, елімізге дені сау, рухы таза, 

ойлары биік адамдар қажет[3]. Бұл- еліміздегі жалпыға бірдей білім беретін мектептер 

сияқты біздің мектеп-интернат балабакша кешенінің де алдына қойған міндеті. Сондықтан 

осыған орай кешенімізде бүгінгі таңда атқарылып жатқан іс-әрекеттер, жаңа ізденістер, 

жаңа істер, әдіс-тәсілдер қоғамымыздың қажеттілігіне сай өз үйлесімін табуда. 

Кешеніміздің негізгі мақсаты- білім беру мен оқыту әдістемесін  жаңа технологиялармен 

байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті,ой-өрісі жаңашыл, 

шығармашылық деңгейде қызмет ете алатын, дүниетанымы жоғары, жан-жақты 

қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. 

Тәрбиеші тәрбиелік іс-шаралар өткізу барысында келесі тәрбие технологияларын 

қолдануына болады. 

- Тәрбиешінің жаңа технологиялар көмегімен жүзеге асыратын қызметтеріне қарай 

(диагностикалық қызмет, даулы жағдаяттарды басқару қызметі); 

- Диалогтық (сұхбат) технологиялар (пікірсайыстар, пікірталастар, дебаттар) 

- «Коллаж» технологиясы 

- Ұжымдық шығармашылық жұмыс 

- Шоу-технологиялар 

- Топтық проблемалық жұмыс (жобалар дайындау) 

-  Қарым-қатынас тренингі 

-  «Ақпарат айнасы» (қабырғаға ілетін хабарландырулар, стенд түрлері) 

- Денсаулық сақтау технологиялары. 

- Жағдаяттық технологиялар 

Тәрбие ісін дұрыс ұйымдастыруға кедергі жасайтын себептер: 

Мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарының нашар құрылуы. 

Тәрбие жұмысының бір жақтылығы, яғни тәртіптілік басқа сапалардан бөлініп 

қалады немесе оларды кезекпен дамыту ұстанымы белең алады. 

Тәрбие жұмыстарында науқаншылдықтың жеңіп,бірізділіктің болмауы. 

Тәрбиешінің оқушылармен қарым-қатынасындағы мәдениеттің кемдігі. 

Формализм, педагогтың тек әсіре көрсеткішке көңіл бөлуі. Тәртіпке шақыру 

жолдарын пайдаланудағы қателік: орынсыз төмен не асыра бағалау. 

Тәрбие ісінде әрекеттердің келісімді жүйелі болмауы,басты проблема тасада қалып, 

елеусіздеріне үміт арту. 

Қазіргі  жаһандану  дәуірі  өршіп   тұрған  қоғамда  өркениетті  қоғам  көшіне  ілесе  

алатын  ұлтжанды  ұрпақты  тәрбиелеу – бүгінгі  күннің  басты  талабы. 
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Оқушылардың саналы тәртібі мен бойында мінезін қалыптастыру, оған сәйкес 

сезімін және сенімін тәрбиелеу тәрбиешінің мақсатқа бағытталған іс-әрекетіне 

байланысты. Тәрбиенің негізгі міндеті- қоғамның қажетті талаптарн әрбір баланың 

борыш, намыс, ождан, қадір-қасиет сияқты биік рухани-адагершілік құндылықтардың 

стимулдарына айналып отыр.Қазіргі кейбір тұрмыстық қиындықтар мен өмір сүрудің 

ауытқушылығынан руханиятсыздық белең алуда.  

Сондықтан Президентіміз Н,Ә Назарбаев өзінің жолдаулары мен сөздерінде егемен 

еліміздің азаматтарын қалыптастыруда тәрбие жұмыстарының ерекше рөлі барын баса 

айтып келді.Елбасымыздың бұл айтылғандарымен келісе отырып мына төмендегідей 

бағыттарда жұмыс жасаудамыз. 

- жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және күш-қуаттың мүмкіншілігін дамыту, 

салауатты өмір салтының берік қағидаларымен қалыптастыру. 

- мемлекеттік  нышандарды  дамыту, тілі, діні, ділі, тарихы, салт – дәстүрі  арқылы  

отаншылдық  рухын  ояту   

- әлемдік және отандық мәдениет жетістіктерін игеру, қазақ және баска да 

халықтардың әдет-ғұрып, салт-дәстүрін ,тарихын жете білу, мемлекеттік, орыс, шетел 

тілдерін меңгерту, т.б. 

Ұлттың мәңгілік  болуы  халқын, жерін, елін  сүйетін  азаматтарды  

қалыптастырып,  тәрбиелеуде  болмақ. Сол  себепті  жаңа  ғасырды  жақсы  қарқынмен  

бастап  келе  жатқан  егеменді  еліміздің  болашағы  үшін  саналы  да, ұлтжанды  ұрпақты  

тәрбиелеудің  ұлттық  сипатын  жандандырып, дамытуға  бар  күш – жігерімізді  

салуымыз  керек. 

Себебі, жастарға  ұлттық  құндылықтар  негізінде  жан – жақты  тәрбие  беру – сол  

өркениетке  жету  жолындағы  мұратымыздың  кепілі. Терезесі  теңескен, төрт  құбыласы  

тең  мемлекет  ретінде  қалыптасу  үшін  білім – білік  пен  рухы  биік, жастарды  отаншыл  

етіп  тәрбиелер  өнегелі  тәрбие  қажет.  

Ұлттық  тәрбие  қазір  елімізде  орын  алып  отырған  көптеген  мәселелерді: ана  

тілін, ата  тарихын, ұлттық  салт – дәстүрін  білмейтін  жастар, тастанды  жетім  балдар, 

«қиын» балалар, қарттар  үйлеріндегі  әжелер  мен  аталар, нашақорлыққа  салынған    

жастар, тағы  басқаларды  бірте – бірте  жоюдың  және  олардың  алдын  алып, 

болдырмаудың  негізгі  жолы. Ұлттық құндылықтармен тәрбиеленген    ұрпақ  дені  сау, 

білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл  болып  өседі. Қазіргі  оқу – 

тәрбие  жұмысын  басқарушы  ұстаз – бұл  шығармашыл  тұлға, мектептің  алдында  

тұрған  міндеттерін  дәстүрлі  емес  жолдармен  шешуге  және  жаңа  бағытқа  көшуді  

жеңіп  шығуға  қабілетті, сондай – ақ  басқару  құрылымында  жаңа  технологияларды  

пайдалана  білуші.Ұстаз өз қызметінде қандай технологияны қолданған күнде, олар 

оқушы пікіріне құлақ аспаса, олар не сезініп отырғанын білмесе, бұл технологиялар 

ешқашанда сәттілік әкелмейтіні сөзсіз.  

Тәрбие ұстаздың жекебасы ,үлгі –өнегесіне, оның қылық-әрекеттеріне, 

қамқорлығындағы оқушыларға деген қарым-қатынасына, дүнитанымына,іскерлігіне, 

абыройына тәуелді. Ұстаз үлгісінің оңды ықпалы оның сөзі мен ісінің жарасымдығына, 

оқушылардың бәріне бірдей ақ пейілді қатынасына орай арта түседі. Өркениеті  өрбіген  

мемлекетіміздің  ертеңгі  болашағы  келер  ұрпақтың қолында. Әр халық, әр мемлекет 

ғасырлар бедерінде рухани жаңғырып, жаңарып отырады. Ал рухани жаңғыру мен 

жаңаруда білім берудің рөлі зор. 

Демек, қоғамды дамытудың басты кілті-рухани жаңғыру. Ал рухани жаңғыру үшін 

ең басты құндылық – адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру ауадай қажет. 

Қай қоғамда ,қай мемлекетте болсын, адамдар арасындағы қарым-қатынас, рухани 

құндылықтар, оның ішінде адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру кез-келген 

мектептің, дәлірек айтсақ,ұстаздың міндеті екендігін әрбір ұстаз жадында ұстағанда ғана, 

Елбасымыздың қоғам алдына қойып отырған рухани жаңғыру саясаты жемісті болмақ. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ  ТІЛДЕРІН ДАМЫТУДА 

АУЫЗ  ӘДЕБИЕТІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Ж.К.Оспанова 

ҚМҚК№ «Алтын сақа» балабақшасы, директор 

 

Тіл кемістігі бар балада ұшырасатын қиындықтар оның жеке тұлғалық дамуымен 

тікелей байланысты. Сөйлеу тілінің бұзылуы баланың психикалық дамуына кері әсер 

етеді: оның мінез-құлқында, іс-әрекетінде, тәртібінде айқын көрініс табады. Ауыр тіл 

кемістіктері баланың ақыл-ой дамуына, оның ішінде танымдық қызметтің жоғары 

деңгейлерінің қалыптасуында ықпалы зор. Бұл сөйлеу мен ойлау қызметтерінің өзара 

тығыз байланыстылығымен және қоршаған орта нақтылығын танып білуге қажетті тілдік 

қарым-қатынас  пен әлеуметтік байланыстардың шектеулілігімен түсіндіріледі.  

 Сөйлеу тілінің бұзылуы мен қарым-қатынастың шектелуі баланың жан-жақты, әрі 

толыққанды дамуына кері ықпал жасайды, психикалық тежелулер  туғызады, эмоция-ерік  

саласында спецификалық өзгешеліктер туындатады, мінез-құлықта теріс сапалардың 

қалыптасуына әкеліп соқтырады (жасықтық, қорқақтық, шешім қабылдауға дәрменсіздік 

т.б.). 

Мұның барлығы өз кезегінде  сауат ашу  қиындықтарын туғызады, жалпы 

үлгерімді нашарлатады, болашақта мамандық таңдау бағдарын қиындатады. Сондықтан 

балаға ата-аналар, дәрігерлер, педагогтар тарапынан жан-жақты көмек беру қажет.  

Сөйлеу тілі дегеніміз туа біткен қабілет және оны әрбір адам өз бетінше меңгереді. 

Қалыпты тілдік даму барысы белгілі бір заңдылықтарға сәйкес жүзеге асады, олар жасқа  

сай шарттар болуы мүмкін немесе өзіндік ерекшеліктерге байланысты болуы мүмкін. 

Сондай-ақ, халық ауыз әдебиетін қолдана отыра арқылы тілдерін дамыта отыра неғұрлым 

мықты білім мен біліктіліктің саналылығына қол жеткізуге болады. 

Ауыз әдебиеті — халық шығармашылығының айрықша саласы, ауызша 

шығарылып, ауызша тараған көркем-әдеби туындылардың жиынтық атауы. 

Дүниетанудағы көзқарасы жайында неше түрлі өлең-жырлар, ертегі-әңгімелер, мақал-

мәтелдер, аңыздар ойлап шығарған және оларды ауызекі күйінде тудырған. Қазақ 

халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған.  

Қазақ халқының ауыз әдебиеті өзінің көркемдік-идеялық нәрімен, эстетикалық 

жағынан, түрі мен жанрларының молдығымен, тақырыптық және сюжеттік байлығымен, 

қоғамдық-әлеуметтік және тәрбиелік терең мән-мазмұнымен ерекшеленеді. 

Қазақ ауыз әдебиеті – талай ғасырлардан келе жатқан мұра, сарқылмас бай асыл 

қазына. Одан халқымыздың өткенін білеміз, сол арқылы бүгінгі заманымыздың ұлылығын 

танимыз. 

Қазақтың мақал-мәтелдері болсын, жұмбақ-жаңылтпаштары мен ертегілері болсын 

– бәрі де балаларды  Отанын сүюге, ерлікке, елін қорғауға үндейтіні белгілі. 

Қиял дүниесінен туған ғажайып оқиғалы ертегілер, батырлар жыры, өмір 

тәжірибесінің қысқаша қорытындысы – мақал-мәтелдер, ойға түрткі салатын сыр 

сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған тақпақ жаңылтпаштар – бәрі де балаларға 

балабақшада кең пайдаланылатын дүниелер. 

Қазақ ауыз әдебиеті нұсқалары балалардың тілдерін, ой-өрісін, дүниетанымын 

кеңейтеді. Балалармен түзету жұмыстарында  ертегілер оқу, әңгіме мазмұнын жүйелі 

байланыстырып, әңгімелеуге үйрету, ертегі-әңгімеде кездескен кейіпкерлердің іс-
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әрекетіне сай образды сөздер мен диологтарды, кейбір өлең шумақтарын бұлжытпай 

жатқа айта білу, талап-тілектерді білдіретін сөздерге дауыс екпінін дұрыс қою, мәнерлі  

айта білу. Осының бәрі бала тілін дамыту, дыбыстарды анық, дұрыс айта білуге үйретілу 

барысында жүргізілетін жұмыстар.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың ой-өрісін дамытуға, қиялын шарықтатуға, тіл 

байлығын молайтуға ауыз әдебиеті үлгілері – ертегілер, жұмбақтар, жаңылтпаштар 

арқылы жүзеге асырылады.   

Халық ауыз әдебиетіне қызықтыру арқылы балалардың сөздік қорларын 

дамытады.Ауыз әдебиетінің түрлері: ертегілер,жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал-

мәтелдер, тыйым сөздер. 

Жалпы мектепке дейінгі мекемелерде балалардың ой-өрісін, санасына туған тіліне, 

халқына деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімін ұялатып, қиялдарын қанаттандыру, 

ұлттық рухты бойларына сіңіру, ана тілі мен Отанына, тарихы мен мәдениетіне деген 

сезімдерін қалыптастыруда қазақ  халқының ауыз әдебиетінің орны ерекше.  Ұрпақтан- 

ұрпаққа жалғасып келе жатқан халқымыздың ауыз әдебиеті – мектепке дейінгі жастағы 

балалардың ой- өрістерін дамытуға, қиялын шарықтатуға, тіл байлығын молайтуға 

тигізетін пайдасы ұшан-теңіз... 

Халық ауыз әдебиеті – халық шежіресі. М.Горький «Халық ауыз әдебиетін 

білмейінше, еңбекші халықтың нағыз тарихын білу мүмкін емес» деген.  

Балалардың ой-өрісін дамытуға, қиялын шарықтатып, тіл байлығын молайтуға 

ауыз әдебиет үлгілері – ертегілер, жұмбақ, жаңылтпаштардың тигізетін пайдасы ұшан-

теңіз. Әрине, ауыз әдебиеті үлгілерімен балаларды таныстыру үшін алдымен оқытылатын 

материалдың көлемін, мазмұнын жас ерекшеліктеріне сай анықтап алу керек. Материал 

мәтіннің мазмұны балаларды қызықтыратындай, жалықтырып жібермейтіндей шағын 

болу керек. 

Балабақшада халық ауыз әдебиеттерінің түрлері ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде, жеке 

жұмыстарда  және  бос уақыттарда жүргізіледі.  

Төмендегідей халық ауыз әдебиеттерінің түрлерін қолдана отыра, жалпы сөйлеу тіл 

кемістігі бар балалардың жалпы сөйлеу тілі мен  психикалық процестерін арттыра аламыз. 

Жаңылтпаштар 

1. Қырбық қар құрғақ па? 

Құрғақ қар құрғақ па? 

Қырбық қар да құрғақ 

Құрғақ қар да құрғақ 

2. Әбдіреде әбігер әтеш отыр. 

Әбігер әтеш отырған 

Әбдірені әжем ашып жатыр. 

3. Бала бал арасын қуалады, 

Бал арасы баланы қуалады. 

Мақал-мәтелдер 

1. Жақсыдан қалма, жаманға баспа. 

2. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. 

3. Ақыл байлық - азбас байлық. 

Тыйым сөздер. 

1. Жаңа өсіп келе жатқан көкті жұлмайды. 

2. Жұлдызды қолмен көрсетсе қолға сүйел шығады. 

3. Егер үйге құмырсқалар қаптап кетсе – ол үйдің ырысы мол болады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

Бала мен балабақша журналы 2008жыл №6,7,8. 

Отбасы және балабақша журналы. 2009жыл №17. 

Мектепалды даярлық журналы. 2008жыл №3. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данилов И.М. 

КГКП «Абайский многопрофильный колледж» 

 

 

После крушения коммунистической идеологии и обретения Республикой Казахстан 

независимости в 1991 году перед молодым государством встала задача формирования 

новой системы образования, отвечающей условиям свободного рынка. А именно - 

подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. Это 

было вызвано тем, что если в советское время трудоустройство выпускника 

гарантировало государство, то в новом мире перед молодыми специалистами встала 

задача самостоятельного поиска работы на рынке труда по окончании того или иного 

учебного заведения.  

Рассматривая особенности национального образования, можно утверждать, что на 

пути становления образовательной системы, отвечающей вызовам и потребностям 

современного мира, казахстанская система образования прошла 3 основных этапа: 

1 этап: 1991 – конец 1990-х гг. – кризис советской модели образовательной 

системы, вызванный крушением коммунистической идеологии и административно–

планового типа хозяйствования и, как следствие, поиск путей приспособления системы 

образования к вызовам и потребностям свободного рынка, изучение опыта 

образовательной системы США, Европы, Японии, стран Юго-Восточной Азии. 

2 этап: конец 1990-х – начало 2000-х гг. – начало становления Казахстанской 

модели образовательной системы, характеризующееся обновлением содержания 

образования, внедрением в образовательный процесс учебников нового поколения, 

перениманием и интеграцией в отечественные реалии опыта ряда зарубежных стран, 

переориентация системы ТиПО на подготовку специалистов, востребованных на рынке 

труда.  

Началом этого этапа можно считать принятие первого в истории независимого 

Казахстана Закона об образовании от 7.06.1999г., а также стратегию развития Казахстана 

до 2030 года, изложенную Президентом в Послании народу Казахстана от 10.10. 1997 года 

«Казахстан – 2030». 

3 этап: с 2007 года по настоящее время – реформирование и дальнейшее развитие 

казахстанской модели образования; обновление структуры содержания образования 

системы ТиПО с учетом запросов индустриально-инновационного развития рыночной 

экономики;  становление инфраструктуры подготовки специалистов для соответствующих 

отраслей экономики;  внедрение практики закрепления на договорной основе  колледжей 

за базовыми предприятиями для прохождения производственной практики и стажировки. 

Началом 3 этапа является принятие обновленного «Закона об образовании» от 

27.07.2007 года, в ст.11 которого ставятся следующие задачи: «…9) внедрение и 

эффективное использование новых технологий обучения, в том числе кредитной, 

дистанционной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой 

адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и 

рынка труда… 11) интеграция образования, науки и производства; 12) обеспечение 

профессиональной мотивации обучающихся; 13) обеспечение опережающего развития 

технического и профессионального образования путем активного взаимодействия с 

работодателями и другими социальными партнерами…» [1]. 

Кроме того, в ст.45-1 появляется такое понятие как «Социальное партнерство в 

области профессионального образования», целью которого является ориентация на 

повышение эффективности и результативности образовательной системы, а также 
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приближение уровня подготовки специалистов к потребностям предприятий и 

работодателей, связей обучения с производством и привлечение дополнительных 

источников финансирования. 

Основными направлениями взаимодействия социальных партнеров в области 

профессионального образования определяются: 

«1) участие работодателей в разработке государственных общеобязательных 

стандартов образования, типовых учебных планов и программ; 

2) организация профессиональной практики обучающихся с использованием 

технологической базы предприятий, стажировок преподавателей специальных дисциплин 

и специалистов; 

3) развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и 

содействия их трудоустройству; 

4) привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях экономики; 

5) участие в организации контроля качества профессионального образования и 

оценке профессиональной подготовленности выпускников; 

6) привлечение финансовых средств работодателей на развитие организаций 

образования»[1]. 

В 2010 году была принята «Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020». Целью данной программы стало развитие 

человеческого капитала за счет обеспечения доступности качественного образования, что, 

в свою очередь, призвано способствовать повышению конкурентоспособности и, как 

следствие, должно привести к устойчивому экономическому росту. Задачами, 

изложенными в этой программе для системы ТиПО, стали: «увеличение доли 

выпускников ТиПО, прошедших независимую оценку квалификации в сообществе 

работодателей с первого раза, от общего числа принявших участие и результаты до 80%,... 

увеличение доли занятых и трудоустроенных выпускников учебных заведений ТиПО в 

первый год после окончания обучения, обучившихся по государственному заказу до 

80%,... увеличение количества введенных ученических мест в системе ТиПО до 16 940 

учебных мест до 2020 года…» [2].  

В 2014г. в послании «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что «в ближайшие 2-3 года 

надо сформировать ядро национальной системы дуального технического и 

профессионального образования…, а …в перспективе надо предусмотреть переход на 

гарантирование государством получения молодыми людьми технического образования» 

[3]. 

Таким образом, развитие дуальной системы образования является крайне 

актуальной задачей, стоящей перед системой ТиПО; реализация дуальной системы на 

экспериментальной основе началась в нашей Республике в 2012 году. 

Классическим примером успешной реализации дуальной системы является её 

применение в ФРГ. Принято считать, что конкурентоспособность человеческого капитала 

и экономики Германии во многом зависит именно от дуальной системы образования. 

Обучающиеся по этой системе в Германии 1-2 дня в неделю проходят теоретическое 

обучение в учебном заведении, а остальные 3-4 дня – практическое, непосредственно на 

производстве. В ФРГ студенты, как правило, сами ищут предприятие, которое заключает с 

ними договор. Затем работодатель регистрирует его в учебном заведении и оплачивает 

обучение. Студенты получают от производства зарплату, равную минимальной по стране, 

медстраховку и льготный проезд на транспорте. Основные расходы на обучение берут 

предприятия и только незначительную часть - государство. О том, насколько существенна 

эта сумма, можно судить по тому, что по данным на 2016г. она составляла около 0,9% 

ВВП ФРГ.  
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Срок обучения по дуальной системе составляет от двух до трех лет, по его 

завершении студенты проходят сертификацию, которую успешно сдают около 90% от 

общего количества выпускников. Затем большая часть из них устраивается работать на 

предприятия, на которых студенты проходили практику. 

По мнению ряда экспертов, главным фактором успешного функционирования 

дуальной системы в Германии является тесное социальное партнерство между 

предприятиями и учебными заведениями. Так, по статистике, 90% крупных предприятий 

и 1/5 компаний малого и среднего бизнеса привлекают студентов. Получить статус 

обучающего предприятия в Германии сравнительно несложно, для этого необходимо 

лишь пройти оценку ремесленной палаты, которая проверяет наличие необходимого 

оборудования, материально-технической базы, ответственных за обучение и наличие 

соответствующей специальностям учебного заведения сферы деятельности.  

Благодаря этому, на предприятиях Германии около 5% численности работников 

составляют студенты. За каждым наставником на производстве закрепляется 1-2 студента. 

Это обеспечивает индивидуальный подход и соответствующее качество обучения. При 

этом наставник не имеет никаких льгот и надбавок к заработной плате. Вместо этого он 

получает себе «в зачет» выработки ученика. Кроме того, более половины студентов по 

окончании учебного заведения трудоустраиваются здесь же, на предприятии, и перед 

работодателем не возникает необходимости поиска новых работников, так как он 

получает специалистов, уже имеющих опыт работы на соответствующем предприятии. 

Таким образом, возникает взаимовыгодное сотрудничество между государством, 

существенно сокращающим расходы на образование, организацией образования, 

обеспечивающей трудоустройство выпускников, и предприятиями, получающими 

подготовленных специалистов. 

На основании зарубежного опыта, и в первую очередь опыта ФРГ, приказом 

министра науки и образования РК А.Саринжипова от 21.01.2016г. были утверждены 

правила организации дуального обучения в нашей стране. В этом документе прописано: 

«…дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации 

образования с обязательными периодами обучения и практики на предприятии с 

предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной 

ответственности предприятия, учебного заведения и обучающегося» [4]. 

Участниками дуального обучения являются: учебные заведения, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего 

образования, независимо от форм собственности; организации и предприятия, независимо 

от форм собственности; обучаемые – студенты, стажеры, слушатели. 

Большое значение на пути реализации дуальной системы образования в нашей 

Республике имеет Послание Президента РК от 31.01.2017г. «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность», одним из приоритетов которой является 

улучшение качества человеческого капитала. В рамках этой программы начинается 

реализация проекта  «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». 

Так, Президент отмечает: «В первую очередь бесплатное образование должно 

охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного 

возраста, не имеющих профессионального образования. Нужно дать импульс развитию 

системы профессионального образования для подготовки специалистов новых 

производств в рамках обозначенной экономики. 

В этих целях необходимо обновление профессиональных стандартов в 

соответствии с требованиями рынка труда и передовым мировым опытом обучения на 

производстве» [5]. 

В Послании от 10.01.2018г. «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» Н.А.Назарбаев подчеркивает, что «необходимо обновить 

программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением 

работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков» [6]. 
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 Таким образом, задачами дуального обучения в системе ТиПО являются: 

стимулирование мотивации обучающихся на получение той или иной профессии; 

получение обучающимися специальностей, востребованных на рынке труда; подготовка 

квалифицированных специалистов по той или иной специальности; ориентация на 

практику и трудоустройство обучающихся. 

Реализация дуальной системы образования в перспективе должна привести к 

получению специалистами образования, ориентированного на запросы работодателей; 

заинтересованности и участию работодателей в образовательном процессе; 

формированию индивидуального похода к каждому обучающемуся; повышению 

квалификации специалистов и повышению престижа рабочих специальностей. 
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ЖАҢАШЫЛДЫҚ  БІЛІМ БЕРУДІ  ДАМЫТУ  

 

Омарова А.К.,Тусупбаева А.А. 

Қарағанды маңызды білім беру «Болашақ» колледжі 

 

 

Қазіргі заманғы студенттің басты мақсаты көптеген пәндерден, олардағы ұшан 

теңіз ақпараттардың ішінен ең негізгісін, мәндісін таба білу. Тәуелсіз ел тірегі білімді 

ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе білім беру, ғылымды дамыту. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар: оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін одан 

әрі дамыту міндеттерін көздейді. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің 

алдында оқыту үрдісі технологияландыру мәселесін қойып отыр.  

http://www.zakon.kz/4597132-poslanie-prezidenta-respubliki.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013422
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35676318
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Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің басты қайшылығы тез өсіп бара жатқан жаңа 

білімдер қарқыны мен жеке тұлғаның оларды игерудегі шектеулі мүмкіндіктері арасында. 

Бұл қарама қайшылық педагогикалық теорияны білім берудің абсолютті идеяларынан жан 

жақты дамыған тұлға бас тартып, жаңа идеалға адамның өзін өзі реттеуі мен өздігінен 

білім алу қабілеттерін барынша дамытуға көшуіне мәжбүр етті. Сонымен, жаңаша 

оқытудағы басты нәрсе бұл білім алу және өздігінен білім алу негізінде адам қабілеттерін, 

икемділіктерін дамыту.   Жаңа білім алу парадигмасында тұлғаның қызығушылықтарын 

қамтамасыз етуде тұтастық, бағыттылықпен бірге мықты негізділікте шешуші рөлге ие.  

Бүгінгі күннің басты ерекшеліктерінің бірі, «Қазақстан Республикасының 

ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін даму тұжырымдамасында» келтірілгендей, 

ақпараттың ақылға симайтын шамадан тыс, оны игеруде адамның биологиялық 

мүмкіндіктерінің «артық» мөлшерде дамуы. Сол себепті де оқу оқыту қысқа мерзімде 

ақпараттың көлемді бөлігін тиімді түрде ұсынатын, сол ақпаратты жоғарғы деңгейде 

игеретін және практикада бекіте алатын әдістерді қолдануды талап етеді. Бұл талап білім 

беру саласында инновациялық өзгерістерге әкеліп, оқудың оқытудың негізі ретінде 

тұлғалық дамуды қарастырады, өйткені бұл дәуірдің идеологиялық, әлеуметтік, саяси 

сұраныстары адамнан төмендегідей құзырлықтарды талап етеді: ақпараттың ішінен өзіне 

қажеттісін таңдап, оны пайдалану; проблемаларды шешу және шешім қабылдау; өзіндік 

пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру, оларды дәлелдей және қорғай білу; социумда 

ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас құра білу, бірлесе жұмыс жасай білу, 

жанжалдарды болдырмау; өмірге деген көзқарасын, ұстанатын сенімдерін, 

қажеттіліктерін, құндылықтарын жалпы адами құндылықтармен байланыстыру; өздігімен 

үйрене білу, өз білімін әрқашанда дамытып отыру. [1]  

 Қазіргі заманғы үздіксіз өзгеріп жатқан жағдайында жоғары  өз әрекетінде білім 

алушылардың зияткерлік (интеллектуалы) қабілеттерінің дамуына бағытталуы қажет. Өз 

кезегінде бұл қасиет білім алушыларға «техникалық, экономикалық және мәдени 

өзгерістер мен олардың сан алуандығын саналы түрде түсініп, бастамашылдық, 

кәсіпкерлік рух пен икемділік секілді қасиеттерді қабылдап, қазіргі заманғы өндірістік 

ортада өзіне сенімді түрде еңбек ету мүмкіншілігін береді». Қоғамның қазіргі даму 

кезеңінде болып жатқан әлеуметтік саяси және жаңа технологиялық өзгерістерден ұрпақ 

тәрбиесіндегі бетбұрыстардан білім мен тәрбие жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеру 

қажеттілігі туындап отыр. Заман талабына сай білім оқу орындарында білім мазмұнын, 

оның құрылымдық жүйесін жақсарту білім реформасының жүзеге асының басты шарты. 

Осы заманғы білім берудің стратегиялық мақсатын өз жауапкершілігін сезіне алатын, 

өздігінен әрекет етуге және әрекетінің шешімін таба білуге қабілетті, барлық істе сауатты 

тұлғаны оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. Жоғарыдағы 

мақсаттарға жоғары оқу орындарында білім берудің Отандық және әлемдік тәрбиелерінде 

қалыптасып, өз қызметін оң атқарып келе жатқан білім мазмұнының негізгі құрылымын 

жобасын жүзеге асыруды қолданылатын жаңа педагогикалық технология арқылы жету 

көзделеді. Қазіргі уақытта модульдік оқыту технологиясын көптеген оқытушылар 

пайдалануда. Сонымен қатар модуль дегеніміз ірі блок, бөлінген, яғни оқу 

материалдарын, бөлшекке, блоктарға бөліп беру.  

Қазіргі уақытта қазақстанда білім берудің өзіндік үлгісі қалыптасуда. Модульдік 

оқу технологиясының негізі білім алушының танымдық белсенділігін, танымдық іс 

әрекеттерінің әртүрлі іс әрекеттерін ойлау, зейін, қабылдау әрекеттерін, ойын арқылы 

және сөздік 130 байлықтарын дамыту. Айта кетер тағы бір тиімді жағы бірізділігі, 

жүйелілігі, дарынды студентермен жұмыс істеуге қолайлы. Модульдік оқыту 

технологиясымен оқытунұсқасында білімді толық игеруді негізге ала отырып, қазіргі 

дидактика талабына сәйкес, білім алушыларды оқыту ғана емес, тұлғаның танымдық 

қызметін ұйымдастыруға, оқу үрдісін диалогтік қарымқатынас негізінде құруға болады. 

Бұл оқу үрдісі мен оқытушының жұмысына мынадай өзгерістер туғызады: біріншіден, 

студент пен оқытушы оқудың ұйымдастырушысына айналады; екіншіден, мұғалім 
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сабаққа алдынала зерттеу жасап, уақыттың көпшілігін сабақты даярлауға жұмсайды да, 

сабақ барысында тек бақылаушы, үйлестіруші қызметін атқарады. Ал дәстүрлі оқытуда 

білім беру процесі көп жағдайда білім алушының сабаққа «таза парақ» күйінде келіп, 

оқытушының оны сабақта біліммен«толтырумен» айналысатын құбылыс деп түсінеді. 

Шәкірт сабақта ғана жаңа білім алып, сабақтан кейін оны бекіту жұмысымен ғана 

айналысады. Инновациялық оқу оқыту барысында үйренушілер әрқашанда белсенді 

болып, өзіндік пікір қалыптастырып, өз ойларын дұрыс жеткізе білуге, өз көзқарасын 

дәлелдеуге, пікірталас жүргізуге, басқаларды тыңдауға, өзге пікірді сыйлауға және 

онымен санасуға үйренеді. [2]  

Қазіргі заманғы білім беру жүйесін құру оқытудың инновациялық нысандары мен 

әдістерін енгізу педагог қызметкерлердің тұлғасына және кәсіпттік құзыреттілігіне 

жоғарғы талаптар қоюда. Жаңа оқыту технологиясын меңгеруде оқытушылардың, педагог 

қызметкерлердің жан жақты білімі қажет. Қазіргі оқытушы педагогикалық процесте 

жүйелі жұмыс жүргізе алатын, педагогикалық өзгерістерге тез төселетін, жаңаша ойлау 

жүйесін тез меңгере алатын, білім алушылармен ортақ тіл табыса алатын, білімді, іскер, 

шебер болуы керек. Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері өсіп келе жатқан 

жас тұлғаны жан жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа 

педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы білім алушы тек 

тыңдаушы, орындаушы ғана болса, ал қазіргі білім алушы өздігінен білім іздейтін жеке 

тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. Қазіргі білім алушы дүниетаным қабілеті 

жоғары, дарынды, өнерпаз, ізденімпаз, талапты, өз алдына мақсат қоя білу керек. [3]  

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану педагогикалық іс әрекеттердің 

мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. 

Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиялық 

технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында 

ақпараттық коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды. 

Оқытудың педагогикалық жаңа технологияларының барлығы дерлік оқушының өз 

бетінше білім алуын ұйымдастыруға бағытталған. Қазіргі уақытта білім мазмұнын 

жаңарту мен сапасын жаңа деңгейге көтеру мақсатында оқытудың педагогикалық 

технологиялары арқылы оқыту әдістерінің 60қа жуық үлгілері ұсынылып, тәжірибеге 

енгізіле бастады. Педагогикалық технологиялар көптүрлі болуына қарамастан, олардың 

іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі теориялық негізде орындалуы, екіншісі 

тәжірибемен жүзеге келуі. Бүгінгі таңда қазақстандық ғалымдарымыздың зерттеулерінде 

оқытудың жаңа технологиялары жан жақты қарастырылды. Оқыту үрдісінде жаңа 

педагогикалық технологияларды тиімді қолдану мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 

рухани, адамгершілік, азаматтық сияқты көптеген адами қабілеттерінің қалыптасуына игі 

ықпалын тигізеді. Оқушының өз бетімен білім алуына, өзіндік ой пікірін қалыптастырып, 

қорытынды жасай білуін, өз білімін өзі бағалай білуіне, қисынды ойлау қабілетін 

қалыптастырып, шығармашылық іс әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

 

Қолданылған әдебиет: 

1.Подласый И.П. Совершенствования методов обучения. в кн.: Выбор методов 

обучения в средней школе / под ред. Ю.К. Бабанской. Москва, 2000. 

2.Бабанский Ю.К.Оптимизация учебно воспитательного процесса.Методические 

основы. Москва, 1999. 

3.Курт Мередит, Джинни Стил, Чарлзь Тэмпл, Скот Уолтер. Оқу мен жазу арқылы 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Әдістемелік құрал.Алматы, 2012. 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 



964 

 

Аккубекова Г. Т. 

№68 МИББ кешені 

 

Қазіргі таңда еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеу бағытындағы білім беру 

мәселесі -мемлекетіміздің басты ұстанымдарының бірі. Осы ұстанымға жетудің бірден – 

бір жолы: әлемдік білім кеңістігінен орын алу, өркениетті, қуатты елдер қатарына қосылу 

болып табылады. Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырыпбілім 

сапасын арттыру, сондай – ақ рухани жан дүниесі бай, жан – жақты дамыған ұрпақ 

тәрбиелеу -осы ұстанымдардан туып отырған өзекті мәселелердің бірі. 

Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін, 

қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмысістейтін, тың жаңалықтар ашатын, 

біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

Оқушының шығармашық іс - әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз – оқушыны ойлай 

білуге үйрету екені сөзсіз. Бүгінгі  таңдағы жаңаша білім беру міндеттерін  негізі үш 

мақсат қана шеше алады. Олар-дүниетанымдылық,шығармашылық және терең білімділік. 

«Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп Ахмет 

Байтұрсынұлы  айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-жақтылығы,құзіреттілігі арқылы 

айқындалса,сол құзіреттілік  оқушы шығармашылығы арқылы көрінеді. Мектеп 

қабырғасында оқытылатын пәндер бойынша дарындылық танытқан оқушылардың 

шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен 

педагогикалық- психологиялық көріністі талап етеді.«Шығармашылық» ұғымының жалпы 

теориясын зерттеген С.Л.Рубинштейн «оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның 

сапалы түрде мақсатты әрекет жасауымен анықталады» - дей келе, «шығармашылық, 

шешімінің нәтижесі баланың өзі үшін жаңалық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни 

баланың шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен салыстырылады.

 Бастауыш сынып - оқушысы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше 

құнды қайталанбас кезең.  Сондықтан бастауыш білім- үздіксіз білім берудің алғашқы 

басқышы, қиын да жауапты жұмыс.  Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана 

қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас 

қалыптастыру, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, 

сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Дамыта оқытудың ең басты мақсаты- баланы оқыта отырып, 

оны шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту. Оқушылардың шығармашылық 

қызығуын ояту, ана тіліне сүйіспеншілігін  қалыптастыру өте маңызды іс. Мұндай іс 

мұғалімнен көп ізденуді талап етеді.  Шығармашылық дегеніміз- адамның өмірінде өзін-

өзі таңуға ұмтылуы, өз бетінше ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой 

түйіндеп, өздігінен сапалы дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек. 

Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған мақсаттарын 

жүзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, үздіксіз ізденіп отырады. И. 

Д. Левидовтың пікірінше, оқушылардың шығармашылық қабілеттері деп іс-әрекет 

қорытындысында жаңа бір нәрсені үйренулері және оқушылардың даралық 

бейімділіктерінің, қабілеттерінің, тәжірибелерінің көрінуі болып табылады. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін танып білу үшін олардың қабілет деңгейін әр 

алуан болатынын ескеру керек. Қабілетін анықтау үшін психологиялық тесттер қолдануға 

болады. Көптеген психологтар оқушылардың жасы өскен сайын нерв жүйелерінің 

мүмкіндіктері кеңейіп, қалыптастырып отыратындығын, бірақ оқушының дамуы үшін ең 

қажетті,  құнды қасиеттерінің біртіндеп жоғалып отыратындығымен түсіндіре отырып, 

бала қабілеттерінің дамуы үшін ең қымбатты кезеңді тиімді пайдаланып алуға асығу 

керектігін ескертеді. Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай зейіні 

тұрақсыз, қабылдау мүмкіндіктері де әр алуан болады. 

Бейімділік – бұл адамның белгілі бір іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы, оған 

көңілінің аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Сондықтан да біздінше, 

балалық кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктердің келешекте олардың қабілеттерінің 
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көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, 

оларды соған сәйкес қабілеттерді дамыту біздің міндетті борышымыз екенін 

ұмытпауымыз керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту 

жөнінде И.П.Волновтың айтқан пікірі өте құнды. Ол балалардың әр саладағы қабілеттерін 

айқындау, дамытуға қажетті, тиімді жағдай туғызуы, бірінші сыныптан бастап балалардың 

қабілеттерін, бейімділіктерін дамытатын дербес, өздігінен орындайтын шығармашылық 

тапсырма жүйесін құру, оны сыныптан тыс жұмыстар арқылы да жүзеге асыруға болады 

дейді. Сондықтан да бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық жұмыс 

қабілеттерін олардың өз беттерімен меңгерген білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын 

пайдалана отырып, өздеріне бұрыннан белгісіз жаңадан бір нәтиже алуы деп түсінеміз. 

Оқушының шығармашылықпен айналысуына қоршаған ортасы, ата – ана, мектеп 

қолайлы жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің міндеті шығармашылық бағыт – бағдар беріп 

отыру. Шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, сыныптағы барлық оқушылар 

айналысу үшін мүмкіндік керек. Мұндай іске белгілі бір тақырыпта пікір – сайыстар 

өткізудің маңызы зор. Күнделікті сабақта өтілген тақырып бойынша оқушының ойын 

білу, сол тақырып бойынша көзқарасын білдіруі, шығарманы талдауы – шығармашылық 

қабілетті арттырудың бір жолы. Шығармашыл қабілетті дамытуды ең алдымен, 

қарапайым нәрселерді суреттей білуден бастаған жөн. Бала күнделікті өмірде өзі көріп 

жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, өд жүрегімен сезініп, ішкі жан 

дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуге үйрету керек. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық тапсырмалардың да 

маңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды белсенділікке тәрбиелеуге, өз бетінше 

іздене білуге дағдыландыру, икемділік пен шеберлілікке баулу мақсатында 

пайдаланылады. 

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән – ана тілі. 

Ана тілін үйрету – сөздерді түсініп, меңгеріп оқу, жаттау, олардың жүйесін, өзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл үйрену мен қатар, бала сансыз көп ұғымдарды, ойларын, 

сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін де меңгереді.Ана тілін оқып-үйрену арқылы 

олар  Қазақстанның мәртебесін көтере туған халқының  өткені мен   бүгіні,болашағы 

жайында мол мағлұматтар ала отырып,танымдық,тәрбиелік,білім-дағдыны үйренері  хақ. 

Өтілетін әр сабақ белгілі бір мақсатқа құралған,оқушы танымы мен дүниетанымын 

қалыптастыра отырып шығармашылыққа баулуы  тиіс.Ол үшін мұғалім күнделікті сабаққа 

жете ізденіп,жаңа технологияны шебер пайдаланса,сабақ өз  мақсатына 

жеткен  шығармашылыққа бағдарланған, оқушы дүниетанмын байытатын бірден-бір 

сабақ болар еді.Қай сабақ болмасын «мынау оның білімдік жағы,мынау тәрбиелік 

жағы»деп бөліп жаруға болмайды.Себебі білім мен  тәрбие-әркез егіз үрдіс.Шебер 

мұғалім осы екі қасиетті оқушы бойына дарыта оқыта отырып ,оқыту әдісін,жаттықтыру 

жұмысын,қолданылатын көрнекілік түрлерін оқушының жас ерекшелігін ескере 

отырып,қабілеті мен ынтасына қарай  таңдай білсе,өзі көздеген мақсатына жетеді. 

Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың 

танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз сабағын 

шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып жұмсаса, үнемі ізденіс үстінде 

болса, шәкірттерді анасындай аймалап жүрек жылуын бәріне бірдей шаша білудің 

қорытындысы- бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі іспеттес. 

Бүгінгі күннің мұғалімі – шығармашылық адамы. Ол қанша ізденсе, болашақ 

ұрпаққа соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш- қуатын көңіл- күйін 

әрдайым жоғары көтере білсе, сонда сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі жанады. 
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Қазақстан Республикасының  Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына 

арнаған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

атты Жолдауында «Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. Орыс тілді мектептер үшін қазақ 

тілін оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, енгізілуде. Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын 

десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. 

Біздің барлық түлектеріміз елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін 

қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін болады. Сонда ғана нағыз азаматтық 

қоғам құрылады», - делінген [1]. Осы міндеттерді орындауда, яғни ағылшын тілін 

меңгертуде қазақ тілімен салыстыра оқытудың маңызы ерекше. Қазақ тілі мен ағылшын 

тілін оқыту әдістемесінде кеңірек қолданылатын ауыз әдебиеті үлгілерінің бірі мақал-

мәтелдер болып табылады.   

Ұлт мәдениетінің қай түрінде болмасын, онда сол ұлттың бүкіл таным болмысы 

мен тұрмыс-тіршілік суреті сақталған. Белгілі бір ұлттың тарихынан, мәдениетінен, таным 

болмысынан, тұрмыс-тіршілігінен хабардар ететін тілдік бірліктерге ең алдыменбіз тілдегі 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер жатады, себебі бұл тілдік бірліктер 

белгілі бір ұлттың өзге ұлттардан менталдық айырмашылығын көрсететін, салт-дәстүр 

ерекшеліктерін білдіретін ұлттық өмір көріністерінің айнасы болып табылады. 

Мақал-мәтелдер – ауыз әдебиетінің ең байырғы көне түрі. Ол ғасырлар бойы 

халықтың ұқыптап сақтап келген еңбек тәжірибесінің жиыны, ой-пікірінің түйіні, аңсаған 

асыл арманының арнасы, өмір тіршілігінің айнасы, көнеден жаңаға, атадан балаға 

қалдырып келе жатқан тозбайтын, тот баспайтын өмірлік өшпес мұрасы[8, 5].  

Мақал-мәтелдер – құрылысы жағынан терең ой, кең мазмұнды қамтитын, асқан 

шеберлікпен жасаған сөз өрнегі. Мақал-мәтелдер – сөздік құрамның халық өміріндегі 

әрқилы кезеңдерді, қарым-қатынас пен қоғамдық құбылыстарды бейнелей сипаттайтын, 

көңілдегі ойды шебер де ұғымды жеткізетін, қысқа да нұсқа тұжырым жасайтын, мән-

мазмұнға бай бөлігі. Демек, халық өмір шындығын, көңілге түйгенін мақал-мәтел ретінде 

өз ұрпағына үлгі-өнеге етіп қалдырып отырған. Аталмыш тілдік бірліктер арқылы жас 

ұрпақты елін-жерін сүюге, ерінбей еңбек етуге, білім алуға, адал, кішіпейіл болуға үндеп, 

жалқаулық, өсек, өтірік, мақтаншақтық тәрізді қасиеттерден бойын аулақ салуға 

тәрбиелей білген[9, 25]. 

Мақал-мәтелдердің қазақ және ағылшын тілінде зерттелуіне тоқталмас бұрын 

отандық және әлемдік тіл мамандары арасында пікірталас туғызған, олардың қай салаға 

қатыстылығы жөнінде айтылған тұжырымдарды атап кеткен жөн. Мысалы, фразеология 

саласының қалыптасуына, дамуына үлес қосқан В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Н. 

Телия, М. Чернышева, И.В. Арнольд, І. Кеңесбаев, Ә.Т. Қайдар, Б. Манасбаев т.б сынды 

ғалымдар мақал-мәтелдерді фразеология саласының еншісіне тиесілі деп негіздеген. 

Қазақ мақал-мәтелдері өз бастауын сонау ертеден алады. Көне ұғымдар мен 

көнерген сөздерден құралатын мақалдар ұрпақтан-ұрпаққа беріліп қазірге дейін 

жеткізілген. Мұның айқын көрінісі бұдан мың жылдай бұрын хатқа түскен, түркі жұртына 

ортақ ғасырлардан сақталған «Орхон-Енисей», «Кодекс куманикус», «Диуани лұғатит 
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түрік» атты шағармаларынан, Талас жазбаларынан, Қорқыт, Қожа Ахмет Иассауи, Жүсіп 

Баласағұннан, Махмуд Қашқари сияқты бабаларымыз мақал-мәтелдер туралы бірталай 

еңбектер қалдырған.  

Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерге қатысты материалдарға шолу жасау барысында 

оларды жинақтау, сұрыптау, жүйелеу, жариялау ісінің екі кезеңнен тұратыны анықталды, 

оның алғашқысы – XIX ғасырдың екінші жартысында іске асырылды.  

Кеңес дәуірінің 1948 жылдарына дейін мақал-мәтелдерді тек халық аузынан жинап, 

жеке басылым ретінде шығару жұмыстары жүргізілген болса, екінші кезең – оларды тілдік 

тұрғыдан зерттеудің қалыптасуымен сипатталады. 

Қазақ мақал-мәтелдерін алғаш жан-жақты зерттеп, қағаз бетіне түсірген ғалым – 

Ш. Уәлиханов. Ш. Уәлиханов пен Н. Н. Березин архивтерінде XIX ғасырдың елуінші 

жылдарында ел аузынан жазып алынған екі жүзден аса мақал-мәтелдер жинақталып, 

зерттелген. Сондай-ақ қазақ ауыз әдебиетінің басқа үлгілерімен бірге қазақ мақалдары мен 

мәтелдерін де жинақтап, жеке жинақтар шығарып, қазақ тілі мен әдебиетінің, тіл 

ғылымының, мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан Ы. Алтынсарин, Ә. Диваев, В. Радлов, 

Ш. Ибрагимов, М. Терентьев, т.б. сынды ағартушы, ғалымдардың еңбектері ерекше[10, 

50]. 

Қазақ тілі білімінде мақал-мәтелдерді алғашқы зерттеген ғалымдардың бірі І. 

Кеңесбаев болды. Ол мақал-мәтелдердің тұрақтылығы мен қолданатын сипатына қарай 

фразеологияға жатқызып, жан-жақты сипаттама берген. 

Қазақ мақал-мәтелдерінің ғылыми тұрғыдан зерттелуіне арналған монографиялық 

зерттеулер де, жинақтар, мақалалар да көп. Солардың ішінен ғалым Б. Шалабаев алғашқы 

жинақ авторларының бірі болып, аталмыш тұрақты тіркестер тобын арнайы қарастырып, 

олардың негізгі мағыналық топтарын, жанрлық ерекшеліктерін анықтады. М. Ғабдуллин 

өзінің «Қазақ халкының ауыз әдебиеті» [11, 34] деген еңбегінде қазақ халкының 

шаруашылығын, кәсібін, тұрмыс-тіршілігін сипаттайтын мақал-мәтелдердің өмір 

танытқыштық мәні мен қызметін айқындаса, С. Нұрышев оларды даму тарихы 

тұрғысынан қарастырды[12, 68]. 

Сондай-ақ мақал-мәтелдерді соңғы жылдары арнайы зерттеген ғалымдардың бірі – 

Р. Сәрсенбаев. Ол «Қазақ мақалдары мен мәтелдерінің лексика-стилистикалық 

ерекшеліктері» (1961) деген еңбегінде мақалдардың құрылысы мен стилистикалық 

ерекшеліктерін талдап, олардың жасалу жолдары мен мазмұнын қарастырған.  

Академик Ә. Қайдардың «Халық даналығы» атты сөздігінде қазақ мақал-

мәтелдерінің табиғатын зерттеп, қолданыс аясын анықтап, түсініктемесін беріп, қазақ 

және жалпы түрік паремиологиясында мақал-мәтелдерге этнолингвистикалық түсініктеме 

берген. Бұл сөздікте көптеген мақал-мәтелдердің табиғаты, пайда болу жолдары, мән-

мағынасының қалыптасуы т.б. сөз болған. Б. Динаева 2002 жылы қорғаған «Қазақ мақал-

мәтелдерінің прагматикалық сипаты» еңбегінде [13, 34] мақал-мәтелдердің 

прагматикалық қызметіне, логикалық-семиотикалық сипатына және кейбір мақал-

мәтелдердің жасалуындағы этнолингвистикалық уәждеріне тоқталады. Сонымен қатар 

автор түркі халықтарының мақал-мәтелдеріндегі ортақ ойлау жүйесі туралы пікірін 

білдіреді.  

Тіл білімінде мақал-мәтелдердің табиғатын түсінуде оларды бір тілдің көлемінде 

зерттеудің жеткіліксіздігі байқалғандықтан, бір тілдік топтарға, сондай-ақ, әр түрлі тілдік 

топтарға жататын және типологиялық құрылымы жағынан мүлдем алшақ тілдерді зерттеу 

тіл ғылымында дәстүрге айналып келе жатқан жаңа бағыттар. Туыс емес тілдердегі 

мақалдарды логика-семиотикалық, құрылымдық-синтаксистік және когнитивті-

семантикалық тұрғыдан зерттеген Р.И. Юсупованың [14, 35], араб және қазақ мақал-

мәтелдерінің құрылымдық грамматикалық және лексика-семантикалық ерекшеліктерін 

ашуды мақсат етіп қойған А.Б. Донбаеваның [15, 20] диссертациялық зерттеу еңбектерін 

айтуға болады. 
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Ағылшын тіліндегі жалпыхалықтық мұраны жинақтап, жариялау жұмыстары сонау 

көне ғасырда қалыптасып, күні бүгінге дейін дәстүрлі түрде жалғасып келеді. Ағылшын  

тілінде әдетте мақал-мәтелдер әр түрлі мақсатта қолданылған. Кей жағдайда олар сыпайы 

түрде өз ойын жеткізу болса, кейде пікірталас кезінде әлсіз жауап кезінде дәлелді жауап 

табу үшін ата-бабалар сөзі ретінде қолданылған. Алайда көп елдерде мақал-мәтелдерді 

шешендік қасиетті көрсету үшін қолданады. 

Тарихи деректерге сүйенер болсақ, өте көне мақал-мәтелдер тізбегін қамтитын 

алғашқы "Book of Proverbs in the Old Testament" атты топтама V ғасырда жарық көрген 

және мақал-мәтелдерді Соломон патша өзі жазған. Алайда көп зерттеушілер нақыл сөздер, 

поэмалар, мақал-мәтелдер өте ертеде б.з.д 538 ж Вавилон тұтқындау кезінде пайда болған 

дейді. The Book of Proverbs үйде оқыған израиль балалары еңбегінің нәтижесі ретінде 

қарастырылған. Кітаптың негізгі бөлімінде ата-аналардың балаларына оқу үлгерімін 

көтеруге мүмкіндік жасауы, жауапкершілікті сезінуі, тәрбиелеуі жайлы баяндалады. Бұл 

кітап халық үшін өте құнды дүние, себебі ол даналық, адалдық, шынайылық, 

жауапкершілік сияқты адами құндылықтарды үгіттеп, үйретеді. 

Кейінгі жинақтар халық қазынасына айналып, халық фольклорімен айналысып, зор 

еңбек сіңірген оқымысты ғалым Дезидериус Эрасмус есімімен тығыз байланысты. Оның 

1500 жылы “Collectanea” (818 MM), 1508 жылы Венецияда “Chiliades” (3260 MM) деген 

атпен жарияланған жинақтары 1515-1536 жылдары аралығында толықтырылып қайта 

басылып шықты. 

Сондай-ақ артына өшпес тарихи із қалдырған ғалымдардың бірі Джон Хеуд (John 

Heywood) өзінің алғашқы “A Dialogue Containing the Number in Effect of all the Proverbs in 

the English Tongue” атты еңбегін 1546 жылы, кейінгілерін 1550, 1555, 1560 жылдары 

жарыққа шығарған. 1610-1680 жылдар аралығында бірқатар мақал-мәтелдер жинақтары, 

атап айтқанда, 1612 жылы ағылшын шіркеу қызметшісі Thomas Draxe “Bibliotheca 

Scholastica Instructissima or, a Treasurie of Ancient Adagies, and Sententious Proverbes”, 1639 

жылы пастор Дж. Клардың (John Clarke) “Paroemiologia Anglo-Latina”, 1640 жылы Дж. 

Хербергтің “Outlandish Proverbs”, 1659 жылы Дж. Хауэльдің “Proverbs”, 1670, 1678 

жылдары Дж. Рэйдің “English Proverbs", 1855 жылы Бонның “Мақал-мәтелдер кітабы” 

атты енбектері жарық көрді. Келесі ғасырларда бұрынғы ескі жинақтар толықтырылып, 

қайта бастырылып отырды. Зерттеу барысында мамандардың көбінесе ағылшын тілі 

мақал-мәтелдерін жинаққа енгізу үрдісімен шектелгенін көреміз[16]. 

У. Хазлиттің (1869) жылы шыққан мақалдар жинағы да аса танымал. 20 ғасырда 

мақал-мәтелдер, фразеологияға арналған бірнеше авторлардың жинақтары шықты. «The 

Book of Proverbs» (1965), П. Розенвейг және У. Смиттің өңдеуімен жарық көрген «The 

Oxford Dictionary of English Proverbs» (1970) сөздіктерді атауға болады. 

А.Тейлордың «The Proverb» еңбегін В. Мьюдер (1985) қайта өңдеп шығарды. 2004 

volume, Proverbs: A Handbook В. Мьюдер мақал-мәтелдердің зерттелуін, ерекшеліктерін 

қарастырған[17, 143]. 

Ағылшын тілі мақал-мәтелдерін ғылыми тұрғыдан арнайы, жан-жақты қарастырған 

зерттеу жұмыстарының жеткілікті екені мәлім. Солардың ішінде мысалдан Л.И. 

Швыдкояның ғылыми зерттеуінде мақалдар мен афоризмдер "клише" деген атаумен бір 

топқа біріктіріліп, олардың синонимдік қатары берілген. С.И. Вяльцеваның ағылшын 

мақал-мәтелдерін стильдік, ал Э. Ахундованың зерттеуі синтаксистік ерекшеліктері 

тұрғысынан талдауға арналған.  

Ағылшын тілінің тұрақты тіркестерін зерттеу жұмыстары атақты орыс ғалымы 

А.В. Кунин есімімен тығыз байланысты. Ол өзінің "Курс английского языка", "Курс 

фразеологии современного английского языка" сияқты көлемді ғылыми еңбектері мен 

"Англо-русский фразеологический словарь" сөздігі т.б. арқылы ағылшын тілі 

табиғатының кейбір өзгеге беймәлім тұстарын айқындап, ерекшеліктерін сипаттап, жалпы 

тіл ғылымына елеулі үлес қосты және салғастырмалы негіздегі ізденістерге бағыт-бағдар 

берді[18, 300].  
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Мақал-мәтелдердің басқа тілдік бірліктермен салыстыра алғанда өзіндік 

ерекшеліктерін, күрделілігін, мән-мазмұнының терендігін айқын көрсететін тұстардың 

бірі — аударма жұмысы. Кейбір жалпыхалықтық универсалдық сипатқа ие түрлерін 

есепке алмағанда, әдетте, мақал-мәтелдер бір тілден екінші тілге тікелей аударылмайды. 

Бір тілден екінші тілге тәржімелеу барысында мағынасы мен тіркес құрамындағы 

сыңарлары дәлме-дәл келетін теңбе-тең баламасы (абсолюттік балама) немесе контекстік 

мағынасы сәйкес эквиваленті қолданылуы мүмкін. Әсіресе, ілеспе аудармада шапшаңдық, 

жинақылық, дәлдік қажет. Осы мақсатка негізделген, практикалық мәні бар жұмыстардың 

бірі — Т. Баймаханова, Н. Өтешева, Н. Байтөлеевалардың құрастыруымен жарық көрген 

"Английские пословицы и поговорки и их эквиваленты в русском и казахском языках" 

атты еңбек. Жұмыста мақал-мәтелдер он мағыналық топқа бөлініп, олардың орыс және 

казақ тілдеріндегі баламалары берілген. Алайда, ағылшын ММ-дерінің қазақ тілінде 

баламалары бола тұра, тікелей аударылған тұстары да баршылық. 

Ағылшын тіліндегі мақал-мәтелдердің ауқымды бір тобы қасиетті Інжілге 

байланысты қалыптасқан. Халық арасында кеңінен таралып, көп оқылғандықтан, інжілдік 

тізбектердің ауқымды тобы тұлға тұрақтылығы, тіркес тиянақтылығы, мағына тұтастығы 

тәрізді белгілердің негізінде қолдануға даяр тілдік бірлікке aйнaлған. Зерттеу барысында 

олардың aуқымды бір бөлігінің тұпнұсқадағы қалпын берік сақтағандығы, еш өзгеріссіз 

қoлданылатындығы айқындалды. Мысалы: Үоu саn nоt sегvе Gоd and mаmmоn (сөзбе-сөз 

аудармасы: Сен құдай мен мамонаға бірдей қызмет ете алмайсың); А soft answer turneth 

away wrath (с.с.а.: Жұмсақ (жылы) жауап ашуды қайтарады) т.б. Түп-төркіні інжілге 

барып саятын мақал-мәтелдердің сәл өзгеріске ұшыраған түрлері де кездеседі.  

Ақын-жазушы, саясаткерлердің ұғымды, үйлесімді айтылған қысқа, әрі нұсқа, 

айшықты сөздерінің де ағылшын тілінің сөздік қорын байытуға едәуір үлес қосқаны 

көрсетіледі. Мысалдан «Тһе customer is always right» (с.с.а.: Тұтынушынікі әрдайым 

дұрыс) тіркесінің Еуропадағы ең үлкен сауда орталықтарының бірі "Сэлфриджзді" 

(Selfridge’s) ашқан Г.Селфриджге тиесілілігі жөнінде мәліметтер бар. Себебі, оның барлық 

дүкендерінде "Тһе сustоmег іs аlways гіgһt", яғни "тұтынушынікі әрдайым дұрыс" деген 

қатаң түсінік қалыптасқан. Көпшілік көңілінен шыкқан осы сөз кейіннен халық арасында 

жиі айтылып, дәстүрлі қолданысқа еніп, мақалға айналған. Ағылшын тілінде бұл тәрізді 

қолдануға дайын, астарлы "авторлы" тіркестер жетерлік болып есептеледі.  

Екі тілде де мақал-мәтелдер жан-жақты зерттелген, осы орайда кейінгі жылдары Ү. 

Кеңесбаеваның «Ағылшын халқының мақал–мәтелдері» атты 2004 ж басылып шыққан 

кітабында ағылшын мақал-мәтелдерінің қазақ тіліне түпнұсқада аударып, балама табуға 

талпынған алғашқы қадамы болды. Кітапқа ағылшын халқының қазіргі ауызекі тіл мен 

баспасөзде, көркем әдебиетте жиі қолданып жүрген 1500-ден астам мақал-мәтелдері 

жинақталып, енгізілген. Оның ішінде Шекспир, Диккенс, Оскар Уайльд сияқты әдебиет 

класссиктерінің шығармаларынан шығып, нақыл сөзге айналып кеткен афоризмдерді де 

жиі кездестіруге болады. Бұл жинақтан ағылшындардың ұлттық ерекшелігін көрсетіп, 

болмысын, мінез-құлқын ашатын, ел танып, жер білуге көмегін тигізетін, қолданыста жиі 

кездесетін мақал-мәтелдерді көптеп ұштастыруға болады. 

«Тһеге іs timе оf еvегуthing (с.с.а.: Әр нәрсенің өз уақыты бар).» Қазақша баламасы: 

«Сабапқы ине сәтімен». Бұл ағылшын мақалы қасиетті Інжілдің "То еvегуthing tһеге іs а 

sеаsоn, аnd а tіmе tо еvегу рurроsе under tһе һеаvеn". (с.с.а.: Аспан астында әр нәрсенің, әр 

мақсаттың өз уақыты бар) деген өсиет, өнегелілік ретінде ықтималдық, тұрақты қалыпта 

қолданылған [19, 46]. 

Мақал-мәтелдерді зерттеу, жасалу ерекшеліктеріне сәйкес ғалымдардың 

көзқарастары бір-біріне қарама-қарсы. Бірінші топта ғалымдар мақал-мәтелдер – 

фразеологиялық бірлік болып табылса десе, екінші топтағы ғалымдар бұл ойды 

құптамайд. Себебі мақал-мәтелдер фразеологиялық бірліктердің барлық белгілеріне 

сәйкес еместігін тұжырымдайды. 
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Ағылшын тілінің фразеологиясына қатысты кешенді зерттеулерімен, дәйекті 

тұжырым, пайымдауларымен танымал А.В. Кунин де жоғарыда аталған ғалымдардың 

көзқарасын ұстанады, алайда аталмыш тұрақты тұлғалардың құрылымдық-мағыналық 

ерекшеліктерін негіздей отырып, оларды "коммуникативтік фразеологиялық бірліктер" 

деп атап, бөлек қарастыруды ұсынады. Сондай-ақ автор құрамындағы сыңарлары тура 

мағыналы болып келетін мақалдар тобын яғни, "all is well that ends well" (сөзбе-сөз ауд.: 

сәтті аяқталған істің бәрі жақсы), "Арреаrances аге dесерtіvе" (сөзбе-сөз ауд.: келбет — 

алдамшы), Better late than nеvег" (сөзбе-сөз ауд.: ештен кеш жақсы) тәрізді оралымдарды 

фразеологиядан тыс, "фразеологиялық емес тұрақты құрылымдар" аясында қарастырған. 

Осы жоғарыда аталған тұжырымға қарсы пікірді ұстанушы белгілі ғалымдар – Н.Н. 

Амосова, А.М. Бабкин, В.П. Жухов, М.А. Филипповская, М. Нагиев, А.Н. Кожин т.б. 

Мақал-мәтелдерді фразеология саласынан тыс қарайтын ғалымдардың көпшілігі оларды 

ауыз әдебиетінің зерттеу нысаны қатарына жатқызады. Ал осы бағыттағы көлемді 

зерттеулерімен танымал ғалым Н.Н. Амосова "мақал-мәтелдерді фразеология қорына 

жатқызуға болмайды, олар мазмұны жағынан да, сөйлемде атқаратын қызметі тұрғысынан 

да фразеологиялық бірліктердің белгілеріне жауап бермейді" деген пікір ұсынады. 

Мақал-мәтелдерді жинақтап, сұрыптап, белгілі бір жүйеге келтіруде, тілдік 

бірлестіктер табиғатының кейбір қырларын айқындауда зор еңбек сіңірген ғалым Г.Л. 

Пермяков аталмыш тұрақты тұлғалардың тілші ғалымдар тарапынан да, әдебиетші 

мамандар тарапынан да зерттелуі қажеттігін ескертеді [20, 54]. 

Осы келтірілген ой-пікірлерге және өзіндік зерттеу нәтижелеріне сүйенер болсақ, 

мақал-мәтелдердің тұлға тұрақтылығы, тіркес тиянақтылығы, мағына тұтастығы, 

қолдануға даярлығы тәрізді сипаттары оларды фразеологизмдер қатарына қосып, осы 

салада зерттеуге толық мүмкіндік береді. Мәтел сондай құрылыстың тұрақты сөйлемі 

болып саналады, мақал сияқты, бірақ дидактикалық мазмұнынан айырылған. 

Көбінесе мәтелдер ретінде мынандай сөйлемшелер келтіріледі:  

When pigs can fly. When two Sundays come together. 

When hell freezes over. The Dutch have taken Holland.  

Қорыта келгенде, қазақ және ағылшын мақал-мәтелдерінің кеңінен зерттелгендігі 

баяндалып, олардың тілдік ерекшеліктері анықталды. Мақал-мәтелдердің халық үшін 

маңызы өте зор. Олар тек халықтың тұрмыс-тіршілігін сипаттап қана қоймай, адамды 

дұрыс бағдар беруге, тәрбиелеуге үлкен әсерін тигізеді. 

Сонымен, қазақ мақал-мәтелдері өз бастауын сонау Орхон жазбаларынан, би-

шешендердің нақыл сөздерінен алса, ағылшын тіліндегі мақал-мәтелдердің ауқымды 

бөлігі қасиетті Інжілден, ал келесі бір бөлігі дарынды Шекспир сыңды көркемсөз 

шеберлерінің, халыққа танымал ақын-жазушылардың туындыларынан, сондай-ақ көрнекті 

саясаткерлер сөздерінен бастау алғандықтары байқалады. 
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Правовое регулирование отношений людей и народов нашего многонационального 

государства характеризуется обязательностью выполнения его правил всеми гражданами 

и субъектами страны. Поддержка и защита прав народов, прав и свобод гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии является главным аспектом. 

Сегодня проблема воспитания патриотизма у подрастающего поколения 

поднимается во всех государственных нормативных документах, касающихся системы 

образования.  

Конституция Республики Казахстан гласит: «Основополагающими принципами 

деятельности Республики Казахстан являются: общественное согласие, политическая 

стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, 

решение вопросов государственной жизни демократическими методами. [1] 

Патриотизм как фактор консолидации общества регулируется такими показателями 

общественной жизни как гражданское сознание, гражданское поведение, гражданское 

самосознание.  

Савотина Н.А. рассматривает гражданское сознание как особую форму массового, 

группового, индивидуального сознания, в основе которого лежит устойчивая связь между 

человеком как личностью, обществом и государством как Родиной, то есть совокупностью 

географических, этнических, исторических, культурных и т.п. представлений, 

скрепленных  эмоционально и являющихся ценностной основой ее (личности) 

гражданского поведения. [2] 

Гражданское поведение – совокупность устойчивых стереотипов поведения, 

увязанных с понятием гражданства и базирующихся на гражданском сознании личности. 

[2] 

Гражданское самосознание – исторически отраженное в сознании личности и 

окрашенное в идеологические и нравственные тона представление о себе как гражданине 

государства и члене общества, а также своей роли их развитии и процветании. [2] 
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Таким образом, патриотизм в Казахстане обретает формы важного 

мобилизационного ресурса общества, направленного на решение существенных 

стратегических, национальных, культурных и других проблем. Патриотизм формируется  

непосредственно как любовь человека к семье, родной земле, национальному языку, 

национальным традициям, обычаям в национальной культуре. Если человек любит своих 

родителей и свой род, значит, он любит и свой народ, свою большую и малую Родину. 

Одно без другого существовать не может, и именно эту цепочку можно назвать основой 

патриотического воспитания.  

 Патриотизм - многоаспектное явление, проявляющееся на различных уровнях 

социального пространства и представляющее собой сложный комплекс свойств и 

характеристик. [4]  

На сегодняшний день сложились следующие некоторые подходы к рассмотрению 

понятия патриотизма.  

Духовно-ценностный подход понимает под патриотизмом любовь к Отечеству, 

готовность служить интересам своей родины. Данный подход рассматривает патриотизм 

как ценность, в основе которой лежит связь прошлого с настоящим и будущим, 

нравственно-эмоциональная связь личности с людьми и Родиной и отражает единство 

этнических, культурных, религиозных, эстетических, исторических характеристик в 

рамках понятия «Отечество». 

Смыслообразующий подход рассматривает патриотизм как отражение духовной 

культуры индивида и общества в целом. Содержанием этого подхода является 

нахождение смыслов служения Родине, гордость и великодушие, верность и преданность 

ей.  

Культурно созидательный подход рассматривает патриотизм с точки зрения с 

деятельности на благо Родины. Основой такого подхода выступает идея служения Родине, 

а целью воспитания – трансляция данного социокультурного опыта разнообразными 

средствами педагогического процесса в единстве и многообразии его направлений и сфер. 

За последнее время все большее распространение приобретает взгляд на 

патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую социальный, духовно-

нравственный и другие компоненты. 

Патриотизм является составной частью национальной идеи Казахстана. Казахстан 

обладает богатыми ресурсами и территорией. Далеко идущие планы Казахстана по 

форсированному индустриально-инновационному развитию страны, вхождению ее в 

число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и другие во многом стали 

составляющими казахстанского патриотизма. Население воспринимает стратегические 

планы государства далеко не пассивно. Власть, в свою очередь, чувствует обратную связь, 

что положительно сказывается на движении вперед. 

Патриотизм - это одна из базовых составляющих национального самосознания 

народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его 

истории, культуре, традициям, в осознании своего нравственного долга перед ним, в 

готовности к защите его интересов, а также проявления великодушия и толерантности в 

отношении других народов [4].  

Патриотическая идея должна отвечать запросам сегодняшнего дня, быть ясной и 

понятной современным людям с их представлениями и интересами. Казахстан 

демонстрирует понимание того, что патриотическая идея сегодня, безусловно, 

востребована самыми разными группами общества, а современная патриотическая 

идеология должна принимать во внимание имеющиеся достижения в процессе 

государственного строительства, а также долгосрочные перспективы и вызовы. 

Тревожная мировая обстановка говорит о кризисе современного общества. В связи 

с этим повышается актуальность патриотического воспитания в общей системе 

воспитательного воздействия, осуществляемого обществом и его различными 

институтами. 
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Патриотизм проявляется на различных уровнях социального пространства и 

представляет собой сложный комплекс свойств и характеристик. Он выступает как 

фундамент общественного и государственного здания, идеологическая опора его 

жизнеспособности, одно из базовых условий эффективного функционирования всей 

системы социальных и государственных институтов [4].  

Патриотизм формируется под влиянием системы воспитания, достижений науки и 

техники, средств массовой информации, религиозных конфессий, политической системы, 

взаимодействия мировых ценностей. 

Патриотизм как одно из нравственных качеств личности проходит в своем 

формировании определенные этапы:  

- информационный: овладение с возрастом объемом представлений и понятий об 

окружающем мире,  социальном устройстве общества, жизни народа, истории страны, 

культуре, традициях народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на 

факты общественной жизни страны;  

- эмоциональный: переживание личностью положительного эмоционального 

отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, а также гордости за успехи 

народа, уважения к историческому прошлому страны, восхищения народным 

творчеством, любви к родному языку, природе родного края, проявление интереса к этим 

сведениям, потребности расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно 

полезном труде;  

- деятельностный: реализация эмоционально прочувствованных и осознанных 

знаний в деятельности, наличие нравственно – волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

На наш взгляд, особую ценность имеет деятельностный, так как быть сознательным 

и ответственным патриотом без личных усилий невозможно. Не каждый гражданин 

способен взять на себя ответственность за свою страну, жить, отвечая за каждый свой 

поступок.  

Патриотизм начинает формироваться в семье, где в сознание человека 

закладываются образ Родины и личностное отношение к ней, воспитывается 

ответственное отношение к своей стране, населяющим ее людям, ее интересам. 

Патриотизм существует в таких словах как Родина, народ, род, родители, родственники. 

Если человек любит своих родителей и свою семью, значит, он любит и свой народ, свою 

большую и малую Родину. Именно это можно назвать основой патриотического 

воспитания.  

Довольно давно, в научном обороте используются такие термины как 

«американский патриотизм», «русский патриотизм» и, наконец, «казахстанский 

патриотизм».  

Современные казахстанские исследователи определяют патриотизм как сложное 

интегральное, полиструктурное, системообразующее качество личности. Главными из его 

качеств являются национальное самосознание, национальное достоинство и гордость, 

преемственность историко-культурных и трудовых традиций народов, проживающих в 

государстве. Основными понятиями, которые составляют структурные основания 

патриотизма, являются мораль, право, свобода, ответственность, честь и достоинство.     

В качестве составной национальной идеи выступает «казахстанский патриотизм». 

По мнению отдельных казахстанских ученых ядром, сущностью казахстанского 

патриотизма является «казахстанский намыс». Смысл этого понятия означает «честь», 

«гордость», «достоинство», «смелость». Каждая нация несет в своем самосознании 

чувство гордости. По мнению профессора Б. Касенова, «казахстанский намыс» - «гордая 

национальная казахская честь, совесть и достоинство в органической взаимосвязи со 

всеми нациями». [3] 

Сущность казахстанского патриотизма в современных условиях состоит:  
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1. В активизации инициатив, творческая и созидательная работа, выявлении 

всего внутреннего, скрытого потенциала, расширение гражданской идентичности.  

2.  В стремлении страны к модернизации, резкому повышению эффективности 

хозяйства, концентрации всех социальных сил для прорыва вперед.  

3.  В связи прошлого и настоящего, сцепление традиций, смыслов, ценностей 

наций и народностей друг с другом.  

4.  В реализации на всех уровнях, от начального до высшего, идеи 

патриотически-ориентированного образования, направленного на понимание смысла 

Родины и обязанностей по отношению к ней. [5].  

Патриотическое сознание закрепляется в общественной жизни, поддерживается и 

направляется государством. Определенная государством общая цель воспитания 

дифференцируется в системе реально выполняемых (семьей, учебными заведениями, 

учреждениями культуры, СМИ, общественными организациями) конкретных задач 

воспитания:  

- любви к Казахстану и его многонациональному народу;  

- уважения к  согражданам;  

- казахстанского патриотизма;  

- чувств и сознания дружбы народов нашей республики;  

- уважительного отношения к их традициям, языкам, культурам;  

- любви к родному языку, к своей культуре и истории своего народа;  

- формирование национальных чувств. 

Предложим набор ценностей, связанных с осознанием каждого человека 

гражданином своей страны: единство национального, общенационально-патриотического 

и общечеловеческого в формировании чувств и самосознания; равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, уважительное отношение ко всем народам 

Земли, их суверенитету, к национальной и конфессиональной принадлежности человека, к 

этнокультурным и религиозным запросам людей, к малочисленным народам, 

национальным меньшинствам, этническим группам, иммигрантам, беженцам. 

В настоящее время проблема формирования у молодежи национального 

самосознания, патриотизма и гражданственности становится ключевой проблемой 

образования, если рассматривать перспективы развития гражданского общества в 

Казахстане. Исследуя различные программные и методические документы в области 

образования, можно наблюдать очень широкий диапазон подходов к этим вопросам.  

Интеграция патриотизма в образование основывается на системе ценностей, 

идеалов, смыслов, символов, традиций, стереотипов и т.д. Мысли современной 

студенческой молодежи на вопросы патриотизма весьма разнообразны. Можно услышать 

полные гордости за свою страну ответы, и полные стремления помочь своей стране, 

корыстные и каверзные ответы, и даже равнодушные. 

Связь патриотизма с задачами гражданского воспитания молодого поколения, с 

формированием современного гражданского самосознания находит свое отражение в 

планах по воспитательной работе, воспитательных мероприятиях.  

Особенное внимание в рамках данного вопроса должно уделяться патриотическому 

воспитанию будущих педагогов, воспитателей, учителей начальных классов, учителей-

предметников и т.д.  Педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом 

которых является другой человек. Она относится как к типу преобразующих и 

управляющих профессий. Имея в качестве цели деятельности становление и 

преобразование личности, педагог призван управлять процессом ее интеллектуального, 

эмоционального и физического развития, формирования ее духовного мира.  

На наш взгляд, цель патриотического воспитания молодежи в системе образования 

- формирование и развитие поколения, обладающего важными активными и социально 

значимыми качествами, способного проявить их в интересах нашего общества.  
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Основными направлениями патриотического воспитания студентов на 

сегодняшний день являются: 

-  воспитание активной гражданской позиции личности; 

-  военно-патриотическое воспитание; 

- воспитание толерантности как принципа взаимоотношений разных 

национальностей; 

-  эколого-патриотическое воспитание; 

-  воспитание любви к родному слову, родному языку, литературе и культуре; 

-  воспитание уважения к истории своего народа, его обычаям и традициям. 

На основе этого, следует выделить несколько этапов реализации патриотического 

воспитания в условиях вуза: 

1. Составление образа современного патриота. Его образ зависит от тенденций 

развития страны, общественного мнения и др. внешних и внутренних факторов. 

Выпускник высшей школы должен сочетать в себе качества гражданина, профессионала, 

будущего семьянина. Его мировоззрение должно базироваться на общечеловеческих 

ценностях. Выпускник вуза – социально активная личность, свободная во взглядах, 

ориентирующаяся в окружающей обстановке, способная нести ответственность за свои 

поступки и выбор.  

2. Расширение содержания патриотического воспитания, поиск новых методов, 

форм и средств.  

3. Повышение эффективности системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у личности патриотических чувств и 

качеств.  

4. Эффективное функционирование системы патриотического воспитания 

молодежи. Мероприятия, связанные с патриотической тематикой, призваны отразить это 

комплексное видение современного содержания казахстанского патриотизма.  

 Мы считаем, следует обратить внимание на следующие формы организации 

патриотического воспитания студентов, которые будут им интересны: 

 Изучение мифологии казахов, инсценировки; 

 Изучение истории развития казахстанского кино;  

 Развитие мотивации и изучение государственного языка, создание языкового 

клуба; 

 Изучение современного искусства Казахстана, посещение выставок; 

 Реализация патриотического компонента в рамках изучения дисциплин.  

Таким образом, патриотизм является важным ресурсом, направленным на решение 

национальных, культурных и других проблем общества.  

Патриотическое воспитание в системе образования должно быть направлено на 

использование всех условий для социализации позитивной личности гражданина - 

патриота, способной самореализоваться в процессе решения комплекса проблем, 

преодоления негативных тенденций, характерных для любого общества. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА ҮШТІЛДІЛІКТІ ҮЙРЕТУ 

БАРЫСЫНДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Ильяшова Б.Ф., Жамангарина М.А. 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беретін колледжі 

 

 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық 

тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың 

қарыштап дамып, өркениеттен  қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман 

талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да 

білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз. Осы ретте, президентіміз 

Н.Ә.Назарбаевтың: «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын 

тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. 

Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек», – деген болатын жолдауында. 

Бүгінде ағылшын тілі мектепке дейінгі мекемеден бастап оқытыла бастады. Бұл, 

өте дұрыс нәрсе деп санаймын. Себебі, бала жастайынан тілді базалық деңгейде білсе, 

болашақта кәсіби деңгейде үйреніп алуына мүмкіндік туады. Олар лезде берілген шағын 

материалды меңгеріп алып, оны өте жақсы айтып бере алады.Ағылшын тілі ана тілімен 

қоса баланың сөйлеу қабілетін және жалпы дамуын ғана жетілдіріп қоймайды, оны өзін 

қоршаған айналасындағы адамдармен қарым – қатынас мәдениетіне де үйретеді. Өз 

тәжірибемде жаңа тақырыпты өту барысында жаңа сөздерге көп көңіл бөліп отырамын. 

Сөзден сөз тіркестер құралады, одан сөйлемдер құрылады, сондықтан студенттің жаңа 

сөзді дұрыс қабылдап, ойына сақтау барысында әр түрлі ойындар жүргіземін. Ойын 

баланың тілге деген қызығушылығын арттырады және баланың тілді үйренуде жақсы 

жетістіктерге жеткізеді. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға ағылшын тілін үйрету барысында ойын 

арқылы олардың қызығушылықтарын оята отырып, ауызша сөйлеудің алғашқы 

дағдыларын қалыптастырылады. Оқыту әдісінің бастапқы кезеңінде сұрақ-жауап әдісі 

қолданылады, себебі диалог балаларды қарапайым ауызша сөйлеуге үйретіп қана қоймай, 

сонымен қатар, тыңдай отырып ұғынуына және өз ойын жеткізе білуіге үйретеді. 

Сонымен қатар балаларды алғашқы оқыту сатысында сөзді жаттау, тілдік үлгідегі ұғымды 

түсіндіру, өлең және т.б. қолданылады. Бұл жаттығулардың мақсаты балалардың өз ойын 

толық жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ерте кезден оқыту тілдік кемшіліктерді 

жоюға және болашақта тілді тез игеруге көмектеседі. Бала тез есте сақтау үшін ойындар, 

тез жатталатын сөздері ұйқас тақпақтар, өлеңдер үйреткен тиімді. Балаға ойын барысында 

тіл үйрену қызығырақ болады. Балаларға жас ерекшеліктеріне сай тілді меңгерту басқа 

халықтың мәдениетін білуіне жол ашады.Жан–жақты ойластырған және жақсы 

жүргізілген ойын тілдік материалды енгізуді және бекітуді жеңілдетеді, есте сақтау 

дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Ойын балаларды ағылшын тілін меңгерудегі 

қиындықтарға дайындайды және осы қиындықтарды жеңіп шығаруға көмектеседі.Балалар 

білімді ойын арқылы қабылдап үйренеді, сондықтан ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде 

ойын баланың ой-өрісін кеңейте алады, білім алудағы қызығушылығы артады. Ойын 

арқылы бала көптеген мәліметтер алады, психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. 

Ағылшын тілі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде әрбір баланың белсенді қатысуының, 

ауызекі сөйлеуге құлшындыратын, ағылшын тілін оқып үйренуге талпынысы мен 

қызығушылығын арттыратын әдіс-тәсілдер түрі ерекше орын алады. Студенттер іс-

тәжірибе барысында мынадай ойын түрлерін көп қолданады. Олар: ойын-сабақ, ойын-

жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, 

логикалық ойындар т.б. Бұл ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін 

арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де дамытады. Осылардың ішінде дидактикалық 

мақсаттағы ойындардың оқыту үрдісінде балалардың коммуникативтік құзіреттіліктерін 
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дамытуда үлесі зор болып табылады. Ағылшын тілінде ауызша сөйлеу дағдыларын 

дамыту үшін ойынды үйлесімді таңдау болашақ тәрбиешілердің шеберлігіне байланысты. 

 Ағылшын тілін меңгертуде ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде балалардың 

ақыл-ойын дамытудың көп тараған формалары дидактикалық ойындар олар: әртүрлі лото, 

доппен ойналатын ойындар, кеспе қағаздарын пайдаланатын ойындар,шаршы ойындары, 

сенсорлық ойындар т.б.Әсіресе допты пайдаланып ойналатын ойындарда бала өзінің 

назарын доптың бірқалыпты соғылуына аударады, санау дағдылары қалыптасады, ойында 

жеңіп шығу үшін сандардың мөлшерін жаттап алуға ынтасы оянады. Доптың ритмикалық 

соғылуымен бірге санау бір-бірімен тығыз байланысты көру, ұстау және қозғалу 

анализаторларының дамуына көмектеседі. Ойынның осы түрлері ойын материалын 

түрлендіруге зор мүмкіншілік береді және лексикалық материалдарды жақсы меңгеруге 

көмектеседі.  

Студенттер ойындарды ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде ғана емес, тыс 

уақытта да ойнауға болады. Бұл балалардың демалатын уақыты. Ойынның негізгі мақсаты 

– сөздерді, сөйлемдерді ағылшын тілінде дұрыс айтуға балалардың тілдерін жаттықтыру 

болып табылады. 

Қорыта айтқанда, көптілді оқыту-жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына 

жол ашатын, баланы жан-жақты дамытатын, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін 

бүгінгі күннің ең басты талабы. Сондықтан баланы ерте жастан ағылшын тіліне бейімдеу 

қажет. Ағылшын тілін үйренуде мектеп жасына дейінгі балалардан бастаған қолайлы. 

Неғұрлым көп естіп білуге ынталанған балалардың еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары 

дәрежеде дамиды. Ал ерте жастан балаға көңіл аудармай оның жан-жақты дамуына көмек 

жасамасақ оның ақыл-ой, қабылдау, есте сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, баланың 

дамуы кішкентайынан бастап қалыптасқандықтан, тілді үйрету мәселесін де ерте бастаған 

тиімді екені айтылуда. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Нурмуханбетова Т.В. 

СОШ № 64 г.Караганда 

 

В условиях введения стандартов нового поколения задача учителя состоит в том, 

чтобы обеспечить организацию такой учебной деятельности обучающихся, в процессе 

которой развивались бы их способности, высвобождались творческие силы и 

индивидуальность школьников смогла бы достичь своего расцвета. Решению этой задачи 

может способствовать использование групповых технологий в образовательном и 

воспитательном процессе. 

К перспективному направлению обучения русскому языку относятся групповые 

технологии. 
Собственно групповыми технологиями в практике называют: групповую работу (на 

принципах дифференциации)  и  межгрупповую работу (каждая группа имеет своё задание 

в общей цели). 
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Групповые технологии, как коллективная деятельность предполагают: 

 взаимное обогащение учащихся в группе; 

 организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательных процессов; 

 распределение начальных действий и операций; 

 коммуникацию; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 рефлексию. 

Особенностями организации групповой работы являются: 

 класс делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

 каждая группа получает определённое задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под руководством лидера группы или 

учителя; 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и 

оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 состав группы непостоянный, он подбирается с учётом того, чтобы с 

максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные 

возможности каждого члена группы. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

- инструктаж о последовательности работы; 

- раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа. 

- знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

- распределение заданий внутри группы; 

- индивидуальное выполнение задания; 

- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

- обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения); 

- подведение итогов группового задания. 

3. Заключительная часть. 

- сообщение о результатах работы в группах; 

- анализ познавательной задачи, рефлексия; 

 общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 

Дополнительная информация учителя на группу. 

Привожу примерное планирование урока русского языка с применением групповой 

работы. 

Тема: Урок русского языка. Тест «малая группа – обратная связь». 

Цель: 1. Измерить уровень усвоения ЗУНов; активизировать обучающую функцию 

при контроле по пройденному материалу через включение учащихся в процесс с 

помощью работы в группах. 

2. Развивать коммуникативные качества. 

3. Формировать умения публичных выступлений. 

Ход урока: 

1.Сообщение темы и целей урока. Учитель сам сообщает тему и цели урока 

2.Проведение тестирования 

Учитель формулирует вопрос или задание, ученики отвечают письменно, свои 

ответы фиксируют в таблицу: 

Я группа эталон 
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1.   

3. Групповая работа (учащиеся заранее разбиты на группы) 

Обсуждение учащимися в группах правильности ответов и проставление в таблицу 

новых ответов, если ответ ребенка поменялся (колонка «группа») 

4. Работа с эталоном. 

Учитель предъявляет эталон ответов. Ученики сравнивают свои ответы с 

эталонами и ставят себе балл от 0 до 2, также сравниваются ответы в группе и ставятся 

баллы. 

5. Подсчет баллов. Самооценивание. Учитель обращает внимание, если количество 

баллов в графе Я оказалось ниже, чем в графе ГРУППА, то это указывает на то, что 

ученик не смог доказать свое мнение, не привел достаточных аргументов. 

6. творческое задание. 

Группой выбрать задание из теста и составить ему аналогичное. 

7. Проверка творческого задания 

Руководитель группы выходит к доске, представляет свое задание, другие группы 

его решают. Участники других групп оценивают его по критериям: интерес, 

правильность, четкость объяснения. 

8. Итог урока. Уместно спросить детей, чем полезна была им творческая работа. 

9. Домашнее задание. Составить свое задание для теста. {1, с 58} 

Групповая форма работы на уроке может применятся для решения почти всех 

дидактических задач. Считаю, что наиболее применима и целесообразна она при 

проверке; 

1) домашнего задания в группах; 

2) при ознакомлении с новым материалом; 

3) при подготовке к контрольной работе; 

4) при отработке знаний, умений и навыков. 

В ходе такой работы максимально используются коллективные обсуждения 

результатов, взаимные консультации 

Например, зачет в 6 классе по теме  «Имя числительное»  я провела в группах. К 

зачету приготовила следующее: 

1. Вопросы для устного опроса: 

Что называется именем числительным? 

Назовите морфологические признаки числительного? 

Какова синтаксическая роль имени числительного? 

Как особенности имеют имена числительные при склонении? 

В чем разница между порядковыми, собирательными, количественными 

числительными? 

Как разряды имеют имена чилительные? 

2.   Два варианта карточек для проверки практических умений и навыков (для 

слабых учащихся и сильных). 

3.     Для организации группового опроса сформировала три группы (группа 

набирается по принципу объединения школьников разного уровня обученности, 

совместимости учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга; 

состав группы непостоянный, исключения составляют группы, которые сработались и 

научились помогать друг другу, активно общаясь), выделила три человека 

(консультанты), которые будут на уроке выступать в роли помощника учителя. Вопросы 

для зачета обсуждались с учащимися, были распечатаны и даны за восемь дней до зачета. 

Предложила учащимся готовится парами (с консультантом), напомнила об 

ответственности друг перед другом. За день до зачета для пяти своих помощников 

провела консультацию по методике опроса, нормам оценок за устные ответы и 

письменную работу. Показала, как оформить зачетные листки. {2, с 42} 
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Урок начала опросом сильных учащихся (отвечали 4 человека, отдельные вопросы 

уточняли мои помощники). У слабых учащихся была возможность еще раз прослушать 

связные ответы по всему материалу. Затем сильные учащиеся приступили к работе по 

карточкам (работа рассчитана на 15 – 20 минут, в ходе работы поощрялось совместное 

обсуждение, обращение за советом помощь друг другу). Остальные учащиеся приступили 

к групповой форме опроса. Так как в каждой группе было четыре человека, то каждый 

отвечал на два – три вопроса (работа по карточке, которую выполняли учащиеся трех 

групп, рассчитана на 10 – 12 минут). Я выбрала из каждой группы по одному ученику для 

того, чтобы проверить ответ на устный вопрос и письменную работу по карточке, при 

этом отметка идет  всей группе. 

4. Зачет заканчивается мини – тестом (5 минут), где действует правило: «Каждый 

себя», но результат засчитывается всей группе по среднему баллу. Способ проверки – 

взаимообмен. 

В конце урока подведены итоги, выставлены оценки. Оценка ставится одна на всю 

группу. Учащиеся знают, что оценка, которую получает группа, является как бы 

исходной; ее можно улучшить, если каждый ученик группы сможет что-то добавить к 

сказанному, сделанному и т. д. 

Работая как в малых, так и больших группах  дети получают опыт 

непосредственного эмоционального контакта, осваивают элементарные навыки 

руководства - подчинения; убеждаются, что при совместной работе можно добиться 

впечатляющих результатов. 

Принцип системности предполагает, что использование групповой формы 

организации деятельности должно осуществляться систематически, а не от случая к 

случаю. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех 

основных дидактических задач. 

При групповых формах работы заметно повышается интерес к урокам; развивается 

способность проявлять самостоятельность, инициативу, индивидуальность; улучшается 

качество знаний на 10 –15 %. {3, с 103} 
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Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 

«Музыкалық білім беру»  мамандығының 4 курс студенті 

ғылыми жетекшісі: 

Шабденова Д. Р. 

 

Жас ұрпаққа саналы тәрбие және сапалы білім беру  ең алдымен, мұғалімнің 

даярлығына, оның іс-тәжірибесінің қалыптасып шыңдалуына байланысты. Демек болашақ 

мұғалімнің мораль психологиясы, кәсіптік даярлығы, этникалық педагогтік қарым-

қатынасы қай кезеңде болсын білім саласының алғы шарты ретінде бағаланады.  

Мұғалімнің кәсіби сапалылығы мен қасиеті – музыка сабағында жалпы 

сыныппен қарым-қатынасының икемділігі және әр оқушымен жеке қатынасынан көрінеді. 

Музыкалық-педагогикалық қатынас педагог музыканттың кәсіби шығармашылығының 

бір бөлігі ретінде қаралады да, ол функция жүйесі ретінде қалыптасады. 

Адам өмірінде сезімдер ерекше рөл атқарады. «Сезім» немесе «эмоция» сөзімен 

адамдардың өмірі мен қызметіне, олардың адамдарға, табиғатқа, өнер шығармаларына, 

ғылымға, өздері өмір сүріп отырған қоғамға қатынастарына байланысты көңіл күйін 

білдіреді. Сезім – бұл өте күрделі тұрақты қалыптасқан адамның қатынасы, жеке 

тұлғаның белгісі. Мысалы, борыш сезімі, патриотизм сезімі, жауапкершілік сезімі және 

т.б. ал эмоция – өте қарапайым көңіл-күйді білдіреді. Сезім эмоциялар арқылы байқалады. 

Жағымды сезімдерге қанағаттану, қуаныш, бақыт, шаттық, махаббат сезімдері 

жатады. Жағымсыз сезімдерге қанағаттанбау, қайғы-қасірет, жек көру, қорқыныш 

сезімдері жатады. Сезімдер – бұл қоғамдық өмір жағдайында адам дамуының жемісі.    

Эстетикалық сезімдер – деп әдемі заттар мен құбылыстарды қабылдаумен 

байланысты, ол туралы елестетулермен және ойлармен байланысты адамның көңіл-

күйінің жағымды сезімдерін айтамыз. 

Қабылдау дегеніміз дүниедегі заттар мен құбылыстардың біздің сезім 

мүшелерімізге әсер ету нәтижесінде пайда болып, сол заттар мен құбылыстардың тұтас 

қасиеттерінің адам санасындағы бейнесі. 

Түйсіктер дегеніміз дүниедегі заттар мен құбылыстардың біздің сезім 

мүшелерімізге әсер ету нәтижесінде пайда болып, сол заттар мен құбылыстардың 

жекелеген қасиеттерінің миымызда бейнеленуі. 

Әрбір қабылдау түйсіктердің жай ғана жиынтығы емес, сонымен қатар заттың 

тұтас бейнесі. Қабылдау – бұл  бір ғана емес, бірнеше сезім органдарының бірнеше 

анализаторлардың іс-әрекетінің нәтижесі. Бұл жағдайда кез-келген қабылдау 

органдарының  бірі негізгі болып табылады. Мысалы, суретті қабылдауда негізгісі көру 

органы, музыкалық шығарманы қабылдауда есту органы.  

Әрбір қабылдаудың құрамына түйсіктермен бірге  бұрынғы тәжірибе және 

қалыптасқан білім кіреді.  Сонымен, қабылдау үрдісіне ес қызметі де қатысты. 

Қабылдануда эмоциялық көңіл-күй ерекше орын алады. Кейде қабылданатын 

заттарға бізде кездесетін эмоциялық жағдайларды енгізуге болады: қуанышты, көңілді, 

қайғы және т.б. Сезімдер қабылдаудың белсенділігін арттырады. 

Оқырманға, көрерменге, тыңдаушыға қазіргі мәдениеттің шыңы көпқырлы. 

Көпқырлылығы әсіресе музыкада байқалады, тыңдаушыны өзіне бәсекеге тарту үшін жай 

ғана музыка жанрлары мен стилі, оның түрлері де жатады: классика, джаз, эстрада және 

рок-музыка.  

Классикалық музыканың осындай «бәсекеде» жағдайы өте нашар. Бір жағынан 

ғасырлар бойы қалыптасқан классикалық музыка, атақты композитор-тұлғалар, дарынды 

музыканттар – композитор, орындаушы, дирижер, хормейстер, халық композиторлары. 

Бір жағынан бұл – мәдени  мұра, жоғарғы рух, тарих, музыкалық сұлулықтың деңгейі, 

орындаушылық мүмкіншілігі (мемлекеттің қолдауы – концертер, филармония, хор-

оркестр, мекемеде симфониялық оркестрдің бары, академиялық хордың барысы т.с.). 
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Бірақ мынандай жағдайды бәсеке деп айтуға болмайды, шамамен тыңдаушыны өзіне 

тарту, тыңдаушыны әсемдікті сезіне білуге, тәрбиелеуі т.с.с. 

Ал енді классикалық музыканың басқа музыкадан кейін қалуы – ол өзімізге 

байланысты. Әліде де музыкаға демеушілік керек, тыңдаушыны, музыка сүйер адамды 

бала жастан тәрбиелеу – бұл қоғамның міндеті. Сондықтан, классикалық музыкаға кең 

мағынадағы аудитория керек. Жоғары музыка әлеміне кіру үшін адамды музыкалық 

мәдениетке оқыту, тәрбиелеу. Ол деген: оқушыларды  музыканы қабылдауына үйретуден 

бас тартпай, үлкен кісіні де тыс қалдырмай тыңдау мәдениетіне үйрету. 

«Дәл, парапар қабылдау» (В.Мендушевский) деген ұғым пайда болды. Парапар 

қабылдау – музыкалық тіл, жанр, стиль және рухани-құндылық мәдениет принципі. Бұл – 

берілген шығарманы көркем мәдениеті тәжірибесінде қабылдау өнегелігі, үлгісі.  

Музыкалық қабылдаудың түрлері. Музыкалық қабылдау адамның алдына бір-

бірімен байланыстылық мақсатты қойып отыр: 

- парапар қабылдауының шарты бойынша музыкалық тіл 

жетіктігін меңгеру; 

- түрлі музыкалық сауаттылығын меңгеру кезінде есту қабілетіне биіктік-ырғақтық 

қатынасының ұйымдастыруы; 

- музыканың тақырыптық дамуын байқауы, нұсқауы және қорытынды бөлімдерін 

экспозициядан айыруы; 

- музыкадағы өзгерістерді білу – тақырыптық  ұқсастығы, айырмашылығы, 

бағыттылығы және өзінің санасында тыңдалған музыканың бейнесі. 

Ағылшын психологы Вернон ЛИ: ... музыканы қабылдауда адамдардың екі түрі 

болады: «тыңдаушы» және «тыңдай алатындар». 

«Тыңдаушы» деген, адамның өзінде қабылдағаны жылжиды, өзгереді, қүрделі рухы 

мен интеллектуалды әрекетінің процесі. Ал, «тыңдай алатындар» керісінше, өңде 

елестету, зейіні музыкадан алыс кетуі.   

Зейін – дегеніміз адам санасының қоршаған ортадағы белгілі заттар мен 

құбылыстарға белсенді бағытталуын айтамыз.  

Баланың музыка қабылдауында зейіні екпініне, динамикасына, бояуына, 

артикуляцияға, фразаларға, қысқасы орындаушылық құралдарға көп көңіл бөлінеді.  

Балалардың музыканы қабылдауы келесі ерекшеліктерде: 

- есту сезімі музыка бейнесінде биіктік-ырғақтық қатынасынан ерекше емес 

құралдардың  басымдылығы; 

- бейнелік сипатының синкреттік бөлінбегені, әуеннің барлық аспектісі сана - 

сезімде тұрақтанып, бір нәрседе қалыптасады (мысалы: музыканың бояуында; не екпін - 

ырғақтық жағы); 

- үзінділік (бөлімділік) – музыка жүйелі бүтіндей қабылданады, бірақ жеке 

үзінділердің (бөлімдердің) бірлестік ретінде; 

- қысқа фразаларды қайталауға құштарлығы, ол музыкалық ойдың бастысы және 

танымайтын шығармадан қорыққаны. 

Бұның бәрі, баланың музыка қабылдау қабілеттігінің кейбір психологиялық - 

педагогикалық мәселесінің қалыптасуы. 

Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық қабылдауының қалыптасуы: 

әдістемелік аспектісі.    

Ол баланың психофизиологиялық ерекшелігі мен қасиетіне байланысты. Жас 

ерекшелігіне байланысты музыка мұғалімі балаларды музыка қабылдауға үйретеді, 

тәрбиелейді. Оқудың даму мен тәрбиесі баланың психологиялық дамуына бағытталады 

және музыка қабылдау да осы процестегі негізгі бағыттар анықталады. Қалыпты, дені сау 

бала зерделі, білгіш, оны бәрі (әр нәрсе) қызықтырады. 

Баланың таңырқауы: музыка қоршаған ортаны, адамдарды, жануар әлемін, түрлі 

көріністерді, табиғат көріністерін суреттейді; музыка көңілін ашады, жылатады, билейді, 

адымдайды, «өмірден» алынған көріністерді ойнайды. Мұғалім музыканың суреттеу-



983 

 

бейнелеу мүмкіншілігін балаға жеткізе білуі керек – бұл музыкалық тәрбиенің негізгі 

мақсаты, музыканы қабылдау қабілеттілігінің қалыптасуы мен дамуы болып 

есептеледі. 

Бұл мақсаттар қалай шешіледі? 

- оқушылардың қызығушылығын арттыру, қолдау  деген мағына; 

- мұғалімнің сөзі – музыкалық көрінісін дәл, жанды айта білу; 

- музыка сабағындағы іс-әрекеттерді түрлендіріп, сабақ бөлімдерінің кезектігін 

ауыстырып отырған жөн: 

- репертуардың маңыздылығы. 

Музыка тыңдауда:  

- кіріспе сөзбен (қысқа да нұсқа, маңызының байлығы, балаларды қызықтыру, 

композитор туралы, шығу тарихы, кезеңі, шығармашылық тапсырмалар беру және де 

қандай да болсын диалогқа ынталандыруы қажет: өз пікірі қалыптасады, өзінің позициясы 

тұрақталады); 

- ән орындау, үйрету, қайталау, еске салу т.с. (хор, ансамбль, жеке, әдебиет 

мәтінімен байланысы, жас ерекшелігі, репертуары, диапазоны т.с.); 

- қарапайым аспаптарда орындау (бір топ аспап – шулы-соқпалы аспаптар, екінші 

топ – сыбызғылыр, блокфлейталар, ксилофондар, металлафондар, сырнай, домбыра т.с.); 

- аудиотаспа, бейне таспаны қолдану (сонда да жанды орындау бірінші қатарда 

тұр); 

- теориялық негіздері (биіктігі, ұзақтылығы, бояуы, екпін, ырғақ, музыкалық 

терминдер, жанрлар, аспаптар т.б.); 

Ең негізі – көркем - бейнелік ойлауына, эмоциялық атмосфераға, қызығуына, 

эстетикалық талаптарға т.б. оқушының  жан-жақты өсуіне, дамуына жағдай жасау.   

Музыкант және музыкант емес: қабылдаудың түрлері және дамуының 

айырмашылығы.  

Музыкалық қабылдаудың музыкалық қабілетінің негізгі даму жолдары, нақты 

мақсатқа жету үшін педагог-музыканттың кәсіби деңгейлігі – ол: бірінші рет естілген 

музыкалық шығарманы болашақ музыканттың  партитура ретінде (түрінде) елестетуі. 

(Үлгі: Моцарт, эксперимент: №40 симф. 9 түрі ойналды, ауыстырды, батыс түрі, 

т.с.). Табиғат берген есту сезімі әртүрлі деңгейде дамиды, жағдайға байланысты.  

Композитордың қабылдауы – музыкалық қабылдаудың ерекше түрі. 

Музыкалық қабылдаудың даму жолындағы әдіс - тәсілдерінің негізгі жолы – өзі  

музыка жазуы. 

Композитор – бұл музыкант, жоғарғы деңгейдегі музыка қабылдауының 

эстетикалық сапалылығының көрсеткіші. Композитор – жоғарғы деңгейдегі кәсіби-

музыкант, композиторда музыканы қабылдауының сапалығының көпшілігі жоғары түрде 

көрінуі (эстетикалық қабылдаудың бағыты музыкалық процесінің,  музыкалық ойының 

біртұтастылығы, қорытындысы ретінде). Моцарт былай депті:  мен музыкалық 

шығарманы біртұтастай, бір көріністен байқаймын. Шығарманың музыкалық идеясы болу 

керек, оның негізгі түйіні, ортасы, сол ортада өзінің ойын, шығармашылығын әкелуі. 

«Музыканы қалай жазу керек? ... ол музыкаға айналғанша, мен өз уайымымды 

ішімде сақтай жүрем және де уайымым бірнеше рет музыка болады...». Тыңдалған, 

уайымдалған әлем композитордың ойында, сезімінде жүреді, шығармашылық материал 

іздеуінде болады да табады. 

Музыка сабағында композициялық, шығармашылық кезеңдер ойынмен 

ашылатыны дәлелденген. Ойнау арқылы балалар түрлі шығармаларды, әуендерді, 

әндерді т.б. әуенді шығара (жаза) алады (музыканы олар ертегі, аңыз, мультфильм, 

ойыншықтар, хайуанаттар арқылы тез қабылдайды). Ол үшін балаларға музыкалық 

сауатының негізін үйрету, көрсету керек: қарапайым норма, қатегория, өнердің 

заңдылықтары т.б. Әуен үнемі қозғалыста, дамуда, жоғары, төмен, бір жерде, дыбыс 
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биікте, төменде, бір жерде қатты, ақырын, ырғағы, екпіні, көңілді, мұңды, тез және баяу 

музыка табиғатын түсіндіру қажет. 

Музыкалық қабылдауды тереңдету барысындағы интонациялық (дыбыс биіктілігі) 

– әуенді  есту сезімі және оның ролі.  

Музыканың алғаш шығуы – ол интонация, дәлірек айтса – интонациялық әуенді 

есту қабілеті. Ал, әуен – құрастырылған дыбыстардың бірізділігі және музыкалық ойдың 

бейнелеушілігі. 

Сондықтан, интонацияны – әуенді есту қабілеті – адамның музыканы қабылдау 

қабілеті, интонациямен ішкі сезімнің логикалық түрде қауымдасқаны, байланысқаны, 

біртұтастылыққа біріккен көркем образдардың түрлері. 

Интонацияны – әуенді есту қабілеті іс-әрекеттің кездейсоқ, алғашқы кезіндегі 

түрлерінде қалыптасады (музыка тыңдаудан басталады) және музыкалық құбылысты 

қабылдау қабілетін дамытады (мектеп жағдайында), ал жоғары оқу процесінде – жоғары 

деңгейдегі дамулық, нәзіктілік, саққұлақ интонацияны  әуенді есту қабілеті талап етіледі. 

Интонацияны – әуенді  есту қабілеті орындаушылық әрекетте қалыптасады, 

дамиды. Негізгі мәнерлеушілік құралдарының бірі – интонация, оны қалай сезінемін, оны 

қалай жеткіземін, оған музыкалық-орындаушылық мазмұны жатады. 

Орындаушылық әрекетіндегі музыка интонацияны – әуенді  есту қабілеті 

интервалдарды алғыр қабылдауына байланысты. Интонацияны – әуенді есту қабілетінің 

кемелдігі, сапалылығы – оқушылардың музыкалық-есту әсерленушілігі мен музыкамен 

шұғылдану  белсенділігіне байланысты. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Дүкенбай Н., Дүкенбай Г. Музыкалық психология, музыкалық білім беру 

психологиясы, музыкалық іс-әрекет психологиясы. Кереку 2008. 

2. Курт Э. Музыкальная психология. – М.,1994. 

3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.,1994. 

Қосымша әдебиеттер: 

1. Рогов С.И. Настольная книга практического психолога в образовании.-М.,1996. 

2. Медушевский В.В Интонационная форма музыки.-М.,1993.  

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

 

Котова Н.А., Давыдова Е.Н. 

КГКП я \ с № 121 «Айналайын» 

 

 

Дети дошкольного возраста отличаются высокой восприимчивостью, легкой 

обучаемостью, активно реагируют на воздействия, поступающие из окружающей среды. 

Однако в силу ограниченного жизненного опыта, большой эмоциональности, 

недостаточного умения дать верную оценку, детям не под силу отличить хорошее от 

дурного, определить верный путь поведения и реализовать его. 

Чувство родины начинается у ребенка с того что он видит, чувствует. С этого 

момента детские впечатления не осознанные им. Но пройденные через его восприятие, 

играют роль воспитание личности патриота. У каждого народа свои ценности, сказки, 

традиции, которые передаются из поколения к поколению, и они формируют любовь к 

своему народу и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Поэтому нашей задачей, как педагогов является воспитания у ребенка любви к 

своей семье, к родным местам, бережного отношения к живой природе, уважение к труду, 

развитию интереса к казахским традициям, формированию элементарных знаний о правах 

ребенка. Воспитатели знакомят с историей города, традициях казахского народа, с 
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символами государства. Развивают чувства ответственности и гордости за свою страну, 

переживание за беды, которые происходят в стране, воспитывают чувства уважения к 

другим народам, которые проживают в Казахстане. 

Для расширения знаний о родной стране большое значение имеет участие малышей  

праздничных утренниках: «День Независимости», «Праздник Наурыз» и др. Дети 

запоминают слова Родина, дружба, знакомятся с традициями казахского народа, дети 

проникаются праздничным настроение, чувствуют причастность к событиям родной 

стране. Став взрослым, человекам, часто вспоминает родные места, где прошло его 

детство- улицу или двор, пруд, заросший камышом, степь.Воспоминания эти след первого 

эмоционального восприятия Родины, которое бывает только в детстве.Воспитатель 

должен научить их видеть и замечать всё происходящие вокруг. Для формирования 

патриотических чувств большое значение имеет для детей в подготовке к праздникам: 

генеральная уборка, украшение групповой комнаты, разучивание стихов и песен подбор 

материалов к выставке. 

Часто педагог может использовать игровые приемы по ознакомлению детей с 

родной страной Казахстан.Это помогает детям   лучше использовать  материал, делает 

занятия интересным, разнообразным. Углубить интерес к природе края, животным, 

которые обитают в стране помогут рассказы, иллюстрации, художественная литература. 

Дети получают обширную информацию: они смотрят телевизор, слушают рассказы, 

рассматривают фотографии, беседуют со взрослыми. Полученные представления 

воспитатель должен уточнить и углубить. 

Накануне «Дня космонавтики» воспитатель беседует, знакомит с героями 

космонавтами: Тахтаром  Аубакировым и Талгатом Мусабаевым. Рассказывают об 

опасной работе на орбите, и дети испытывают гордость за них. 

Нельзя представить себе современного человека, любящего свою Родину, но не 

знающего произведений казахских писателей, художников, композиторов. 

Педагог рассказывает о жизни, творчестве великих земляков, использует для 

воспитания у детей чувство гордости за литературу, искусство, историю казахского 

народа. Знакомя детей с местностью родного края, воспитатель обращает внимание 

исторические памятники, достопримечательности, находящие в родном городе. 

Экскурсии к таким памятным местам, способствует возникновения у ребят чувство 

гордости за свой край, приобщается их к жизни взрослым. 

Детский сад в своей работе с семьей должен опирать на родителей не только как 

помощников дошкольного учреждения, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. С малых лет ребенок может ощущать причастность к жизни своего 

народа, почувствовать себя сыном, но не только своих родителей, а всего Отечества. Это 

чувство должно возникать ещё до того, как ребенок осознает понятие «Родина», 

«Государство». Именно родителям на ярких доступных примерах жизни, своего 

отношения к государству, демонстрируют своё отношение к стране.  Каждая прогулка 

может стать средством формирования патриотических чувств. Вот памятник «Бухар-

Жырау», это краеведческий музей, который рассказывает о нашем крае в древности. 

Посещение ребенком выстаки, музея должно стать для него событием, праздником. 

Разговор с ребенком не должен быть назидательным- это совместное обсуждение, 

раздумье. После экскурсии целесообразно вспомнить самое интересное, прочитать детям 

книгу близкую по теме, предложить сделать рисунок. 

 Выставки к праздничным датам, выставки бытовых предметов дают возможность 

каждому ребенку в группе почувствовать полезность своей деятельности и лучше понять 

события общественной жизни. Хотелось бы, чтобы воспитатели и родители не забывали, 

что они первыми раскрывают перед детьми окно в большой мир, первыми знакомят их с 

Родиной. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГОВ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Дьяченко С.Н. Ховзун И.В. 

КГКП я/с №121 «Айналайын» 

 

 

Воспитание, охрана здоровья и физическое развитие подрастающего поколения – 

дело государственной важности. Большую роль в решении этой задачи играют 

дошкольные организации, которые, являясь первой ступенью общей системы народного 

образования, призваны обеспечить охрану жизни, укрепление здоровья детей, их 

всестороннее развитие. Когда же, в силу особенностей развития отдельных детей, 

традиционная система работы по физическому воспитанию недостаточна, или же 

неэффективна, приходится находить другие пути воздействия на детский организм с 

целью корригировать отклонения в их развитии.    

Целью любой дошкольной организации, которую посещают дети с особыми 

образовательными потребностями, является создание оптимальных условий для 

эффективного решения проблем развития каждого воспитанника. Анализируя 

используемые методы коррекционно-развивающего воздействия можно сделать вывод: 

невозможно добиться полноценной реабилитации детей, опираясь только на 

традиционные методы, направленные на формирование отдельных психических функций, 

так как обычно для детей характерны нарушения психических функций как системы и 

мозаичные нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Занятия по психомоторной коррекции вводятся в учебно-педагогический процесс 

работы с детьми, имеющими задержку психического развития и тяжёлые нарушения речи. 

На занятиях идёт коррекция и абилитация (развитие) основных нейропсихологических 

факторов. В более сохранных случаях может произойти самокоррекция имеющихся у 

ребёнка проблем, «спонтанное» преодоление имеющейся у них недостаточности.  

Цель занятий – воздействуя на сенсомоторный уровень с учётом общих 

закономерностей онтогенеза ребёнка, активизировать развитие всех высших психических 

функций и, как «вершины», речи и интеллекта ребёнка. Сенсомоторный уровень является 

базовым для дальнейшего развития высших психических функций, поэтому логично 

вначале коррекционно-развивающего или формирующего процесса отдать предпочтение 

именно двигательным методам. 

Методику работы по психокоррекции необходимо рассматривать как 

трёхуровневую систему:  

1. Уровень стабилизации и активизации энергетического потенциала 

организма, повышение пластичности сенсомоторного обеспечения психических 

процессов. 

Работа с этим блоком проводится на физкультурных занятиях, построенных на 

комплексе дыхательных упражнений, массаже и самомассаже, растяжках, релаксации, 

расширении сенсомоторного репертуара (блок глазодвигательных упражнений), 

формирование и коррекция базовых сенсомоторных взаимодействий. 

2. Уровень операционного обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов (уровень автоматизмов). 
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Ребёнок – существо соматическое, поэтому упражнения идут «от тела» ребёнка. В 

этот блок включаются телесные упражнения и разнообразные виды ползания, в 

определённой последовательности, с разным направлением, с присоединением дыхания, 

счёта, движений языка и глаз. 

3. Уровень произвольной саморегуляции и смыслообразующей функции 

психических процессов. 

Для развития произвольного внимания вводятся ритуалы, правила игр, упражнения 

с заданиями. 

Требования к применению данной системы предполагают одновременное 

включение в коррекционный процесс упражнений трёх уровней. Однако удельный вес и 

время применения тех или иных методов варьируется в зависимости от исходного статуса 

ребёнка. Чем глубже дефицит, тем больше времени и внимания должно быть уделено 

отработке первого уровня, с постепенным переходом к следующему.  

Психомоторная коррекция, включенная в учебно-образовательный процесс с 

детьми, имеющими задержку психического развития, используется как одно из 

самостоятельных средств коррекционного воздействия, так и в комплексе методик 

(логопедия, дефектология, развитие речи и т.д.). Подбираются доступные для ребенка 

методы, учитывается тяжесть нарушений, специфика нарушений, занятия растянуты во 

времени.  

Предложенные инструктором по физической культуре упражнения по 

психомоторной коррекции применяются в занятиях дефектологов, воспитателей, 

логопеда, психолога. 
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Одно из важнейших условий успешной коррекции – усвоение предыдущего 

упражнения, без чего нельзя переходить к последующему упражнению. 

Отмечено, что в результате проведения коррекционно-развивающей работы с 

применением данных упражнений проявляется возможность преодоления вторичных 

отклонений в развитии и обеспечение положительных условий для успешной подготовки 

детей к школе. Так, в младшей группе детей с ЗПР сенсомоторный уровень на начало 

учебного года составлял 12% к общему количеству детей, к концу года 57%, в старшей 

группе детей с ЗПР показатели увеличились с 42% до 85%. Возрос уровень эмоционально-

волевой сферы, уровень произвольной саморегуляции.  

Специалистами нашего дошкольного учреждения проводится работа по 

применению интегрированного подхода в воспитании и обучении детей с отклонениями в 
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психическом развитии. Суть этого подхода заключается в том, что компоненты 

физического воспитания становятся органичной составляющей коррекционно-

развивающей работы. Например, во время физкультурного занятия проводится 

коррекционная работа по формированию пространственных представлений, а во время 

развивающих занятий с дефектологом и психологом дети выполняют специфические виды 

оздоровительных гимнастик.  

 Приведённые ниже упражнения по психомоторной коррекции могут применяться 

педагогами как в комплексе, так и в качестве психоразгрузки или физпаузы на занятиях, в 

повседневной жизни. 

Дыхательные упражнения: 

«Радуга, обними меня». И.п. – стоя или в движении. 1. Сделать полный вдох носом 

с разведением рук в стороны. 2. Задержать дыхание на 3-4сек. 3. Растягивая губы в 

улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. 

Руки сначала направить вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи. 

Одна рука идёт под мышку, другая на плечо.   

Упражнения – растяжки:  

«Качалочка». И.п.: лёжа на спине, ноги согнуть в коленях. Руками обхватить 

колени(каждая рука своё колено), руки в замок не сцеплять. Голову нагнуть к коленям. 

Качаться под счёт.  

«Струночка». Расслабление-напряжение всего тела. И.п.: лёжа на спине, прямые 

руки вытянуты над головой, ноги прямые. 1-руки и ноги (носочки тянуть на себя) 

напрягаем; 2-руки и ноги расслабляем. Варианты: руки напряжены, ноги расслаблены; 

правая рука и правая нога напряжены, левая нога и левая рука расслаблены. 

Телесные упражнения: 

 «Тоннель». Дети встают на четвереньки, изображая тоннель. По очереди 

проползают через него. 

Глазодвигательные упражнения: «Прыгающий мячик», «Восьмёрки» 

(горизонтальная и вертикальная), «Маятник», «Далеко – близко». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук: Прокатывание между ладоней 

малого мяча, мяча с шипами, цилиндра, поворачивание кольца d12-15 см.  

Упражнения на развитие внимания строятся по следующему принципу: задается 

условный сигнал и соответствующая ему реакция. В ходе игры ребенок должен как можно 

быстрее реагировать на определенный сигнал необходимой реакцией. Во всех этих играх-

упражнениях создается эмоциональный настрой, соревновательный дух. 

Каждый раз, услышав сигнал, ребенок должен как можно быстрее переключиться с 

первого упражнения (положения, действия) на второе. Развитию навыков быстрого 

переключения способствуют упражнения на преодоление двигательного стереотипа. Здесь 

задается не один, а два и более условных сигнала и соответствующие им реакции, которые 

ребенок должен запомнить. 

«Нос - пол - потолок». Детям дается задание «Показывай то, что я буду называть». 

Сначала педагог называет и показывает то, что называет, затем называет один предмет, а 

показывает другой. Вариант этой игры «Не вижу, а слышу», «Не слышу, а вижу».  

Возможно вместо слов «Нос, пол, потолок» вводить любые слова, например 

названия частей тела, названия частей одежды, название слов - глаголов и т.д. 

«Пожалуйста!» Педагог произносит разные просьбы, а дети выполняют просьбу, 

если в неё включено слово «Пожалуйста!» Например, «Поднимите руки. Поднимите руки, 

пожалуйста!» 

Упражнения для релаксации проводятся в сопровождении тихой, спокойной 

музыки:  

«У реки». (аудио «Звуки природы») 

Дети ложатся на ковёр на спину, руки вдоль туловища, ноги параллельно, тело 

расслаблено. 
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Вы лежите на берегу ручья, журчит вода.., щебечут птицы.., шелестит листва… 

Высоко в небе светит теплое, ласковое солнышко. Оно согревает ваши ноги, руки, 

туловище, голову. Вам тепло и спокойно. Вы слушаете музыку и отдыхаете… (эта часть 

произносится медленным, тихим голосом) 1 – 1.5 мин. 

Бодрым, громким голосом: Хорошо нам отдыхать, 

     Но уже пора вставать. 

     Потянуться, улыбнуться, 

     Всем открыть глаза и встать! 

Тактильная гимнастика. Самомассаж. 

Учитывая национальные особенности этнопедагогики, возможно включать в 

занятия следующие элементы: 

1. Организационный момент. 

2. Разнообразные передвижения по залу и ритмическая гимнастика с 

использованием образов, имитаций поз и движений различных животных, птиц: тұлпар, 

бота, қоян, аю, қарлығаш и т.д. 

3. «Здравствуй, солнышко». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной 

опущены вниз. Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу тыльной стороной 

кистей; руки шире плеч, голову поднять вверх – вдох. Медленно вернуться в и.п. – выдох. 

4. «Тюльпан». И.п.: дети сидят на корточках в кругу, нагнув голову к коленям и 

обхватив их руками. «Представьте, что вы маленький росток, только что показавшийся из 

земли. Вы растёте, постепенно выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду 

помогать вам расти, считая до пяти». 1-медленно выпрямляются обе ноги, 2-ноги 

продолжают выпрямляться, и постепенно расслабляются обе руки, 3-постепенно 

выпрямляется позвоночник, 4- медленно разводим плечи и выпрямляем шею, поднимаем 

голову, 5-поднимаем обе руки вверх – «смотрим вверх, тянемся к солнышку». 

5. Поза «лучника» И.п.: ноги в стороны на ширину плеч, согнуть колени, 

опускаясь в положение «верхом на коне». Медленно вдыхая, повернуться для 

прицеливания влево(вправо), вытягивая левую(правую) руку вперёд и оттягивая назад 

тетиву правой(левой) рукой. Медленно выдыхая, опустить стрелу, вернуться в и.п., 

опустить руки.  

6. Көз-жаттығулары «Далеко-близко». Смотреть вдаль перед собой 2-3сек., 

перевести взгляд на кончик носа и задержать на 3-5сек. Повторить несколько раз. 

7. Подвижная игра. Правила которой хорошо усвоены детьми.  

8. Релаксация или спонтанный танец. (спокойная, медленная мелодия) 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 
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ГРАМОТЕ И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Тарасикова Е.П., Коломеец Е.Ю.  

КГУ «СОШ № 85», г. Караганда 

 

 

Современная концепция образования ставит целью развитие конкурентоспособной 

личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной 

деятельности. Особое значение в связи с этим приобретает проблема формирования и 

развития коммуникативной компетентности школьников в процессе изучения языка и 

литературы.[1] 

 За этим стоит умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать 

или не принимать, иметь собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать. От 

уровня коммуникативной компетентности во многом зависит успешность взаимодействия 

с партнерами по общению и самореализация в обществе. 

Сегодняшний ученик хорошо владеет компьютером, разбирается в технике, в 

современных гаджетах, но при этом речь его скудна и бедна, ему трудно дается 

монологическая речь, он не может сформулировать свою мысль, вести дискуссию 

,отстаивать свою точку зрения, аргументировать , т.е. не владеет в должной мере 

навыками коммуникации. Основные причины: недостаточное привлечение возможностей 

различных средств обучения в работу по формированию коммуникативных умений; 

отсутствие в обучении ситуаций, стимулирующих речевую активность школьников, 

позволяющих детям более осознанно и свободно пользоваться языком в учебных и других 

целях. 

 Педагоги столетиями находятся в поисках новых путей и уникальных, 

действенных методов, которые позволили бы легко, быстро и эффективно обучать детей 

грамотному владению языком. Ведь высокий уровень культуры человека, немыслим без 

высокого уровня коммуникативной культуры. [2] 

В Республике Казахстан начаты первые шаги обновления содержания школьного 

образования .Нам, педагогам новой формации, необходимо формировать личность, 

способную жить в динамично развивающейся среде. Учитель- больше не источник 

информации. 

 Наша задача направить умения ребят в нужное русло, подсказать, как добыть 

знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись интересом к познанию. 

 Надо организовать деятельность школьников таким образом, чтобы наши дети 

усвоили то, что очень важно в жизни каждого человека – умение правильно передать 

информацию, поддержать беседу, установить контакт, пересказать (если это необходимо) 

поучительную или смешную историю, написать поздравительное письмо, объявление, 

грамотно дискутировать, найти способ уйти от ссоры во время спора, сочинить рекламное 

объявление и многое другое.  

Уже в начальной школе необходимо познакомить детей с понятием «богатая – 

бедная речь», чтобы более последовательно и продуктивно проводить практическую 

работу по обогащению речи учащихся. При этом нужно исходить из того, что, чем больше 

слов знает, понимает, употребляет человек, тем богаче его речь, тем свободнее и полнее 

выражает он свои мысли и чувства, настроения и желания.  

С чего начать? Безусловно, с обогащения словарного запаса детей. Для этого на 

своих уроках мы используем различные виды словарной работы: комментированный 

разбор непонятных слов во время чтения текста; подбор синонимов или описательных 
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оборотов к слову; составление словосочетаний и предложений с трудными словами; 

объяснение и прочтение трудных слов до первичного чтения; нахождение трудных, 

непонятных слов учащимися во время первичного чтения учителем и подчеркивание их в 

тексте, а в дальнейшем их коллективный разбор, поиск непонятных слов учащимися в 

толковых словарях, в сети Интернет.  

В условиях обновления содержания образования целью учебной программы по 

языковым предметам является формирование функционально грамотной личности через 

развитие практических навыков применения языковых единиц в четырех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме, которые будут необходимы для 

разрешения жизненно важных проблем в дальнейшем. 

Для достижения поставленной цели на своих уроках стараемся применять методы и 

приемы, которые предполагают частое взаимодействие, сотрудничество ребят в процессе 

выполнения работы, общение, диалог, развитие всех видов речевой деятельности. 

В связи с обозначенной выше актуальностью развития коммуникативных 

компетенций учащихся в педагогической практике необходимо использование 

коммуникативных методов обучения. Этому способствуют уроки, которые позволяют 

обучать учеников языку как средству общения:  

-уроки- игры: дидактические, ролевые, деловые, состязательные ; 

-уроки комплексного анализа текста, творческой работы с ним, создания 

собственных текстов ; 

-уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: экскурсия, литературная 

гостиная, конференция и т.д. [3] 

 Большое место в работе по обогащению словарного запаса, по развитию речи 

младших школьников занимают различные виды пересказа. Воспроизведение 

прочитанного текста является одной из основных форм работы учащихся над 

произведением. На своих уроках мы используем следующие виды пересказа: полный и 

сжатый пересказы; пересказ по плану; творческий пересказ от лица литературного 

персонажа; пересказ с элементами сочинения, додумывания своей концовки 

произведения, выборочный пересказ, а также пересказ по ролям с инсценированием. 

Одним из эффективных приемов развития устной речи на уроках литературного 

чтения  

является сочинение небольших произведений самими учащимися, а также 

высказывание собственного мнения по прочитанному. Виды заданий могут быть 

различными: 

1. Создай книжку-малышку с собственными загадками, небылицами, сказкой. 

Выскажи собственное отношение к прочитанному. 

2. Придумай похожую историю. 

3. Напиши краткий отзыв о прочитанном произведении. 

4. Расскажи историю по картинкам. 

5. Придумай продолжение истории. 

6. Придумай иную концовку произведения. 

7. Придумай рекламу к произведению. 

8. Придумай монолог-оправдание какого-либо поступка от лица героя, его 

совершившего. 

9. Придумай монолог-порицание литературного героя, совершившего 

отрицательный поступок. 

10. Придумай разговор героев по телефону. 

 Некоторые формы и приемы работы, которые мы используем на своих уроках : 

- постановка вопросов детьми на основе прослушанного текста;  

- говорение на заданные темы и темы, которые интересуют учащихся;  

- интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать устный 

отчет по ответам;  
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- дискутирование/аргументирование по запланированным темам;  

- понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы;  

- составление диалога на заданную тему 

-речевые игры.  

В обновлении содержания образовательной программы важное место занимает 

активное обучение, которое способствует развитию коммуникативных навыков. Нашими 

помощниками на уроках стали следующие виды упражнений:  

 Ролевая игра. Учащиеся распределяют роли и озвучивают персонажей 

согласно темпераменту, характеру. Перед ролевой игрой детям предлагаем поразмышлять 

о поведении героя. Правильно ли он себя ведет ? Почему нельзя так себя вести ? Какие 

советы можете дать ?  

 Подготовка и проведение интервью. Цель задания: самостоятельно 

продумать вопрос для героя или героини интервью, составление вопросов для интервью с 

художником, писателем, режиссером, актером. Это задание хорошо выполнять в паре. 

 «Горячий стул» Дети задают учащемуся, который сидит на «горячем стуле» 

,вопросы по теме. Ученик отвечает. 

 Составление «тонких» и «толстых» вопросов  

 Стратегия «Мудрые совы». Один текст раздаем трем ученикам, но каждый 

к этому тексту получает свое задание. Первый ученик: прочитать текст, найти новые 

слова, словосочетания, термины. Второй ученик: выделить основную мысль тремя, двумя 

предложениями. Третий ученик: выдвигает один тезис . 

 «Комплимент» (сказать комплимент сказочному, литературному герою 

(похвали)). 

 Стратегия «Двойной пузырь». Ее хорошо использовать при изучении 

отдельных смежных тем. Например, рассматривая в группе произведения, картинки, 

сравнить казахское устное творчество и русское устное творчество и составить 

сообщение, опираясь на свои знания.  

  Наша многолетняя практика показывает: слушая чужую речь и читая, 

ребенок не научится говорить, общаться. Только собственная речь, общение способствует 

развитию коммуникативной компетенции.  

  Думаем, что результатом использования данных методов обучения, 

выполнения упражнений будут: 

 расширение словарного запаса;  

 преодоление страха публичного выступления;  

 свободное ориентирование в реальных жизненных ситуациях общения;  

 гармоничное развитие всех коммуникативных навыков: разговорной речи, 

восприятия на слух, чтения, письма, аналитической переработки информации;  

 получение и применение новой информации в области коммуникаций.  

  Сегодня нужно отходить от традиционных форм работы, где учитель-

оратор, а ученики - пассивные слушатели.Новая модель обучения позволяет более полно 

учесть интересы, потребности и возможности участников образовательного процесса. 
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Конечная цель искусства - побудить людей делать то, 

что нужно, и осознавать то, что они знают. 

М. Блондель 

 

В связи с введением государственных стандартов актуальной в последнее время 

стала проблема содержания высшего образования. По - мнению многих специалистов, 

чтобы усилить психологическую подготовку учителей, необходимо включить в 

образовательный процесс элементарные сведения из психотерапии. Основание этому - 

официально зафиксированный факт заметного ухудшения здоровья детей в процессе 

обучения. Так, по данным Института возрастной физиологии РАО, в школу приходит 

около 20% детей, имеющих нарушения психического здоровья пограничного характера. А 

к концу первого класса их число увеличивается до 60- 70%.  

В современных образовательных учреждениях на помощь педагогу приходит арт - 

терапия. Использование приёмов арт - терапии способствует максимальной адаптации к 

обучению в начальной школе, снижению стрессовых нагрузок при выполнении младшими 

школьниками учебных заданий, релаксации. 

Термин «терапия искусством», или «арт - терапия» ввел в употребление 

британский врач и художник Адриан Хилл. Он заметил, что занятие творчеством 

помогает туберкулезным больным (с которыми он работал в госпитале) быстрее 

выздороветь. Именно с рисунка начиналась история арт - терапии как 

психотерапевтического направления. Достоинством арт - терапии является отсутствие 

противопоказаний, относительная простота в применении, богатство материалов, 

различные техники. Арт - терапия применяется при работе с людьми разного возраста и 

пола, особенно с людьми, требующими особого отношения: с маленькими детьми, 

беременными женщинами, замкнутыми подростками и другими. Арт - терапию называют 

«мягкой», потому что степень воздействия на личность минимизирована, а процесс 

лечения больше похож на занятие хобби. В процессе обучения в начальной школе ребенок 

может испытывать пониженное настроение, эмоциональную неустойчивость, стресс, 

страхи, фобии, повышенную тревожность, иметь низкую самооценку, негативные чувства 

к себе, другие внутренние конфликты. Занимаясь творчеством, ребенок проецирует 

внутренние переживания на своё творение. Чувства, эмоции, мысли, переживания и 

воспоминания выходят наружу, минуя сферу сознания, и оттого не поддаются ни 

коррекции, ни критике разума.«Творчество естественно вплетается в жизнь ребенка, 

являясь неотъемлемой частью его развития. В творчестве ребенка отобра жается то, что 

его волнует, то, что для него важно. Как особую черту детского творчества психолог Л. С. 

Выготский отмечает синкретичность. Рисунок, драма, литература, творчество в детском 

творчестве идут бок о бок. Например, принимаясь рассказывать какую-нибудь историю, 

ребенок тут же начинает её изображать».[2] Дети с удовольствием описывают словами то, 

что они нарисовали. Теперь главная задача учителя в этой своеобразной изобразительной 

игре - помочь ребенку: 

- в вербализации осознанного материала и связанных с ним переживаний; 

- в осмыслении тех символических образов, которые воспринимаются им как 

опасные для него; 

- в формировании у него новых интересов, значимых для его дальнейшего 

психосоциального развития. 
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Таким образом, терапия искусством является посредником при общении ребенка и 

учителя на символическом уровне. 

Сегодня арт - терапия имеет множество видов и подвидов, которые продолжают 

появляться: 

 изотерапия; 

 цветотерапия; 

 музыкотерапия; 

 песочная терапия; 

 игротерапия; 

 библиотерапия; 

 сказкотерапия; 

 маскотерапия; 

 драматерапия. 

Остановимся подробнее на некоторых видах арт – терапии и приемах 

использования их в начальной школе. 

Так как занятия арт – терапией предполагают группы наполняемостью не более 8-

10 человек, то занятия можно проводить индивидуально или используя кружковую или 

внеурочную деятельность. 

Самым доступным видом арт- терапии является изотерапия- терапия 

изобразительным творчеством, в первую очередь, рисованием. Изобразительное 

творчество позволяет ребенку осознать и понять себя, выразить свободно свои мысли и 

чувства, быть самим собой, освободиться от негативных переживаний. Рисование 

развивает чувственно- двигательную координацию, участвует в согласовании 

межполушарных взаимоотношений. 

Возникает вопрос, чем же отличается изотерапия от уроков рисования? Отличия, 

конечно, есть. Во- первых, изотерапия- это самовыражение в рисунке и моделирование 

конфликтной ситуации, а урок рисования- овладение средствами и техниками 

изображения. Во- вторых, в терапии не оценивается качество рисунка: он необходим для 

решения личностных проблем. В- третьих, различна роль учителя. На учебных занятиях 

функция учителя - передать ребенку новые способы и средства изображения, в изотерапии 

педагог помогает детям осознать и решить проблемную ситуацию. 

Арт- терапевтическая работа предполагает большой набор различных 

изобразительных материалов: 

 краски, карандаши, восковые мелки; 

 природные материалы – кора, листья и семена растений, перышки, ветки, 

камешки; 

 для лепки - глина, пластилин, соленое тесто; 

 кисти, губки, клей, скотч; 

 для создания коллажей – журналы, салфетки, открытки, коробки от конфет. 

Какие приемы изотерапии доступны учителю начальной школы? 

Для того, чтобы приобщить к работе неуверенных в себе детей, учитель может 

предложить создать коллаж из вырезанных из журналов картинок. Тема может быть 

любой. Например, « Братья наши меньшие». Все дети с удовольствием выполняют 

творческую работу, включая и любителей работать в одиночку. 

Также во время создания коллажа, ребята рассказывают о своих питомцах, делятся 

переживаниями, если родители не позволяют заводить животных. Некоторые откроются с 

другой стороны - покажут агрессивное отношение к животным. Задача учителя - увидеть, 

услышать и помочь детям, которым нужны совет, поддержка, психологическая коррекция. 

В практике арт – терапии часто используются мандалы. Мандала- переводится с 

санскрита как круг, центр. Практики создания и созерцания мандалы помогают научиться 

сосредотачиваться и направлять внимание. Психоаналитик Карл Густав Юнг 
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интерпретировал мандалу как зримую проекцию психического. Он изучал мандалы с 

пристальным интересом и сам рисовал их. 

Мандалы можно использовать в учебной деятельности и как успокаивающее 

средство, и в качестве отвлечения, и в качестве занятости. 

В групповом режиме используется проективное рисование. Можно предложить 

такие темы рисования: 

1. «Мой обычный день», «Ситуации, в которых я чувствую себя неуверенно» 

2. «Три желания», «Страх». 

3. «Что или кто мне не нравится в классе» 

Работа с рисунками может быть различной: демонстрация всех рисунков 

одновременно, просмотр и сравнение или разбор каждого рисунка отдельно, 

высказывание мнения каждым учеником. 

По тому, как и что рассказывает ребенок, кого осуждает, кому сочувствует, кем 

восхищается, нетрудно составит представление о нем самом, его ценностях и интересах. 

Еще один распространенный и известный метод психологической работы - 

маскотерапия. Создавая с помощью изобразительных инструментов те или иные маски, 

образы и формы, человек обретает самого себя, а вместе с этим и возможность разрешить 

для себя многие кризисные и проблемные ситуации, выстроить эффективную модель 

поведения. 

В арт - терапии каждый участник может некоторое время побыть в другой, не 

свойственной ему в жизни роли. Например, застенчивый человек может надеть маску 

«Хулигана». Это возможность рассмотреть себя с разных сторон, не изученных ранее, 

принять эти стороны в себе и дать им право на жизнь. 

В начальной школе можно использовать следующие задания для работы с маской: 

 я себя таким не знаю; 

 я себя такого боюсь; 

 я не хочу, чтобы меня таким видели; 

 я хочу, чтобы меня видели таким; 

 такого меня никто не знает и другие. 

С помощью масок можно использовать в работе драматерапию. 

Данный вид арт - терапии используется для решения межличностных проблем, в 

семейной и детско - родительской терапии. 

Таким образом, в ходе упражнений, человек, сбросив с себя психологическую 

маску, надевает драматическую, которая призвана раскрывать чувства, а не скрывать их. 

Маска придает смелость и помогает отойти от своей привычной роли. Во время занятий 

по арт- терапии дети лепят маску, рисуют маску, танцуют с маской, выражают себя через 

маску. 

Библиотерапия- еще одно направление арт - терапии, которое с успехом может 

использоваться в начальной школе. Это направление основано на исцеляющем 

воздействии слова, самовыражении через творческое сочинение. Ранее в библиотерапии 

использовались художественные произведения, созданные писателями и поэтами. В 

настоящее время все большее число арт -терапевтов используют самостоятельные 

написанные сочинения детей. 

В младшем школьном возрасте используется также такой вид библиотерапии как 

сказкотерапия. Сказкотерапия - это лечение сказками, при котором происходит 

совместное с ребенком открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный 

момент психотерапевтическими. 

«В сказках противопоставляется добро и зло, альтруизм и жадность, смелость и 

трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Они говорят ребенку, что 

мир,— очень сложная штука, что в нем есть немало несправедливостей, что страх, 

сожаление и отчаяние — в такой же степени часть нашего бытия, как радость, оптимизм и 

уверенность. Но самое главное — они говорят ребенку, что если человек не сдается, даже 
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когда положение кажется безысходным, если он не изменит своим нравственным 

принципам, хотя искушение и манит его на каждом шагу, он, в конце концов, обязательно 

победит». [4] 

Способы применения сказкотерапии различны: 

 анализ и интерпретация сказок; 

 сочинения сказок; 

 использование архетипа сказки; 

 драматерапия сказки (известной сказки или сочиненной ребенком); 

 рисование сказки; 

 сказочное путешествие. 

В процессе работы учитель направляет читательскую деятельность детей на анализ 

собственных переживаний в процессе чтения, на выявление взаимосвязей своего 

внутреннего мира с духовным миром литературных героев, учит самопониманию через 

чтение. 

Драматизация - интенсивно развивающееся направление арт — терапии, которое в 

качестве технического приема использует драматизацию - разыгрывание какого- либо 

сюжета. К психотерапевтическим задачам, которые могут быть решены с помощью 

драматерапии, можно отнести следующие: 

 осознание своих телесных и поведенческих действий; 

 развитие спонтанности и импровизационности; 

 возможность «переиграть» жизненные сценарии и ошибки; 

 возможность стать иным. [5] 

Благодаря техникам театрализации можно добиться хороших результатов в 

корректировке отношений, укрепить веру детей в их возможности, выработать правильное 

моральное отношение к людям. 

Например, в работе с агрессивными детьми, учитель выбирает такую роль для 

ребенка, чтобы тот почувствовал ситуацию потерпевшего и приблизился к психическому 

состоянию человека, страдающего в результате его агрессивного поведения. Таким 

образом, велика воспитательная цель занятий по драматерапии - формирование 

социальных отношений и закрепление этических норм, улучшение у ребенка нарушенных 

функций. 

«Очевидно, что разные виды творческой активности могут оказывать важные 

психопрофилактические и развивающие эффекты. Инновационные подходы к 

образованию, например, могут и должны опираться на проявления творческого 

потенциала детей и подростков и использование его здоровьесберегающих факторов. 

Педагоги и школьные психологи в ходе образовательного процесса вполне могли бы 

осваивать такие формы взаимодействия с учащимися, которые основаны на игровой 

деятельности и приемах изобразительной, музыкальной, драматически-ролевой и 

художественно-поэтической экспрессии».[6] 

Таким образом, особую роль в системе начального образования в условиях 

реализации ФГОС занимают подходы к реализации методов арт — терапии. Эти подходы 

направлены в большей части на сохранение и укрепление здоровья и психологической 

саморегуляции младших школьников. 
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Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі 

Арқалық қ., Қостанай облысы 

 

 

Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты 

дамыған маман-уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен 

елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ 

бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы-ұстаз тұрады. «Мұғалімдер-қоғамның 

ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады»,-

деп  Елбасы Н.Ә.Назарбаев бекер айтпаса керек [1]. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз 

елімізге білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Ал педагогикалық шеберліктің негізі неде?  

Шебер педагог білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды жеке 

тұлға етіп қалыптастыру мақсатында білім мен тәрбиені ұштастыра алуы қажет. Әр 

оқушының дарындылығын айқындау, олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау, 

мектеп, жанұя, мұғалімнің ролін анықтау, студенттер мен мұғалімдер ұжымын 

қалыптастыру-педагогикалық шеберлікті жетілдіруге негізделеді деп есептейміз. 

«Тәуелсіз елге-білікті маман» демекші, педагогикалық шеберліктің негізі, білім мен 

тәрбиені ұштастырумен қатар-педагогтардың жаңа технологияны меңгере білуінде және 

оны өз тәжірибесінде қолдана алуында. Педагогикалық шеберліктің тағы бір көрінісі-

мұғалімнің шығармашылық іс-әрекеті, яғни оның тұлға ретінде жеке-даралығы. 

Адам қажырлы еңбегімен табиғатты өзгертсе мұғалім жалпы жасампаз еңбегімен 

жаңа адамды қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп өмірге дайындайды. Оқушыларын тек 

біліммен қаруландырып қана қоймай, назарын, білгендерін жадында сақтауға, қабілетін, 

ойлауын, дүниеге деген құштарлығын, өмірге деген көзқарасын дұрыс қалыптастырып, 

ықыласын, сенімін, төзімділігін, іскерлігін, ізденімпаздығын тағы басқадай танымдық 

қасиеттерін жетілдіріп, адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеуді өзінің өмірлік мақсаты, 

ізгілік мұраты деп санайды. 

«Талант» деген сөзді әркім әр түрлі ұғынуы мүмкін. Талант көбіне, ақын-

жазушылырда, әртістерде, өнер адамдарда кездеседі. Ал, «мұғалім болу-талант па, ол 

әркімнің қолынан келе бермей ме?»-деген сұрақ туады. Ұстаздың барлығы талант болып 

тумайды. Егер кез келген мұғалім ынта-ықылас қойып, табандылық танытатын болса, өз 

бетімен көп еңбектенсе, идеялық жағынан сенімді, саяси жағынан есейген азамат болса, өз 

пәнін жақсы білсе, оқытудың әдістемесін меңгеріп, бала психологиясын жете білсе, 

педагогикалық техниканы қалыптастыра алса, педагогикалық шеберлікке жету 

қасиеттеріне ие бола отырып, педагогикалық кәсіпті меңгерсе, педагогикалық әдепті 

бойына сіңірсе, онда талантты, шебер ұстаз бола алады [2]. 

Ұстаздық шеберлік:  
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1) мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына 

сіңірген адам екендігі;  

2) пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, 

әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі;  

3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, 

тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұштастырған адам ғана 

шеберлікке ие болады. Педагогикалық шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын 

мәселеге мән беріледі. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, нық айтуы тиіс, оның жүріс-

тұрысы, қозғалысы, отырып-тұруы оқушыларға ерсі болмайтындай дәрежеде болуы керек. 

Педагогикалық шеберліктің негізі-балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу-

тәрбие процесінде оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың 

формаларын, әдістерін дамыту, шәкіртке деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті арттыру 

педагогикалық шеберліктерінің басты сипаты болып табылады. 

Педагогикалық шеберлік мынадай жүйелерге бөлінеді: 

- педагогикалық іс-әрекеттегі гуманистік бағыттылығы; 

- педагогикалық кәсіби білгірлігі; 

- педагогикалық іс-әрекетке бейімділігі; 

- педагогикалық техникасы. 

Бұл аталған педагогикалық шеберлік жүйелері бір-бірімен тығыз байланыста 

жүзеге асады. 

Зерттеу жүргізген ғалымдардың пікірінше, педагогикалық шеберлік жөніндегі 

ғылыми-зерттеу пайымдаулар мыналар: 

- педагогикалық мақсаттылық, бағыттылық; 

- тәрбие мен білім беру ісінің нәтижелілігі; 

- әдістерді, құралдарды қолдана білудегі үйлесімділік; 

- іс-әрекет мазмұнының шығармашылық сипат алуы. 

Педагогикалық кәсіптік шеберлікті дамыту міндеттер: 

1 Педагогикалық білім бірлігі; 

2 Педагогикалық кәсіпке бейімділігі; 

3 Ситуацияларды меңгеру; 

4 Балалардың психологиялық жағдайын меңгеру. 

Педагогикалық шеберлік деген не? Ұстаздың шеберлігі-талантты қажет ететін 

ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын 

мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы 

асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді айтуға болады [3]. 

"Ұстаз дегеннің өзі-биік атауға тең. "Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды 

көрсеңіз!"-деп ұлы данышпан Абай айтып кеткендей, және де ұстаздың өзі-адам 

құндылықтарды терең сіңірген, рухани жаны таза адам болуы, қазір жаңалықтар легімен 

енген соңғы технология, технологиялық дәуір. осыған орай қазіргі кезеңнің талабына сай 

өскелең ұрпақты білімді, мәдениетті, ұшқыр ойлы, халқының салт-дәстүрін дәстүрлей 

білетін, туған Отанын, жан-тәнімен сүйетін азамат дәрежесіне тәрбиелеу және осыған 

жетелеудің өзі педагогикалық шеберлік демекпін [4]. 

Абай атамыздың: «Ақырын жүріп анық бас, Еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен 

жалықпас, Үйретуден балаға»-деп айтқанындай, мұғалім үшін кәсіби шеберлікке жету, өз 

мамандығының данышпаны болу бір күнде пайда болатын дүние еместігін біз жақсы 

түсінеміз және өмір бойы ізденушілікті, зерттеушілікті талап ететін мамандық екенін анық 

аңғарғанда ғана толық нәтижеге жетуге болады. Мұғалімнің әрбір сөзі мен ісі, қимылы, 

киімі, аяқ алысы, жүрісі, көзқарасы психологиялық және ізгілік тұрғысынан шәкірт 

жүрегінен үлкен орын алады. Әрбір ұстаз үшін оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда мол 

білімділікті, ақылдылықты, дұрыс іскерліктер мен дағдыларды қолдануды қажет етеді. 

Осы ретте кейбір мәселелерді жаңаша көзқараспен қарастыруды жөн деп есептей отырып, 

мынадай эталондарды атап өтуге жөн көрдік: 
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- сабаққа педагогикалық-психологиялық талдау жасау; 

- дамыта оқыту жүйесінің мәні мен міндеттері; 

- сабақты ұйымдастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері; 

- мұғалім жұмысының шығармашылық сипаты. 

Мұғалімнің кәсіби шеберлігі, зерттеушілік қызметі мұғалімдік жұмысқа дайындық 

барысында, іс-тәжірибеде және қайта даярлау кезінде қалыптасып тәрбиеленеді. 

Ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынов «Білім-біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал 

біліктілік-сол білімді іске асыра білу дағдысы»-деп бекер айтпаған [5]. 

Педагогикалық шеберліктің негізгі белгілері: кәсіптік білім, біліктілік, дағды, 

кәсіптік қабілет, педагогтік әдептілік, педагогикалық техника жатады. 

Педагогикалық шеберлік деген сауалға көптеген авторлар жауапты жемісті 

нәтижеге жеткен педагогтердің еңбектерінен іздейді 

Мұғалімнің кәсіби шеберлігі-білім сапасының кепілі 

 

 

 
 

Менің ойымша мұғалімнің бойында осы қасиеттердің барлығы болса, мұғалім 

оқушыларына толыққанды білім береді. 

ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар зор. Мұғалім жеке көзқарасы бар, соны 

қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар маман, білімді де 

білікті, көп оқитын, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз 

бетінше білім алуға үйрете алатын болу керек. Бұл-өмір талабы. Мұғалімде 

ұйымдастырушылық, құрылымдық, бейімділік, сараптамалық қабілеті болу шарт. Ол 

сонымен қоса ұлттық құндылықтарды яғни этнопедагогика, этнопсихология негіздерін 

меңгеру қажет, ғаламдасуға байланысты «Ғаламтор» жүйесін жетік меңгерген, әлемдік 

білімге сай, мәдениеті жоғары жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз болу қажет [6]. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.Қазіргі таңдағы шығармашыл 

тұлғаның маңыздылығы. 

1.Оқушылардың шығармашылығын арттырудың мақсаты мен міндеттері 

2.Оқушы шығармашылығын дамытудағы тиімді әдіс-тәсілдер, олардың жүргізілуі. 

3.Нәтижелер мен оқушылар жетістіктері 

Шығармашылық жұмысымның мақсаты: Оқушылардың ой-қиялын дамытуға, өз 

ойын еркін айтуға, сөздік қорын молайтуға, өз ойына қорытынды жасап, жүйелі сөйлеуін 

үйлестіруге және де оқушыларды ізденімпаздыққа, тапқырлыққа, сауатты оқу мен 

сахналық ойнауға төселдіруге баулу. Оның міндеттері: 

-Оқушылардың ойнау қабілетін дамытып, репертуар қорын молайту 

-Оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын қалыптастыру. 

-Оқушыны ынталандыру, көкірегіне сенім ұялата білу, музыка тілі арқылы, 

отансүйгіштікке, мәдениетін қастерлеуге тәрбиелеу.  

Мұндай мақсат пен міндеттерді қоюыма ықпал еткен оқушылардың өз бойындағы 

қабілеттері мен ынталары десе де болады. Мен тек сол қасиеттерді одан әрі дамыту 



1000 

 

жолдарын іздестірдім. Жалпы педогогика пікірі бойынша қабілетсіз бала жоқ. Барлық 

баланың да бір нәрсеге қабілеті болады. Тек соны дұрыс бағытта жетілдіру керек. 

Бұл мақсаттарды жүзеге асыру үшін жасалатын жұмыстарды да дұрыс талдау 

қажет. 

Арнайы музыкалық аспап-домбыра сабақтарында оқушылардың шығармашылығын 

дамытатын тапсырмалар: Ноталық жазбаша тапсырмалар, ауызша тапсырмалар деп екіге 

бөлдім. Ноталық жазбаша тапсырмалар нотаны қолмен жазу. Ауызша тапсырмалар нотаға 

қарап бірден оқып ойнау. Бұған мысал 2-ші курстың басында ойын сабақ түрінде өттім. 

“Айтыс күй”, ойыны арқылы жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде екі оқушының күй 

жарысы, яғни, екі оқушының бір жылда қанша күй үйренгенді көрсетіліп, оқушының 

ақыл-ойы өсіп, дүниетанымы кеңейеді, сондай-ақ шығармашылық бәсекелестігі өсіп, бір-

бірінен қалмай көбірек күйлер үйренгісі келіп, аспапта ойнау ынтасы артады  Осындай 

әртүрлі жұмыстар арқылы, оқушылардың аспапқа деген қызығушылығы дамиды деп 

ойлаймын. 

2-ші осындай сабағымда жылдамдық тәсілі тақырыбында “Білімнің шыңына 

шығайық” ойын сабағын 3-ші курстың оқушыларымен өткіздім. Бұл сабақта 

оқушылардың домбыра ойнау барысында кім жылдам?-деп, ойнау қабілеттерін дамытуға 

ықпал еттім. 

Осындай ойын арқылы оқушылардың ойнау техникасының өсіп-жетілуі күшейеді, 

өз бетімен жұмыс істейді, ойлау қабілеті жетіледі.  

Қай салада болмасын жұмыстың нәтижесі сапамен өлшенеді. Сапалы оқыту және 

өздігінен оқып білім 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. Жаңа заман мұғалімі 

«дайын» білім көзі ғана болмай, оқушылардың танымдық іс-әрекетінің 

ұйымдастырушысы және үйлестіруші бола білуі, білімнің құндылық ретіндегі сипатына 

терең мән беруі, нәтижеге бағытталған білім беруде жаңа жолдар мен әдістер табуға 

дағдыланған маман болуы қажет. 

Білім беру үрдісінде оқытушы жаңа ақпаратты беріп қана қоймай, оқушысын 

шыңдай түсуде келесі міндеттерді орындауы тиіс:  

оқушысын келелі мәселелерді шешуге баулу; 

бір ғана түпнұсқаны пайдаланбай, әр түрлі әдістерді қолдана білуге үйрету; 

берер білімнің ғылымилығын арттыру; 

алған білімін өмір ағымында қолдана білуге үйрету; 

оқушысының ой белсенділігін дамыту; 

әр оқушының қабілетіне қарай дарындылығын, қызығушылығын дамыту білімді 

шығармашылықпен меңгеру дағдыларын қалыптастыру нәтижесінде жоғарғы сапаға жету; 

Егеменді елдің жас ұрпақтарын тәрбиелеу, талапқа сай білім беру, бүгінгі күннің 

уақыт күттірмес мәселелерінің бірі болып табылады. Сондықтан шығармашылық 

сабақтардың оқушылар үшін мынадай маңызды жақтары бар: [7]. 

 оқушының танымдық іздемпаздығы қалыптасады; 

 сұрақтарды, мәселелерді терең талдауға үйренеді; 

 шығармашылық ой-өрісі артады; 

 нотамен жұмыс, музыкалық әдебиеттер, баспа материалдармен жұмыс істеу 

біліктерін қалыптастырады; 

 ұжымдық ой-пікірлері жетіледі, топ мүшелерін пікірлерімен ортақ тұжырым 

жасауға үйренеді; 

 мұғаліммен оқушылардың қарым-қатынасы ынтымақтастыққа болып, 

сенімділіктері артады; 

 оқушы өз ойын еркін айтуға, сөз мәдениетіне үйренеді; 

 білімін жүйелі түрде толықтыруға; 
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 өз әрекетіне сын тұрғысынан қарауға; 

 тұжырым жасап қорытындылауға үйренеді; 

 оқу міндеттерін тиімді шешу мүмкіндігін тудырады. 

Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді: 

 оқытуды мұғалім мен оқушының өзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде 

қабылдау. 

 күрделі мақсат идеясы (оқушының алдына барынша күрделі мақсат қойылып, оны 

орындай алатындығына сенімін нығайту); 

 өзіндік талдау (оқушылардың жұмыс нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау); 

 ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ 

уақытын өз бетінше пайдалануы); 

 оқушылардың өзін-өзі шығармашылық басқаруы; 

 тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау; 

 ата-аналармен ынтымақтастық құру; 

Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар: 

 өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу; 

 оқушы дарындылығының моделін білу; 

 қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу; 

 дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгірімге ғана көңіл бөлмей оның 

басқа да көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу; 

 дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығарма-шылықпен 

жұмыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі. 

Мұғалімнің іскерлігіне қойылатын талаптар: 

 дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы; 

 дарынды оқушыларды (жекелей және топпен) оқытуға арналған бағдарлама 

құрастырып, сонымен тұрақты жұмыс істей білуі; 

 оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы; 

 дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі; 

 дарынды оқушының ғылыми-ізденіс жұмыстарымен айналысуына жетекшілік 

етуі; 

 дарынды оқушыны байқаулар мен концерттерге дайындауда жетістікке жете 

алатындай деңгейде жұмыс жасауы. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарды 

мынадай жолдармен өткізуге болады: 

1. Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану; 

2. Сабақты түрлендіріп өткізу; 

3. Сабақта оқушылар өздері жазған ноталар, схемаларды пайдалану; 

4. Техникалық құралдарды тиімді қолдану; 

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, күйлер мен әндерді, фильмдерді 

көрсету. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕОБОГАЩЕНИЕ – ВАЖНЕЙШИЕ 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДО 

 

Дипнер Т. В., Скиданова Р.П. 

КГКП № 121 я\с «Айналайын» 

 

 

Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 

задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня 

реального здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической культуры 

для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, 

так и других людей. 

Усилия работников ДО сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации современного образования. Одним из средств 

решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 

немыслим педагогический процесс детского сада. Очень важна вера взрослых в 

колоссальные потенциальные возможности растущего детского организма и знание 

профилактических мер и технологий коррекционного сопровождения детей, которые 

необходимо начинать как можно раньше. Поэтому возрастает роль воспитателей, и всех 

специалистов ДО: с детьми должна работать группа педагогов, способных подготовить 

детей к успешному обучению в школе, воспитанию физически здорового и социально 

адаптированного ребенка, обеспечению его психического благополучия, а также 

формированию у дошкольника ответственности за свое здоровье. В КГКП № 121 я\с 

«Айналайын» педагоги и специалисты работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию и обучению каждого ребенка 

и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить единство в работе ДО, были 

выработаны следующие задачи: 

1. Создание команды единомышленников из педагогов и специалистов 

(воспитатель, учитель-логопед и т. д.) и повышение их профессионального уровня. 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка. 

3. Совместное изучение содержания программы и составление перспективного 

плана работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 

4. Совместная подготовка и проведение тематических и интегрированных занятий. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат 

безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные педагогические технологии 

задачами здоровьесбережения. 

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 
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Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 

числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДО и валеологическому 

просвещению. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДО - в широком смысле слова - 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия ребенка. Здоровьесбережение и 

здоровьеобогащение - важнейшие условия организации педагогического процесса в ДО. 

В более узком смысле слова - это специально организованное, развивающееся во 

времени и в рамках определенное образовательной системы взаимодействие детей и 

педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

в ходе образования, воспитания и обучения. На сегодняшний день ведущими 

психологами, педагогами и работниками медицинской сферы было создано множество 

различных здоровьесберегающих методик, которые можно классифицировать по 

нескольким отдельным группам. Это медико-профилактические и физкультурно-

оздоровительные технологии, технологии здоровьесбережения педагогов дошкольного 

образования, технологии, направленные на обеспечение социально-психологического 

благополучия воспитанников, валеологического просвещения детей и родителей. 

Реализация модели формирования здоровья детей обеспечивается: 

 направленностью воспитательно-образовательного процесса на физическое 

развитие дошкольников и их валеологическое образование; 

 комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от 

времени года; 

 созданными оптимальными педагогическими условиями пребывания детей в ДО; 

 формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального 

партнерства. 

Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых 

физически и психологически детей. Причем, физическому и психологическому аспектам 

уделяется одинаково большое внимание, в то время как еще несколько лет назад в детских 

садах велась работа предпочтительно по сохранению и поддержанию физического 

здоровья ребенка. 

 Направления работы по здоровьесбережению: 

1.Лечебно-профилактическое (фито-, витамонотерапия; прием настоек и отваров 

растений 

адаптогенов в соответствии с комплексным планом оздоровления и лечебно-

профилактических мероприятий для детей). 

2.Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня, 

применение необходимых средств и методов). 

3.Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

(учет 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных 

режимов, валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение 

к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и интересов; 

предоставление свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4.Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания 
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(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирования осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это 

прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 

дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

 приобщение детей к физической культуре 

 использование развивающих форм оздоровительной работы 

Задачи здоровьесбережения: 

 сохранить здоровье детей; 

 создать условия для их своевременного и полноценного психического развития; 

 обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

На сегодняшний день ведущими психологами, педагогами и работниками 

медицинской сферы было создано множество различных здоровьесберегающих методик, 

которые можно классифицировать по нескольким группам. Это медико-профилактические 

и физкультурно-оздоровительные технологии, технологии здоровьесбережения педагогов 

дошкольного образования, технологии, направленные на обеспечение социально-

психологического благополучия воспитанников, валеологического просвещения детей и 

родителей. 

   Применение в работе ДО здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности 

корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДО; 

если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные 

мотивации у педагогов ДО и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Рекомендации по использованию здоровьесберегающих педагогических 

технологий в ДО. 

Стретчинг – не раньше, чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю по 

30 мин. со среднего возраста в физкультурном или музыкальном залах, либо в групповой 

комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку. 

Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием. Ответственный исполнитель: 

руководитель физического воспитания, воспитатели. 

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия. Ответственный исполнитель: воспитатели. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, в групповой 

комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем проведения. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей 

и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. 
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Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы. Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, 

воспитатели, психолог. 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). Ответственный 

исполнитель: воспитатели, психолог. 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, показ педагога. Ответственный исполнитель: все 

педагоги 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. Ответственный 

исполнитель: все педагоги 

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Ответственный исполнитель: воспитатели. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей. Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, 

воспитатель. 

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода стопы. Ответственный исполнитель: 

руководитель физического воспитания, воспитатель. 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном 

залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин., 

средний возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение. Ответственный исполнитель: руководитель физического 

воспитания, воспитатель. 

Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия – в свободное время, можно во 

второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не -заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Ответственный 

исполнитель: воспитатели, психолог. 

Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог. 

Занятия из серии «Уроки здоровья» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. 

Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог. 

Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные 

знания о том, как не нанести вред своему организму. Ответственный исполнитель: 

воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического воспитания 

 Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для педагога время со старшего возраста. Проводится строго по 

специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и 

болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули). 
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Ответственный исполнитель: воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического 

воспитания. 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Ответственный исполнитель: все педагоги 

Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин начиная со средней группы. 

Программа имеет диагностический инструментарий и предполагает ведение протоколов 

занятий. Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками 

необходимые движения. Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в группе 

снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. Ответственный 

исполнитель: воспитатели, психолог. 

Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка. Ответственный 

исполнитель: воспитатели, психолог. 

Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю с младшего возраста в физкультурном 

или музыкальном залах. Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Ответственный исполнитель: воспитатели, логопед, 

руководитель физического воспитания. 

Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДО 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и 

родителей ДО. 

2.Взаимодействие специалистов ДО в организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками специализированных групп. 

3.Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих 

технологий в педагогический процесс ДО. 

4.Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления 

дошкольников. 

5.Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению 

здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего пространства в ДО и семье; 

6.Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 

Десять золотых правил здоровьесбережения: 

 Соблюдайте режим дня! 

 Обращайте больше внимания на питание! 

 Больше двигайтесь! 

 Спите в прохладной комнате! 

 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

 Гоните прочь уныние и хандру! 

 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

 Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

 Желайте себе и окружающим только добра! 

Можно сделать вывод: применение в работе ДО здоровьесберегающих 

педагогических технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов, специалистов и родителей ценностные ориентации, 
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направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы 

условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных 

условий и специализации ДО; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья 

детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических 

воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут 

сформированы положительные мотивации у педагогов ДО и родителей детей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМА В ИЗУЧЕНИИ 

ПОЛИЯЗЫЧИЯ 

 

Н.Г.Спашева 

ЗКО. г.Уральск 

Педагогический колледж имени Ж.Досмухамедова 

 

“Every young man must know three or more languages” 

N.Nazarbayev 

 

Богатый развитый язык обладает, как правило, развитой фразеологий, что мы и 

наблюдаем как в английском, так и в русском,  и казахском языках.Фразеологический 

состав русского языка стал изучаться примерно в 40-х годах XX века. До 40-х годов XX 

века в работах языковедов можно найти только отдельные мысли и наблюдения, 

касающиеся фразеологии. 

Фразеология-это раздел науки о языке, изучающий фразеологическую систему 

языка в ее современном состоянии и в историческом развитии. 

Объектом изучения фразеологии являются фразеологические обороты, т.е. 

устойчивые сочетания слов, аналогичесные словам по своей воспроизводимости в 

качестве готовых и целостных единиц: «Лес рубят-щепки летят», «Без меня, меня 

женили» [Н.М.Шанский]. 
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Таким образом, во фразеологии изучаются все устойчивые сочетания слов и 

единиц. Основная задача, которая стоит перед фразеологической системы языка в ее 

настоящем и в истории, в ее связах и взаимоотношениях с лексикой и словообразованием, 

с одной стороны, и грамматикой с другой. Значительно больее внимание уделялось 

теоретическому анализу фразеологии в трудах А.А.Шахматова, Ф.Ф.Фортунатова, 

А.А.Потебни, В.В.Виноградова и других. Под словосочетанием Ф.Ф.Фортунатов 

понимает «то целое по значению, которое образуется сочетанием одного полного слова 

(не частицы) с другим полным словом, будет ли это выражение целого психологического 

суждения или выражение его части». Как видим, это понятие теснейшим оброзом связано 

с психологическим суждением и исходит из него. Суждение, по Фортунатову, как и 

представление, является психологической категорией, сущность которого определяется 

как связь двух представлений – господствующего и подчиненного: « в психологическом 

суждении мы можем различать два элемента: первую часть психологического суждения и 

вторую в открываемом мыслью отношении к её первой части. Вторая часть 

психологического суждения её отношении к первой части может быть названа 

психологическим сказуемым , а первая, психологическим подлежащим. 

Фортунатов разрабатывает понятие грамотической формы словосочетания, под 

которой понимает обозначение отношения данного предмета мысли к другому предмету. 

С точки зрения выражения этих отношений Фортунатов делит словосочитания на 

грамматические и неграмматические. К грамматическим словосочетаниям относятся 

такие: « как птица летит». «воспитанник корпуса,» т.е. формы слова, показывающие 

отношения. В неграмматических словосочетаниях («Пушкин-поэт», «сегодня мороз») не 

обозначено формами языка отношение одного предмета к другому. Из многочисленных 

учеников Фортунатова следует, прежде всего, отметить А.А.Шахматова, который 

наиболее последовательно развивал его идеи. 

 «Синтаксис русского языка» Шахматова – это не только тщательный анализ 

конкретного языкового материала, но и выражение общелингвистических взглядов 

ученого. В этой работе Шахматов подчеркивает, что язык служит средством общения 

людей между собою. Как и А.А. Потебня, он считает, что «в языке бытие получило 

сначала предложение; позже путем расчленения предложения, основанного на взаимном 

их сопоставлении и влиянии, из них выделились словосочетание и слово». 

Особенно много исследований по этой теме проделано советскими учеными. [см. 

В.В. Виноградов, «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической 

дисциплины» 1946 г., «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» 

1947 г.]. Фундаментальная работа по английской фразеологии выполнена А.В. Купиным 

[А.В.Кунин. Англо-русский фразеологический словарь. 1955 г.]. 

Много сделал академик  В.В. Виноградов в области лексикологии, разработав 

принципы изучения лексики, и уделял  большое внимание анализу фразеологических 

средств языка. Классификация фразеологизмов , разработанная Виноградовым, основанна 

на внутренней структуре словосочетания , степени мотивированности его элементов (т.е. 

выводимости значения целого сочетания из значений его частей ), степени и спаянности 

(т.е. возможности или невозможности заменить или изменить отдельные элементы 

словосочетания , не нарушая его целостности ) и наличия архаичных слов и форм. 

В работах зарубежных ученых теоретической разработке вопросов фразеологии до 

настоящего времени уделялось очень мало внимания. Большинство заребежных 

лингвистов сводят изучение фразеологии к составлению словарей и списков идиом. 

Зарубежными лингвистами проделана большая работа по собиранию идиом , но без их 

классификации и анализа. Изучая идиомы, мы увидим широкораспространенных 

американских выражений и их русские, казахские соответствия. Каждое выражение 

иллюстрируется типичным примером на английском,     русском и казахском языках: 

to make the best-  использовать наилучшим образом- қолайлы уақытта пайдалану. 
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Since you cannot go to Europe this summer, try to make the best of your vacation in this 

country. – Так как вы этим летом не можете поехать в Европу, постарайтесь наилучшим 

образом использовать свой отпуск в Америке.- 

Сіз осы жазда Европаға бара алмасаңыз, Америкада еңбек демалысыңызды өзіңізге 

қолайлы уақытта қолдануға тырысыңыз. 

a big shot-  важная особа, большая «шишка»- «үлкен адам» 

He is a big shot in the new administration- Он большая шишка в новой 

администрации.- Жаңадан құрылған әкімшілікте ол үлкен орында. 

to be better off –находиться в более выгодным положении- қолайлы жағдайда болу. 

You will be better off in the suburbs- Вам лучше жить в пригороде- Сізге қолайлысы 

қала сыртында тұру. 

at bay- припертый к стене -жан-жақтан қысу 

When held at bay, he admitted his guilt- Когда его приперли к стене, он признал свою 

вину- Оны жан-жақтан  қысқанда, ол кінәсін мойындады. 

give and take – компромиссы, взаимные услуги- компромис, өз-ара келісу  

Family life is a matter of give and take-  Семейная жизнь предполагает взаимные 

уступки- Жанұяда өзара келісім болу керек. 

out of  the woods- вне опасности- қауіптен тыс 

The doctor says that the patient is out of  the woods – Доктор сказал, что пациент вне 

опасности- Доғдыр ауру адамның қауіптен тыс екенін айтты.  

to be out of touch (with)-потерять связь, не общаться- байланысты үзіп алу, 

араласпай кету. 

We have been out of touch with each other ever since we graduated from college - 

Мы потеряли связь друг с другом с тех пор, как мы окончили колледж.- 

Колледж бітіргеннен кейін біз байланысымызды үзіп алдық. 

Английский фразеологизмы и их эквиваленты в русском и казахском языке. 

При подборе эквивалентов устойчивого сравнения английских пословиц и 

поговорок в русском и казахском языках возникают неизбежные трудности,  связанные с 

различиями семантических полей фразеологизмов в трех языках,  объясняемыми 

экстралингвистическими факторами культурой, историей, бытом народов и не всегда 

возможно подобрать в разных языках абсолютно идентичные по смыслу фразеологизмы. 

Отобраны наиболее употребительные английские паремиологические единицы в 

сопоставлении с русскими и устойчивыми казахскими сравнениями, пословицами и 

поговорками.  В живой речи, как и в литературе, получили распространение некоторые 

устойчивые сравнения, которого мы описываем.  Например: «темно было как в могиле и 

холодно, как на Северном полюсе», «и вдруг он появляется бледный, как смерть». 

Есть такие лаконично-выразительные сравнения и в английском языке. Иногда они 

совпадают с русскими, оба сравнивают работающего человека с пчелой: «as busy as a bee», 

в казахском языке: «шегірткеше шырылдап». В русском и казахском языке сравнивают 

упрямого человека с ослом, англичане с мулом. He is as stubborn as a mule- упрямый как 

осел-есек екенсің. 

«Это легко, как дважды два» восклицают русские про что-то легкое, понятное с 

первого взгляда, а англичанам приходит на ум не таблица умножения, а букварь, «It’s easy 

as ABC”- “Тайға таңба басқандай». 

Устойчивые английские выражения не переводим, а находим ему соответствие в 

русском и казахском языке. “She is changeable as the moon” . Буквально: “ Она изменчива, 

как луна». Луна здесь фигурирует явно в связи постоянной сменой фаз. Переводим: «Унее 

семь пятниц на неделе»-«Көзсіз көбелектей шырылдап»- «Шоқ басқан тауықтай»-«Аузы 

аузына жұқпайды». 

Приведем самые употребительные переводы фразеологизмов в английском, 

русском, казахском языках: 

  as blind as a bat- слепой как крот- соқырға таяқ ұстатқандай; 
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  as brave as a lion- смелый как лев- жүрек жұтқан арыстан еді-ау; 

  as dumb as a statue- нема как рыба- жұмған аузын ашпайды, тіс жармау,  аузына су 

толтырып алғандай; 

  as fierce as a tiger – свирепый как тигр- аспанды алақандай, жерді тебінгідей-шаш 

ал десе, бас алған; 

  as quick  as lightning – мгновение ока –қас пен көздің арасында; 

  as gentle as a lamb- кроткий как овечка- қой аузынан шөп алмас; 

  as steady as a rock-твердый как скала- тіс қаққан адам; 

  as mad as a hatter/ a March hare- не в своем уме- көзсіз көбелектей еліріп- есі 

кеткен; 

  as dark as a pitch- тьма кромешная- көзге түртсе көргісіз; 

  as fair as a rose- прекрасная как роза-қараса көз тоймаған; 

  as timid as a hare- трусливый как заяц –қоян жүрек; 

  as quiet as a mouse- тихий как мышь-қой аузынан шөп алмас- ит жанды (көнбіс 

адам) 

  as wise as Soloman- мудрый как Соломон- көзі ашық, көкрегі ояу 

При выполнения перевода ставится задача, возможно, более точно передать 

содержание, выраженное на одном языке средствами другого языка, овладеть английской 

пословицей на родном языке и наоборот. Улавливание сходства или различия смысловых 

оттенков, заключенных в пословичных изречениях на двух или на трех языках, оказывает 

изучающему английский язык, весьма существенную помощь. 

Art is long, life is short 

Жизнь коротка, искусство вечно. 

Білімді өлсе, қағазда аты қалар 

Ұста өлсе, істеген заты қалар; 

It is better to well than to say well 

Хорошие дела, лучше хороших слов 

Жақсы сөзің болғанша, жақсы ісің болсын 

An Englishman’s home is his castle. 

Дом англичанина –его крепость. 

Өз үйім-өлең төсегім 

Little  knowledge is dangerous thing 

Недостаточное знание приносит вред 

Білімі саяздың адымы тар, ақылы аздың азабы көп 

Christmas comes but once a year 

Не всякому масленница 

Наурыз күнде келмес, күнде той бола бермес 

Promise little but do much 

Поменьше обещай, побольше делай 

Сөзің аз болсын, ісің көп болсын 

Love will creep where it may not go 

Для любви нет преград, любовь все побеждает 

Шынайы махабат отқа күймейді, суға батпайды. 

Faults are thick where love is thin 

Много недостатков замечают, если мало любить 

Сүюі аздың күюі аз, кемшіліктен басқа көрері жоқ 

Practice what you preach 

Поступай так, как проповедуешь. Слова не должны расходится с делом. 

Сөзіңе ісің сай болсын. 

He who would catch fish must not mind getting wet 

Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

Еңбексіз жеміс болмас 



1011 

 

Time works wonders 

Время творит чудеса 

Уақыт кереметті де туғызады. 

Like father, like son. 

Яблоко от яблони не далеко падает. 

Алма ағашынан алыс түспейді.  

As the tree, so the fruit 

Каков корень, таков и отпрыск 

Ағашы қандай болса, жемісі сондай 

He who would eat the nut must first crack the shell 

Не разгрызешь ореха-не съешь и ядра 

Қолы қимылдағанның-аузы қимылдайды 

Gossiping and lying go hand in hand 

Сплетня и ложь идут рука об руку 

Өсек пен өтірік қоян-қолтық өңшеңдер; 

Experience keeps a dear school but fools learn in no order 

Ошибки обходятся дорогой ценой, но глупца, ни что иное не учит 

Өмір кешу –теңіз кешу ақылдыға 

Өмір кешу- өлеңдету ақылсызға. 

 

Сравнение двух одинаковых по содержанию фраз на разных языках дает 

возможность для ведения диалога на самые различные темы. 

Студенты используя эти образные изречения, глубже проникают в смысл народной 

мудрости и знакомятся с важнейшим элементом духовной культуры – пословичными 

изречениями, представляющими явления языка, мысли и фольклора английского, 

русского и казахского народов. 

Итак, наш анализ показал, что фразеологизмы способны сыграть ознакомительно-

познавательную роль в практике преподавания английского языка студентам. Конечно, 

рассмотрение фразеологии под страноведческим  углом зрения никак не может заменить 

полного систематического  курса  истории, географии или художественной культуры, 

однако, на наш взгляд, не следует пренебрегать и этим каналом ознакомления со страной, 

язык которой изучаешь. 
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Президент біздің еліміздің дамуында ұзақ мерзімді негіздердің бірі «Қазақстан 

азаматтарының денсаулығы, білімі және амандығы» деп бөліп айтты. Осы кезде ерекше 

орын жастарға арналған, қоғамның  өсіп келе жатқан ұрпаққа қойылу қажеттігіне ерекше 

қараған. Жас ұрпақ салауатты өмір салты идеясының ізбасары және жаратушысы болып, 

өзінің денесін жетілдірумен белсенді шұғылдануы керек. 

Қазақстан Республикасында  дене шынықтыру және спортты дамытудың 2025 

жылға дейінгі тұжырымдамасында (2015 жылы) оқушы жастарды дене мәдениеті мен 

спорт және салауатты өмір салтының жүйелі сабақтарында жоғары талаптарын 

қамтамасыз етуге шақырғаны туралы айтылған [1].  

Бұл бағдарламаның міндеттеріне мектеп оқушыларының дене тәрбиесін 

ұйымдастыруда жаңа технологияларды енгізу, олардың шешілуіне мектептерді, жанұя 

мүшелерін қатыстыру, жастардың дене дайындығын жетілдіруге қатысын өзгерту кіреді. 

Мектептің материалдық жағдайына және еліміздің қай аймағында тұруларына 

байланысты оқулықтағы талаптардың орындалуы да түрлі болуы мүмкін. Бірақ жеңіл 

атлетика мен гимнастика сабақтары барлық жерде де міндетті түрде жүргізіледі. 

Оқулықта жалпы дамыту мақсатын көздейтін құралсыз және құралмен орындалатын 

жаттығулар, қимыл-қозғалыс ойындары көптеп беріледі. Оларды өздері жаттыққан кезде, 

таңертеңгі гимнастаны орындау кезінде және сабақ арасындағы үзілістерді пайдалануға 

болады. 

Дене тәрбиесі сабақтарының пайдалы, тиімді болуы үшін сабақта да, сабақтан тыс 

кезде де үзбей, ұдайы шұғылдануы керек. 

Өскелең ұрпақ пен жалпы жұртшылықтың дене даярлығының деңгейі дене тәрбие 

жүйесінің тиімді көрсеткіші болып табылады. Ел тұрғындарының дене даярлығы 

Президент сынамаларында көрсетілген және ол еліміздегі дене тәрбиесінің негізін 

құрайды. 

Халықтың «Ердің саулығы – ел байлығы» дейтін қанатты сөзі әрдайым жадымызда 

жүргені жөн. Себебі, біздің қоғамдағы әр адамның денсаулығы өзінің ғана игілігі емес, өзі 

өмір сүріп отырған қоғамның да байлығы. Денсаулықтың қадірін жастан білу, салауатты 

өмір сүру азаматтық борышы екенін түсінген жұртшылық дене тәрбиесі арқылы өздерін 

жетілдіруге дұрыс бағыт ұстауда. 

Денені шынықтыру оқушылардың ағзаларының жұмысына жағымды әсер етеді, 

ақыл-ой қызметін жақсартады, ақырында денсаулығын нығайтуға жәрдемдеседі. Денені 

шынықтыру үшін өзімізді қоршаған табиғи ортаның таза ауасын, күн сәулесін, сумен 

шынығу сияқты факторларын үнемі пайдалану қажет. Шынығу – денсаулықты 

нығайтудың қолайлы түрі. Шыныға білу, яғни денсаулықты нығайту өздеріне ғана 

байланысты. 

Күн көзі, ауа, суға шомылу, сауықтыру ретінде пайдаланылады. Табиғат сыртқы 

күш факторларын балалардың сауықтыру жұмысы кезеңінде пайдалану өте тиімді болады. 

Қала жағдайында балалар үшін алаңдар жасалады, парктер, стадиондар, бассейндер, 

туристік-экскурсиялық базалар пайдаланылады. Қала сыртында балалардың жақсы 

демалуы және денсаулығын нығайтуы үшін кәсіподақ, спорттық, туристік, жас техниктер 

және жас натуралистер лагерьлері ұйымдастырылады, Олар табиғаты қолайлы жерлерге 

орналастырылады. 

Жоғарыда айтылғанның өзектілігі дене дайындығының қанағатсыздық деңгейін, 

мектеп оқушыларының денесінің дамуы мен денсаулығының ең төменгі көрсеткіштері 

туралы белгілі мәліметтермен дәлелденеді. Зерттеу жұмыстарының мәліметі бойынша 

мектеп оқушыларының 50% пайызында денсаулығы нашар, ал қауіп-қатер тобын 30% 

құрайды [2].  

Шынында, мектеп оқушыларының дене дайындығының деңгейі жылына 3,5-5% 

жоғарлайды, сонда төменгі және жоғары сыныптағы оқушылардың денсаулығының 

деңгейі 15-20%-ға қалай төмендейді [3,4]. 
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Бұл байланыста, дене тәрбиесінің барлық құраушыларын жетілдіруде ерекше мәнге 

ие болады, ол тұлғаның жан-жақты дамуының ұтымды факторы болуға арналған, сонымен 

қатар мектеп оқушыларының денсаулығы мен салауатты өмір салтын қалыптастыру 

құралы болып табылады [5]. 

Қазіргі мектептерде негізгі педагогикалық міндеттердің базалық дене мәдениетінің 

білім беру құраушысының нәтижелігін оқытушылардың кәсіптік дайындығын жоғарлату 

деп білу, оқытушылар бағдарын мектеп оқушыларын қызығушылығын «Дене тәрбиесі» 

пәніне тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спорт сабағына талабының орнықты болуы 

деп тану. 

Көптеген спорт қызметкерлері мектептегі дене шынықтырумен байланысты, дене 

шынықтыру сабағы балалардың қозғалысын тәуліктік қажеттілігін қанағаттандырмайды 

деп есептейді. Оларды қозғалтқыш белсенділігін жоғарлату құралы ретінде емес, ең 

дұрысы дене шынықтыру сабағының оқыту қызметін орындауға қызықтыру ретінде 

қарастыру керек. 

Он жыл ішінде «Дене шынықтыру қандай болу керек?» деген сұрақ бойынша дене 

тәрбиесі аумағында мектеп оқытушыларының маманы мен оқып жатқан жастар 

арасындағы талқылау қызуы төмендемейді. Егер жариялау қатары бойынша жорамалдаса, 

онда қазіргі уақытта жалпы білім беретін оқу орындарында дене мәдениеті сабағы 

мазмұнының мақсатын, міндетін және мәнін қайта бағалауға келесі негізгі тәсілдер 

көрсетеді. 

Біріншіден, мектептегі дене мәдениетінің жоғары құндылығы оқушылардың 

денсаулығы, дене дамуы мен дене дайындығының жоғары деңгейі болып табылғанда, 

олардың сауықтыру мақсатына жаңа мағына беріледі. Екіншіден, мектептегі міндетті 

сабақтардың көлемінің ұлғайуы нәтижесінде бастысы – маңызды дайындық нәтижесі 

кезінде экстенсивті тәсіл туралы айтуға болады. Үшіншіден, дене мәдениеті және спорт 

сабағының сынып-мерзімді және секциялы түрлерімен (мерзімді-дайындық тип) орынды 

үйлесуінде негізделген спорттық – бағдарланған тәсілді бөліп көрсетеді. 

Бірақ та ұсынылған тәсілдердің кез келгенінде дене мәдениеті және спорт 

сабағының нәтижелігі өз бетінше дене тәрбиесінің басты құраушылары болып табылатын, 

талаптық-мотивациялық өрістің қалыптасуына және арнайы білім деңгейіне тікелей 

тәуелді екенін мойындайды. 

В.П.Лукьяненконың  ойынша, мамандардың ең сенерлік дәлелдері белгілі 

зерттеулер болып табылады, ол мектеп жасындағы балалар ағзасының қажетті 

ұжымдасқан қозғалтқыш белсенділігі аптасына 12-16 сағаттан аспайтындығын 

дәлелдейді. Мектептің оқу жоспарына дене мәдениетінің күнделікті сабағын қосқанда бұл 

мәселенің жартысын да шеше алмауына көз жеткізу қиын емес, жүйесі түрде, сабақ сайын 

аптасына 3 рет дәстүрлі әдістеме бойынша арнайы зерттеулерді жүргізу оң нәтиже 

беретінін дәлелдейді. Сонда 4-5 рет болған сабақтың нәтижелігі 3 реттілікпен 

салыстырған болар-болмас көтерілген. Сірә, сабақ санын өздігінен көбейту олардың 

нәтижелігін шеше алмайды, себебі сұрақ оның санында емес, олар қалай қолданатынында, 

олардың негізгі мазмұнының мақсаттылығы қандай екенін қорынтындылауға болады. 

Дене шынықтыру сабағының жалпы оқыту кестесінде дұрыс орналасуының 

маңызы зор. Дене шынықтыру сабағы жалпы сабақтың алдында не орта кезінде өткізіледі, 

оқушылар денесіне түсетін ауырлық аз деңгейде болады, себебі, балалар келесі сабаққа 

жуынып, таза киініп баруы үшін жағдай туғызады, ал дене шынықтыру пәні соңғы сабақ 

болып өтсе, онда берілген уақыт толығымен пайдаланылып ауырлық түсіру деңгейі 

жоғары болады. Келесі бір жағдай мұғалімнің өз басының үлгі боларлық қимыл-

қозғалысынан бастап, спорттық киіміне, сөйлеген сөзіне, оқушыларды мәдениеттілікке 

үйретуде мінез-құлық істеріне көңіл бөлуі қажет. Осы аталған жағдайлар міндетті түрде 

орындалғанда оқыту мен тәрбие жұмысының игілікті мақсатқа жетуіне мүмкіншілік 

туады. 
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Дене шынықтыру сабағындағы денеге түсетін ауырлықты оқушылар 

дайындығының деңгейі, жынысы, жасы, денсаулығы, күш шамасының көрсеткіштеріне 

байланысты бағдарлы түрдегі жоспарланған жаттығулар құрастырылады. Жаттығуларды 

орындағанда олардың қайталануы мен соған бөлінен уақыт мөлшері анықталады. Себебі, 

жаттығулардың денеге тигізетін әсері әр түрлі болып келеді. Сондықтан, денеге түскен 

ауырлықты реттей отыруда дәрігерлік тексеру жолдары қолданылады. Олар: қан 

қысымын, дененің ыстығын өлшеу, қан тамырларының соғуы, қанның құрамын тексеру... 

Бұдан басқа мұғалімнің байқағыштық қабілеті мен іс-тәжірибесі үлкен орын алады, 

атап айтқанда ауырлықты шектен тыс түсірудің нәтижесінде қол мен аяқтың дірілдеуі, 

беттің шаршағандығы, кескіні, денесін тік ұстай алмауы, белсенділіктің төмендеуі сияқты 

белгілермен анықталады. Мұндай жағдайларды болдырмауды негізгі орындалатын 

жаттығулардың жалпы көлемі мен орындалу қарқынын реттеп отыру қажет. 

Сонымен қоса практикалық тәжірибе, эксперименттік зерттеулер белсенді 

қозғалтқыш қызмет әдеттегі дене дамуын ынталандыратынын, балалар және 

жасөспірімдердің дене дайындығының және денсаулық ресурсының жоғарлауына ықпал 

ететінін дәлелдейді. 

Тұлғаны үндестіру қатарындағы факторлар жетекші орында, дене мәдениетінің, 

қозғалтқыш белсенділігін жоғарлатудың алуан түрлі тәсілдері бар. Мектеп кезіндегі 

балалар мектеп өмірінің шартымен қаншалықты қарапайым екені, дамуы және 

денсаулығы болатындай, табиғи талап қозғалтқыштан шектеулі. Күнделікті қозғалтқыш 

белсенділігін денсаулық қорының табиғи жиналуының негізі сияқты қарастыру керек. 

Мектеп оқушыларының денесін өз бетімен жетілдіру және дене тәрбиесінің білім 

беру компонентінің тиімділігін жоғарлату, дене жаттығуының жүйелік сабақтарына 

ниеттенетін, олардың дене мәдениеті және спорт құндылықтарын меңгеруде орнықты 

талаптың қалыптасуын талап етеді, қазіргі мектептерде басты педагогикалық міндет 

болып қойылады. 

Сондықтан ашық алаңда немесе жабық орында пайдаланылатын оқу материалдары 

нақтылы мақсаттарды жүзеге асыру есебімен жасалуы керек. Бұл негізінен мына 

мәселелерге қатысты: мүсіннің өсіп дамуына жоспарлы ықпал ету, әртүрлі жаттығу 

түрлерін жүріспен, жүгіріспен, секірумен байланыстыра отырып, шыдамдылық 

көрсеткішін жақсарту. Мұндай педагогикалық міндеттерді орындауға жалпы дамытатын 

және арнайы дамытатын жаттығуларды шебер ұштастыру үлкен мүмкіндік береді. Бұлай 

ұштастыру оқушыларды спорттық мінез-құлық жағдайына үйретеді, еркін қозғалысты іске 

асыруда олардың ерік-жігерін нығайтады.  

 Орта мектептерде оқытылатын негізгі пәндердің бірі -дене шынықтыру. Болашақ 

ұстаздар бұл пәнді өз деңгейінде жүргізу үшін, ғалымдар мен әдіскер ұстаздар ұсынған 

оқу құралдары мен оқыту әдістемелік кешендерін басшылыққа алғандары абзал. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Шуранова Т.Н. 

МБОУ СОШ № 102 г.Воронеж 

 

В современную школу приходят дети с разным запасом знаний и разным 

потенциалом. Одним из обязательных условий обучения является привитие учащимся 

навыков самостоятельной работы. Только во время самостоятельной работы школьника 

можно увидеть конкретный результат. Самостоятельная работа - одно из важнейших 

средств мышления и речи учащихся, усвоения учебного материала, закрепления и 

проверки знаний, создания основы для развития интереса. Она развивает творческие 

способности детей, воспитывает волю, внимание, настойчивость в достижении 

поставленной цели, прививает интерес к поиску, к самостоятельным открытиям. 

Формирование у школьников навыков самостоятельной работы предполагает решение 

двух тесно связанных между собой задач. Первая из них заключается в том, чтобы развить 

у учащихся самостоятельность (качество личности) в познавательной деятельности, 

научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; 

вторая - в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении 

и практической деятельности [1]. 

Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может еще самостоятельно 

ставить цель своей деятельности, не в силах еще планировать свои действия, 

корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с поставленной 

целью. В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого 

уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, 

добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Нами была изучена сущность самостоятельной работы. Б.П. Есипов (60-е г.г. XX 

века) обосновал роль, место, задачи самостоятельной работы в учебном процессе. При 

формировании знаний и умений учащихся стереотипный, в основном вербальный способ 

обучения, становится малоэффективным. Роль самостоятельной работы школьников 

возрастает в связи с изменением цели обучения, его направленностью на формирование 

навыков, творческой деятельности, а так же в связи с компьютеризацией обучения. 

Анализ монографических работ, посвящённых проблеме организации самостоятельной 

работы школьников показал, что понятие самостоятельной работы трактуется 

неоднозначно: 

По утверждению Есипова Б.П. самостоятельная работа – это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся достигнуть 

поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических (либо тех и других вместе) действий [1]. 

Самостоятельная работа, на наш взгляд, наиболее полно определяется А.И. Зимней. 

По её определению самостоятельная работа представляется как целенаправленная, 

внутренне мотивированная структурированная самим объектом в совокупности 

выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности [2]. 

В данном определении принимаются во внимание психологические детерминанты 

самостоятельной работы: саморегуляция, самоактивация, самоорганизация, самоконтроль 

и т.д. А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие 

правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует 
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самостоятельное её  расширение, углубление и продолжение в свободное время. Для 

учителя это означает чёткое осознание не только своего плана учебных действий, но и 

осознанное его формирование у школьников как некоторой схемы освоения учебного 

предмета в ходе решения новых учебных задач. Но в целом это параллельно 

существующая занятость школьника по выбранной им из готовых программ или им самим 

выработанной  программе усвоения какого-либо материала [2]. 

Самостоятельная работа рассматривается как высший тип учебной деятельности, 

требующий от учащегося достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, 

самодисциплины, ответственности, и доставляющий ученику удовлетворение, как процесс 

самосовершенствования и самосознания. 

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством преподавания 

и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. Эти два понятия очень тесно 

связаны, но следует выделить самостоятельную работу как ведущую и активизирующую 

форму обучения в связи с рядом обстоятельств. Именно поэтому огромное внимание в 

современном образовании уделяется формированию самостоятельных навыков работы.  

В учебном процессе начальной школы все учебные умения и навыки становятся 

самостоятельными по мере продвижения школьника. 

Н. А. Лошкарева делит все учебные умения и навыки на четыре основных вида: 

1) общие умения и навыки, связанные с чтением, пересказом и систематизацией 

учебного материала; 

2) общелогические (интеллектуальные) умения, которые ориентированы на 

формирование таких приемов умственной деятельности, как анализ, синтез, сравнение, 

доказательство и т.д.; 

3) библиотечно-библиографические умения, способствующие развитию младших 

школьников, связанные с самостоятельным использованием книг и периодики; 

4) организационно-познавательные умения, обеспечивающие минимум знаний об 

основах организации своей учебно-познавательной деятельности [3]. 

Непосредственная организация самостоятельной работы младших школьников 

протекает в два этапа. Первый этап - это период начальной организации, требующий от 

учителя непосредственного участия в деятельности обучаемых, с обнаружением и 

указанием причин появления ошибок. Второй этап - период самоорганизации, когда не 

требуется непосредственного участия учителя в процессе самостоятельного 

формирования знаний младших школьников. 

Выработка навыков самостоятельной работы - это процесс, который достигается 

путём выполнения упражнений (целенаправленных, специально организованных 

повторяющихся действий). В упражнении способ действия совершенствуется и 

закрепляется, происходит формирование навыков. Показателями наличия навыка является 

то, что младший школьник, начиная выполнять действие, не обдумывает заранее, как он 

будет его осуществлять, не выделяет из него отдельных частных операций. Благодаря 

формированию навыков самостоятельная работа выполняется быстро и точно. 

Л.А. Шкутина и Ж.Е. Сарсекеева выделяют уровни владения навыками 

самостоятельной работы: 

- уровень понимания, который характеризуется тем, что школьник понимает, что 

всегда необходимо ставить перед собой цель выполнения заданий, знает, какие учебные 

действия и в какой последовательности следует выполнять, понимает, как их выполнять; 

- уровень репродуктивного действия, который характеризуется тем, что школьник 

может выполнить определенные действия, пользуясь предписанием, и воспроизвести ход 

выполнения задания; 

- уровень автоматизированного действия, который характеризуется тем, что 

школьник может выполнить новое задание, пользуясь уже имеющимися у него навыками 

без опоры на предписание [4]. 



1017 

 

При формировании навыков самостоятельной работы мы применяем различные 

виды самостоятельной работы учащихся. По дидактической цели самостоятельные работы 

делятся на работы по: 

1) приобретению новых знаний, овладению умением самостоятельно приобретать 

знания; 

2) закреплению и уточнению знаний; 

3) выработке умения применять знания в решении учебных и  практических задач; 

4) формированию умений и навыков практического характера; 

5) формированию творческого характера, умению применять знания в 

усложненной ситуации. 

Каждая из перечисленных групп включает в себя несколько видов самостоятельной 

работы, поскольку решение одной и той же дидактической задачи может осуществляться 

различными способами. Указанные группы тесно связаны между собой. Эта связь 

обусловлена тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения 

различных дидактических задач. 

Например, с помощью экспериментальных, практических работ достигается не 

только приобретение умений и навыков, но также приобретение новых знаний и 

выработка умения применять ранее полученные знания. 

Рассмотрим содержание работ при классификации по основной дидактической 

цели. 

1. Приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно приобретать 

знания осуществляется на основе работы с учебником, выполнение наблюдений и опытов, 

работ аналитико-вычислительного характера. 

2. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной системы 

упражнений по уточнению признаков понятий, их ограничению, отделению 

существенных признаков от несущественных. 

3. Выработка умения применять знания на практике осуществляется с помощью 

решения задач различного вида, решение задач в общем виде, экспериментальных работ и 

т.д. 

4. Формирование умений творческого характера достигается при написании 

сочинений, рефератов, при подготовке докладов, заданий при поиске новых способов 

решения задач, новых вариантов опыта и т.п. 

На уроках русского языка при формировании навыков самостоятельной работы мы 

используем типы самостоятельной работы, описанные Белкиной Е.А. с опорой на 

познавательные задачи и специфику учебно-познавательной деятельности учащихся [5].  

1. Самостоятельные работы на основе предложенного алгоритма действий. 

К первому типу относятся работы на основе данного учащимися алгоритма 

действия. Познавательная деятельность обучаемых при этом должна заключаться в 

узнавании объектов при повторном восприятии информации о них. (1 уровень). 

 

1 класс 

Тема: Знакомство с буквой Н, н. 

-Составь слова 

   Мари  ни   на     

ра   име  

2 класс 

Тема: Суффикс. 

- Допиши ряды слов. Обозначь 

суффиксы. Подчеркни корни с 

чередованием. 

Медведь – медведица – медвежонок 

Волк - …-… 

Тигр - … - … 

Орёл - … - … 

… - зайчиха - … 

… - лосиха - … 

- Слова с каким значением образуют 
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суффиксы – иц- ; - их -; - онок - ; - ёнок - ? 

 

2. Самостоятельные работы с частичным  реконструированием. 

Цель самостоятельных работ второго типа заключается в формировании знаний и 

деятельности, позволяющих воспроизводить по памяти усвоенную ранее информацию и 

решать типовые задачи. Познавательная деятельность в этом случае заключается в чётком 

воспроизведении или частичном реконструировании содержания материала (2 уровень). 

 

1 класс  

Тема: Знакомство с буквой Л, л. 

- Вставь нужную букву Л или Р. 

Мо…ния              …емни 

…уна                    …ана 

Орё…                   …оре 

 

Тема: Знакомство с буквой З, з. 

- Составь слова. 

Зано                                  мок 

кра     за              за             ни 

  кас             са            са             

гар  

коле                                   ря                

2 класс 

Тема: Синонимы. 

- Вставь пропущенные слова из 

скобок. Объясни свой выбор. 

Магазин детской … (наряд, 

одежды). Вечером дети надели красивые, 

праздничные (наряд, одежда) и т. п. 

Тема: Приставка. 

_ Выпиши 3 группы родственных 

слов в столбики. Обозначь приставки. 

Наполнить, залить, рисовать, 

записка, наливать, заходить, лить, письмо, 

запомнить и т. п. 

 

3.Самостоятельные работы, заключающиеся в решении нетиповых задач. 

Самостоятельная работа третьего типа способствует формированию у обучаемых 

знаний и деятельности, лежащих в основе решения нетиповых задач, когда 

осуществляется перенос знаний, умений и навыков. Такая деятельность сводится к 

поиску, формированию и реализации способа решения (3 уровень). 

 

1 класс 

- Найди слово в слове. 

ПЕНАЛ - … 

ПОЛЮС - … 

ПИЛОТ _ … 

- Составь из букв слова. 

А, М, Й 

Л, А, У, Н 

Р, О, Ё, Л 

- Подумай, как связаны слова в 

первой паре и допиши подходящее по 

смыслу слово вместо пропуска. 

У птицы это крыло, у человека – 

рука. 

У собаки морда, у человека - 

_________. 

У машины – мотор, у человека - 

___________. 

2 класс 

Тема: Корень 

- Запиши пары слов в таком 

порядке: 

а) однокоренные слова; 

б) формы одного и того же слова. 

Еловый – ельник, дождик – 

дождиком, трава – травинка и т. д. 

- Как ты думаешь, прав ли Саша, 

который под буквой а) записал птица – 

птицы? Почему? 

Тема: Омонимы. 

- Найди «спрятанную» шутку. 

Ел старик хлеб с ухой, откуда же 

Под столом рыбьи кости? 

 - На чём основана шутка? 
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4. Творческие самостоятельные работы. 

Дидактическая цель самостоятельных работ  четвёртого типа – создание 

предпосылок для творческой деятельности (4 уровень). 

 

1 класс 

 - Составь предложения по 

картинке. 

- Составь предложения по схеме. 

- Придумайте слова к схемам. 

 

   

  

    
 

2 класс 

Тема: Значение слова. 

- Слова иней, роса называют 

явления природы. Назови и запиши 

известные тебе явления природы. Составь 

и запиши с написанными словами 

предложения. 

 

Предложенные типы самостоятельных работ не только способствуют 

формированию навыков самостоятельной работы, но и оказывают значительное влияние 

на глубину и прочность знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных 

способностей, на темп усвоения нового материала. 

Опыт работы над формированием навыков самостоятельной работы младших 

школьников показал, что: 

1. Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником по решению 

задач, выполнению наблюдений и опытов) при правильной ее организации способствует 

получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые 

они приобретают при сообщении учителем готовых знаний. 

2. Организация выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели и 

содержанию самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и 

творческих способностей, развитию мышления. 

3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ 

ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков практического характера, 

а это в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование познавательных 

умений и навыков. 

4. С течением времени при систематической организации самостоятельной работы 

на уроках и сочетании ее с различными видами домашней работы по предмету у учащихся 

вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате для 

выполнения примерно одинаковых по объему и степени трудности работ учащиеся 

затрачивают значительно меньше времени по сравнению с учащимися таких классов, в 

которых самостоятельная работа совершенно не организуется или проводится 

нерегулярно. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программного 

материала, увеличить время на решение задач, выполнение экспериментальных работ и 

других видов работ творческого характера. 

Мы пришли к выводу, что для формирования навыков самостоятельной работы 

школьника учитель должен уметь спланировать познавательный процесс учащегося и 

правильно выбрать способ решения задачи, при этом большое значение уделяется 

подборке учебного материала. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лобова Л.А., Захожая Т.Н. 

КГУ СОШ № 83 имени Г.Мустафина 

 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в образовании является 

повышение качества школьного обучения через развитие у учащихся функциональной 

грамотности по предметам. В начальных классах в этом не маловажную роль играет 

уровень развития внимания у детей.  

На современном этапе проблема развития внимания у младших школьников 

вызывает беспокойство. Оно непроизвольное, неустойчивое и носит кратковременный 

характер. Дети часто отвлекаются, им трудно сосредоточиться на задании. Кроме того, из 

окружающей среды ребята получают большое количество часто ненужной информации, 

которая засоряет их память, рассеивает внимание. Поэтому главной задачей учителя 

является развитие внимание у учащихся начальной школы. Нашей задачей было найти 

наиболее эффективные методы и приемы развития внимания у детей начальных классов. 

Внимание не является психическим процессом, каким являются, например, 

восприятие, запоминание, мышление или воображение. Мы можем воспринимать, 

запоминать, мыслить, но не можем быть «заняты вниманием». Внимание – это особая 

форма психической активности человека, необходимое условие всякой деятельности. 

Играет ребенок, учится ученик, творит художник, мыслит ученый, непременное условие 

их успешной деятельности – хорошо развитое внимание. 

Основные функции внимания – это обеспечение избирательности познавательных 

процессов, целенаправленности деятельности человека и ее активизации. 

Все познавательные процессы начинаются с внимания, которое определяет, что из 

окружающего мира выделит, увидит, услышит, запомнит ребенок, что и как войдет в 

систему его знаний. К.Д.Ушинский отмечал, что внимание – есть та дверь, через которую 

проходит все, что только входит в сознание человека из окружающего мира. 

В младшем школьном возрасте развиваются все свойства внимания. Без этого 

обучение невозможно. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками требует постоянного и 

эффективного самоконтроля детей, что возможно только при сформированности 

достаточно высокого уровня произвольного внимания. В первое время обучения у 

младших школьников преобладает непроизвольное внимание. 

Поэтому задачей учителя является развитие произвольного внимания школьников, 

что является необходимым условием их дальнейшей успешной деятельности. 

В начале обучения внимание ученика привлекает лишь внешняя сторона вещей. 

Внешнее впечатление захватывает учащихся. Но это мешает им проникнуть в суть вещей, 

событий, явлений, затрудняет контроль над своей деятельностью. 

Другие свойства внимания также еще очень несовершенны. Объем внимания 

младшего школьника меньше, чем у взрослого человека, всего 2-3 знака. Менее развито и 

умение распределять внимание. Особенно ярко неумение распределить внимание 
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проявляется во время написания диктантов, когда надо одновременно слушать, 

припоминать правила, применять их и писать.  

Встречаются «невнимательные» ученики, концентрирующие свое внимание на чем 

угодно, только не на изучаемом предмете – на своих мыслях, далеких от учебы, рисовании 

на чем-нибудь. Если такой ребенок смотрит в учебник, он не видит правила и упражнения, 

а целенаправленно изучает текст или рисунок, не имеющий отношения к уроку. Внимание 

этих детей достаточно развито, но из-за отсутствия нужной направленности они 

производят впечатление рассеянных. 

Для большинства невнимательных младших школьников характерны сильная 

отвлекаемость, плохая концентрированность и неустойчивость внимания. 

Следовательно, педагогам необходимо систематически включать в учебный 

материал упражнения, развивающие отдельные свойства внимания. Знать и владеть 

приемами для его развития, что и подтвердили результаты нашей деятельности. 

Анализируя работы учащихся, мы выяснили, что при выполнении письменных 

работ дети пропускают слова, не дописывают до конца предложения. Наблюдая за детьми, 

мы отметили, что они не могут концентрировать внимание на задании. Методика «10 

слов» помогла нам выяснить, что проблема развития внимания есть у 12 детей (54%).  

В работе с детьми мы решили использовать активные формы организации детей, 

эффективные методы и приемы развития внимания, новые стратегии оценивания 

деятельности учащихся на уроке.  

При разработке уроков русского языка и математики мы включили парные, 

групповые, индивидуальные формы организации детей, стратегию формативного 

оценивания «Светофор». Благодаря этому у детей появился интерес к уроку. Большинство 

ребят хотели быть успешными, поэтому слушали задания внимательно, старались 

выполнить его качественно. В ходе наблюдения за работой в группе, мы пришли к 

выводу, что дети стали терпимее друг к другу, у некоторых раскрылись лидерские 

качества. Отвлекаться на посторонние дела им стало просто некогда, так как происходила 

смена деятельности от работы с теорией к работе с практическим материалом. От работы 

индивидуальной, к парной и групповой. Для того, чтобы рефлексивно оценить свою 

деятельность на уроке и деятельность товарища, требовалось внимание. Думаем, что 

внедрение новых подходов в обучение влияет не только на развитие мыслительной 

деятельности, но и на воспитательную составляющую учебного процесса. Для развития 

внимания на уроках мы применяли следующие стратегии: «Распределение цифр в 

определенном порядке», «Найди отличия», «Игра, распространенная у охотничьих племен 

индейцев», «Каждой руке – свое дело», « Путаница», «Работа с таблицами и схемами, 

«Работа с орфографическим словарём», «Зрительный диктант», «Найди слово», «Поиск 

отличий», диктант «Проверю себя», «Пишущая машинка», ««Перепутанные линии», 

«Чтение с помехой»,  словарный диктант с комментированием. Эффективно развивает 

внимание упражнение «Корректура». Детям предлагается несколько записанных 

предложений с пропуском и перестановкой букв в некоторых словах. Разрешается 

прочесть этот текст только один раз, сразу исправляя ошибки цветной ручкой. Затем он 

передает лист второму ученику, который исправляет оставленные ошибки ручкой другого 

цвета. Возможно проведение работы в парах. Тренируют внимание разнообразные 

упражнения: «Найди пару», «Найди лишнее», «Найди недостающее». А также 

графические диктанты «Узоры из геометрических фигур», «Узоры по клеточкам». 

Часто детям бывает трудно переходить от яркой, доступной наглядности и более 

серьезному материалу, когда надо строить самостоятельно свои суждения. В этом случае 

нам помогают различные схемы. Отвечая на вопросы учителя, дети постепенно заполняют 

таблицу, цель которой – представить наглядно схему объяснения элементов задачи: 

условий, вопроса, решения и ответа. Затем проводится работа по схеме. Составляются и 

решаются задачи коллективно и индивидуально. Ученик отвечает на вопрос, пользуясь 
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такой схемой. При этом его внимание направлено не на запоминание и воспроизведение 

заученного, а на понимание причинно-следственных связей. 

Для коррекции нарушений внимания мы использовали упражнения, основанные на 

точном воспроизведении каких-либо заданных образов: геометрических узоров, движений 

учителя, определенной последовательности букв, цифр или слов, арифметических 

действий. Хорошие результаты для тренировки внимания дает одновременный подсчет 

двух, трех и более предметов на таблицах или в реальных жизненных ситуациях. 

Например, дети подсчитывают число встретившихся им на прогулке машин. Необходимо, 

чтобы все виды тренировок заинтересовали ребенка, иначе будут препятствовать 

развитию внимания. 

Следующий прием развития внимания, который мы использовали – это сравнение, 

с помощью которого ребята могут определить особенности предметов и явлений. Иногда 

дети просто перечисляют детали предметов или сопоставляют, но значительно легче 

называют различие свойств, чем их сходство. Постепенно овладевая мыслительной 

операцией сравнения, дети начинают регулировать свое внимание, направлять свою 

исследовательскую активность от непосредственного восприятия к выделению в 

предметах  существенных сторон. При этом особенное значение имеет правильная 

постановка вопросов. От их содержания зависит организация мыслительной деятельности 

человека, уровень его исследовательской активности. 

Далее, мы провели повторную диагностику развития  внимания. Результаты 

показали, что процент детей с хорошо развитым вниманием увеличился на 8. 

 
Наши выводы: 

- индивидуальные, групповые, парные формы организации детей способствовали 

развитию внимания учащихся, совершенствованию диалогической речи, позволили 

организовать обучение друг друга, взаимодействие  «сильных» и «слабых» учащихся; 

- применение формативных видов оценивания позволило видеть результаты 

усвоения материала через обратную связь, корректировать учебный процесс,  что 

обеспечивало развитие внимания у детей, интерес к уроку. успех обучения; 

- использование ИКТ способствовала развитию внимания у учащихся. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫНДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Мендибаева М. Б.,Абилдаева К. Г. 

М.Мәметова атындағы Қызылорда жоғары педагогикалық колледжінің қазақ тілі 

мен әдебиеті оқытушылары 

 

 

Әдебиет адамдарға өмірді танытып қана қоймайды, мінез-құлқына ықпал етеді, 

күллі тұрмыс-тіршілігіне әсер етеді. Әдеби шығарма адамның күллі ой-қиялын, сыр-

сезімін түгел баурайды: қуантады, сүйіндіреді, таңдантады, күйіндіреді, жылатады, 

күлдіреді. Қысқасы, адамның көңіл күйінде сан-сапа құбылыстар туғызып, із қалдырады. 

З.Қабдолов 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру ісіне оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу міндетін қояды. Білім мазмұнын жүзеге асыру үшін дәстүрлі 

оқыту технологиялары мен әдіс-тәсілдерін түбегейлі өзгерту негізгі мәселенің бірі болып 

табылады. 

Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің басты мақсаты– заман 

талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушыларды тұрмыстық, 

қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына толық, әрі тиімді түрде араластыру болып 

табылады.  Білім беруде оқушыны білім ақпаратымен қамтамасыз етіп қана қоймай, 

олардың бойында танымдық қабілеттері мен икемдерді де қалыптастырып, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге үйретуіміз керек. 

Әдебиет – сөз өнері. Ол өнердің бір саласы. Әдебиет пәні де өнер пәні. Әдебиет 

пәні арқылы оқушылардың рухани дүниесі байиды, туған тілін сүюден елін, адамзатты 

құрметтеуге дейінгі сезімдерді тәрбиелеп, танымдық, шығармашылық қабілеттерін 

дамытамыз.  

 Ұлы жазушы М.Әуезов «Әдебиет мектеп ішіндегі ақыл, сезім тәрбиелеп, 

қалыптасып жетілуден басқа оқушыға қазақ деген елдің өткендегісі мен бүгінгі пішінін 

танытуға керек» дейді. Әдебиетті оқытудың басты мақсаты – оқушыларды сөз өнерінің 

қыр сырымен таныстыру, халық даналығы, халық өсиеттерінен нәр алғызу, кітапқа деген 

ынтасын ояту, халықтың рухани байлығы – әдебиетін жан жақты игерту, сол арқылы 

имандылыққа, инабаттылыққа, парасаттылыққа, сұлулыққа т.б. тәрбиелеу.  

Оқушының шығармашылық қабілетін ашу,оны алға қарай дамыту үшін жоспарлы 

істің мақсаты мен міндетін айқындап алу қажет. Мақсат-оқушылардың іскерлігі мен 

дағдыларын қалыптастыра отырып шығармашылық жұмысқа баулу,ой-өрісінің дамуына 

мүмкіндік тудыру. Міндет-оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, жан-жақты 

дамуына көңіл бөлу, ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Алға қойған мақсат пен 

міндетті орындау үшін оқушы жастардың шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге, 

дамытуға ден қою қажет.  

Шығармашылық дегеніміз-оқушының белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең 

жоғарғы түрі. Бұл мәселені шешуде шығармашылық тапсырмалардың орны ерекше. 

Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар оқушының білім деңгейін-оқушылық деңгейден 

шығармашылық деңгейге көтеруге жол ашады. Шығармашылық процесс – жеке тұлғаның 

шығармашылық қабілетінің сипатына және темпераментіне, сонымен қатар, оның ойлау 

бағытына, мәдениетіне, білім деңгейі және тәжірибесіне байланысты жүзеге асады. 

«Шығармашылық» ұғымы жөнінде Қазақстан Республикасы Орта білімді дамыту 

тұжырымдамасында: «Шығармашылық - бұл адамның өмір шындығында өзін - өзі тануға 

ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түюі, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Шығармашылық тұлға қалыптастыру – 
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қазіргі оқу үрдісінің ең басты талаптарының бірі. Шығармашылықтың биік шыңы – 

креативтілік. Креативтілік (creatio – латын сөзінен аударғанда жасау, жарату) – 

шығармашыл, жаңашыл іс-әрекеті мағынасын білдіреді. Қазақ әдебиеті сабақтарында 

оқушылардың шығармашылығын дамыту ең алдымен, көркем әдебиетпен жұмыстан 

басталады. Көркем әдебиетті сюжеттік-композициялық талқылай білу оқушыны 

шығарманы тұтастықта көрінуіне, ең негізгі идеясын ұғынуына мүмкіндік береді.  

Танымдық белсенділік – оқушылардың өз бетінше әрекет етуге дайын болуға 

ұмтылысын, алға қойған мақсаттарға жету үшін оңтайлы жолдарды таңдай білуден көрініс 

табатын жеке тұлғаның сипаты ретінде айқындалады. Танымдық белсенділікті 

қалыптастыру әдістемесін жасау барысында оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастырудың сондай-ақ оқушыларда қалыптасатын танымдық дербестіктің бөліктері 

ескеріледі. Сабақ өту барысында жеке тұлғаның танымдық қабілетін ескере отырып, түрлі 

деңгейдегі жеке тапсырма беру арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттыруға болады. 

Танымдық әрекет негізінде білімді меңгертуді тек байқаумен, сезумен ғана қабылдатып 

қоймай, керісінше, талданып отырған үрдісті аңғарту арқылы заңдылықтың теория 

жүзінде қалай ашылғанын байқата, соны білдірте отырып меңгерген білімін тәжірибеде 

шығармашылықпен қолдана білудің дұрыс амал-тәсілдерін үйрету, сол арқылы іскерлігі 

мен дағдысын артады.  Сонымен қатар, ғаламтордағы «Әдебиет порталы», «kitaphana.kz» 

т.б. сайттарын дұрыс әрі нақты пайдалана білуге баулу да зор рөл атқарады.  

ХХІ ғасыр – ақпараттар ғасыры. Жаңа білім үдерісі баланың білімін, білігі мен 

дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуды алдыңғы орынға қойып отыр. 

Айқын ерекшелігі – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту 

технологияларын шығаруға ұмтылуы. Жаңа білім беру технологиясының басты 

қағидалары – оқытудың ізгілендіру, өздігінен дамитын, дұрыс шешім қабылдау алатын, 

өзін-өзі жетілдіріп, өсіруші, тәрбиелеуші тұлға қалыптастыру болып табылады.  

Жаңа технологиялардың өзіндік ерекшелігін ескере отырып, сабаққа тек қажетін 

ғана таңдап алу пән мұғалімінің шеберлігіне байланысты. Әдіс – оқу-бие жұмыстарының 

алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп 

жұмыс істеу үшін қолданатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін 

жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып, оқушының 

ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Ал, тәсіл – оқыту 

әдісінің элементі. Оқытудағы ең басты нәрсе – оқушылардың танымдық жұмыстары. 

Оқытудың тиімді әрі ұтымды жолдары оқытудың әр түрлі әдістері арқылы анықталады. 

Мәселен, интерактивті оқыту әдістеріне: мультимедия, тренинг, бейне сабақтар т.б. 

жатқызуға болады. Бұл әдіс арқылы білім алушылар ақпаратты жылдам әрі қызықты ала 

отырып, жаңа тақырыпты тез меңгереді. Білім беруде компьютерлік технологияларды 

пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға бағытталған моделін 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. [1] 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша сабақ қызығушылықты ояту, 

мағынаны ашу, ой толғаныс деген үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңнің мақсаттары  

бойынша білім алушының өзінде қалыптасқан білімі мен түсініктерін өзектендіре отырып, 

оқылатын тақырыпқа танымдық қызығушылығы мен белсенділігін арттыру.  Екінші, 

«Мағынаны ашу» кезеңінде жаңа ақпараттармен өз білімімен арақатынасын белгілейді. 

Жаңа тапсырмалар орындап, өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады. Ең маңызды «Ой 

толғау» кезеңі білім алушылардың толғанысын ұйымдастыра отырып, өзіне, топтасына 

сын көзбен қарап, баға беруге  үйретеді. «Түртіп алу», «Галереяға саяхат», «Жолаушының 

күнделігі», «Ой шақыру», «Еркін жазу» т.б. стратегиялары әр сабақтың ерекшелігіне 

қарай лайықтала қолданылады. Сабақтың мақсатын қоя  отырып, түрін айқындап, жаңа 

педагогикалық технологияларды сәйкестендіреміз. [1] Нақты міндеттерді айқындау – 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Сабақты меңгерту барысында, оқушы міндетін анық-

айқын болжай білуі керек. Мұғалім шығармашылығы мен оқушы шығармашылығындағы 

үйлесімді нақты болжау маңызды жұмыстардың бірі. Әдістерді таңдап алу – ең күрделі 
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үрдіс. К. Д. Ушинский: «Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. 

Оқуды, ізденуді тоқтатысымен, оның мұғалімдігін де жойылады» десе, Қ.Бітібаева 

«Мақсатым оқушылармен бірге көркем мәтінмен жұмыс істей отырып, олардың 

ойлауына, толғануына, пікір айтуына ықпал ету; көркем шығармаға деген көзқарасын, 

эстетикалық талғамын тәрбиелеу, сөз құдіретін баяндау, түсіндіру жолымен білдіру емес, 

ондай інжу-маржанды оқушының өзіне таптырту. Мақсатым – сабақты қызу еңбекке құру: 

сабаққа оқушыларды қатыстыру. Олар – пікір айтушылар, өз пікірін қорғаушылар, қызу 

айтысқа қатысушылар, көркем шығармаға деген өз көзқарасы, эстетикалық талғамы 

қалыптасып келе жатқан азаматтар. Сол себептен де оларды сабақта үнемі іздендіріп 

отыруды мақсат етемін » - деп мұғалімдер ісіндегі жауапкершілікті орынды көрсеткен. [2] 

«Сабақ – білім беру процесінің тұлғаны білімдендіру, тәрбиелеу мен дамытудың 

негізгі үдерісі өтетін орын, нақты мектептің және халыққа білім беру жүйесінің дамуы 

сабақтан басталады», - дейді Ю.А.Конаржевкий.  [3] Сабақ барысында бір ғана тәсілмен 

шектелмей, өз сабақтарымда қазіргі таңдағы инновациялық технологияларды 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты таңдап қолданамын. Ол – мұғалімнің 

филологиялық біліміне, функционалдық сауаттылығы мен кәсіби шеберлігіне, 

инновацияларды меңгеру деңгейіне тікелей тәуелді. «Әдістің жақсы, жаманы болмағы 

жұмсалатын орнына қарай, - деген А.Байтұрсынов. Сондықтан мұғалім өтілетін 

тақырыпқа сай тиімді әдістерді саралап, жобалауы тиіс. Оның басты міндеті – осы 

процесті дамыта отырып, оқушыға педагогикалық әсер ету, оған жағдай жасау, оның 

шығармашылық күшінің оянуына ықпал тигізу, қызығушылығын дамыту, эстетикалық 

бейімділігі мен қабілеттелігін, соған сай жұмысқа деген дағдысы мен іскерлігін арттыру. 

[4] Мен үшін әрбір сабаққа жаңалықтарды, озық тәжірибелерді пайдалану үлкен 

жетістіктерге жетелейді. Өзімнің әрбір сабағымда озық технологияларды пайдалану 

жақсы нәтижелер беруде. Кез келген сабағымда тақырып бойынша жаңалықтармен 

таныстыру арқылы бастау дәстүрге айналды. Қызығушылықты арттыру арқылы сабақты 

бастау сол сабақтың аяғына дейін қызық өтуіне себеп.  

Ұстаздың басты мақсаты – шәкіртінің өзінен де білімі терең, дәрежесінің биік 

болуы. Сол кезде ғана қоғамда алға жылжу үрдісі жүреді. 
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АДАМГЕРШІЛІК  -АДАМНЫҢ РУХАНИ АРҚАУЫ 

 

Жанабекова Р.Н .,Нұрымжанова.А.Е., 

№63 «Мөлдір» балабақшасы КМҚК 

 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани 

тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның 

туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде 

көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 

айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, 

қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті 

тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. Рухани -адамгершілік тәрбие- 

екі жақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата-аналардың, педагогтардың 
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балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- тәрбиеленушілердің белсенділігін 

қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- қатынастарынан көрінеді. Сондықтан 

белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана 

отырып, педагог істелген жұмыстардың нәтижелерін, тәрбиелеушілерінің жетіктістерін 

зер салып талдау керек. Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен 

тұрады. Олар адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық 

өзара қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін 

адам еңбек ету, өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге 

де формалары, бұл-сананың, сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-

қатынастың бөлінбес элементтері, олардың негізінде қоғамымыздың қоғамдық-

экономикалық құндылықтары жатады. Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты 

үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұны мен 

формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Адамгершілікке, 

еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру 

процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады. Тәрбиешінің ең 

бастапқы формалары педагогтың балалармен мазмұнды қатынасында, жан-жақты іс 

әрекетінде, қоғамдық өмірдің құбылыстарымен танысу кезінде, 

балаларға арналған шығармаларымен, суретшілер туындыларымен танысу негізінде іске 

асады. Мұндай мақсатқа бағытталған педагогтық жұмыс еңбек сүйгіштікке, ізгілікке, 

ұжымдық пен патриотизм бастамасына тәрбиелеуге, көп дүнеині өз қолымен жасай алуды 

және жасалған дүниеге қуана білуді дамытуға, үлкендер еңбегінің нәтижесін 

бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге 

тырысу, бірге ойнау, бір нәрсемен шұғылдану, ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру 

ісіне өздері қатысуға талпыныс пайда болады. Мұның бәрі де баланың жеке басының 

қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді ұстанымын бірте-бірте 

қалыптастырады.  Әр баланың жеке басы- оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау-

 бүгінгі күннің және алдағы күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті көңіл бөлуі 

талап етіледі. «Балалар бақшасындағы тәрбие бағдарламасы» мектепке дейінгі 

балалардың жан-жақты дамуын, олардың мектепке дайындығын қарастырады. 

Бұл бағдарланы жүзеге асыруда басты ролді атқарады. Оның тәртібі, іс-қимылы, балалар 

және үлкендермен қарым-қатынасы балалар үшін үлгі бола отыра , педагогтың ықпалы 

әсерлі енеді, баланың жеке басы қалыптасады. Оның ықпалы неғұрлым белсендірек болса, 

баланың сезімдерін жан-жақты қамтыған сайын, олардың ерік күшін жұмылдырып, 

санасына ықпал етеді. Мектепке дейінгі жастағы баланың рухани-адамгершлік дамуы 

балабақшасы мен отбасы арасындағы қарым-қатынастың тығыздығы артқан сайын 

ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір бала қандай да болмасын бір міндетті орындау үшін, 

өзіндік ерекше жағдайлар жасалады. Мәселен, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым-

қатынастар, адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте-еңбек сүйгіштік, үлкендер 

еңбегін құрметтеу, сондай-ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі 

сияқты қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады. Мектепке 

дейінгі жаста балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен 

түйінделеді: ізгілік бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер арасындағы саналы 

қарым-қатынас/ тұрмыстың қарапайым ережелерін орындау/ кеңпейілдік, қайырымдылық, 

жақын адамдарға қамқорлықпен қарау және т. б./ Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара 

ұжымда қарым-қатынасын қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, 

әр түрлі ұлт өкілдеріне қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі 

қаланады, немқұрайдылықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай 

болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. Қарапайым әдеттерді тәрбиелей отырып 

педагог балдырғаннның бар істі шын пейілмен әрі саналы атқаруына қол жеткізеді, 

яғни сыртқы ұнамды мінездері оның ішкі жан дүниесін, оның ережеге деген көзқарасын 

айқындайды. Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі 

аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. 
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Тәрбиенің негізгі мақсаты- дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі 

биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі 

қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. 

Ол балаға рухани ляззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жасбаланың рухының өсіп 

жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық«, деп атап көрсеткен. Руханилық 

жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде адамның мінез-

құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның 

өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. Рухани-адамгершілік тәрбие — бұл дұрыс 

дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас 

мәдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының 

дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайды. Сананың қалыптасуы-ол баланың 

мектепке бармастан бұрын, қоғам туралы алғашқы ұғымдарының қалыптасыуна, 

жақын адамдардың өзара қатынасынан басталады. Баланы жақсы адамгершілік 

қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен жолдас болудың әсері күшті 

екенін халқымыз ежелден бағалай білген. «Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің 

мұратқа, жаманмен жолдас болсаң- қаларсың ұятқа...» «Жаман дос, жолдасын қалдырар 

жауға» — деген мақалдардан көруге болады. Мақал-мәтелдер, жұмбақ, айтыс, өлеңдер 

адамгершілік тәрбиенің арқауы. Үлкенді сыйлау адамгершіліктің бір 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 т. б. Адамгершілік-ең жоғары құндылық деп қарайтын 

жеке адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық қасиеттерінің жиынтығы. 

Адамгершілік тақырыбы- мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың бойына 

адамгершілік қасиеттерді сіңіру- ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Адамгершілік 

әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы- халқында, отбасында, 

олардың өнерлерінде, әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс — 

тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Көрнекті педагог 

В. Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола 

алады», — дейді. Демек, шәкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне 

адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның 

өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең бастысы — 

өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі — 

келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты 

мол, мәдени — ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің 

де қоғам алдындағы борышымыз. Мектепке дейінгі адамгершілік тәрбие — балалардың 

адамгершілік сана-сезімін, мінез- құлқын қалыптастыруды қамтиды. Дәлірек айтқанда, 

адалдық пен шыншылдық, адамгершілік, кішіпейілдік, қоғамдағы және өмірдегі 

қарапайымдылық пен сыпайылық, үлкенді сыйлау мен ибалық адамгершілік тәрбиесінің 

жүйелі сатылап қамтитын мәселелері. Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының 

ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық педагогикасын ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстүрлерді, әдет- ғұрыпты жан-жақты терең білумен қатар, өркениетті 

өмірмен байланыстыра отырып, білім берудің барлық кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. 

Ата-ананың болашақ тәрбиесі үшін жауапкершілігі ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. «Балапан 

ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»дегендей, ата-ананың күн сайын атқарып жүрген 

жұмысы- балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер айтса, соны айтатынын, не істесе 
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соны істегісі келетінін бәріміз де білеміз. Баланың үйден көргені, етене жақындарынан 

естігені-ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, 

жағымды істермен айналысатын адамның айналасындағыларға көрсетер мен берер тәлімі 

мол болмақ.. Жас өспірім тәлім-тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді үлкендерден, 

тәрбиешілерден насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында ғана алады. 

Жеке тұлғаның бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы осы бағытта 

жүзеге асады, сөйтіп оның өзі-өзі тануына, өзіндік бағдарын анықтауына мүмкіндік 

туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі керек. Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі 

отбасында қалыптасатыны белгілі. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. 

Әсіресе еңбекке деген тұрақты ықыласы бар және еңбектене білуде өзін көрсететін 

балаларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып табылады. Өз халқының 

мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі мен мәдениетіне, 

салт-дәстүріне құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат қалыптасады. Қазақ 

халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Отбасында, 

балабақшада , қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау және оны қастерлеу 

әрбір адамнан талап етіледі. Халқымыздың тәлім- тәрбиелік мұрасына үңілсек, 

ол адамгершілікті, қайрымдылықты, мейірбандықты дәріптейді. Ата-бабаларымыздың 

баланы бесігінен жақсы әдеттерге баулыған. «Үлкенді сыйла», «Сәлем бер, жолын кесіп 

өтпе» деген секілді ұлағатты сөздердің мәні өте зор. Адамгершілікті, ар-ұяты бар адамның 

бет-бейнесі иманжүзді, жарқын, биязы, өзі парасатты болады. Ондай адамды халық «Иман 

жүзді кісі» деп құрметтеп сыйлаған. Балаларымызды имандылыққа тәрбиелеу үшін 

олардың ар-ұятын, намысын оятып, мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілдік, 

қамқорлық көрсету, адалдық, ізеттілік сияқты қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Баланы 

үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, иманды болуға, адамгершілікке баулу 

адамгершілік тәрбиесінің жемісі. Балаларды адамгершіліке тәрбиелеуде ұлттық 

педагогика қашанда халық тәрбиесін үлгі ұстайды. Ал, адамгершілік тәрбиелеудің бірден-

бір жолы осы іске көзін жеткізу, сенімін арттыру. Осы қасиеттерді балаға жасынан 

бойына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің берік ірге тасын қалағанымыз. Рухани-

адамгершілік тәрбиесінде алдымен баланы тек жақсылыққа-қайырымдылық, мейірімділік, 

ізгілікке тәрбиелеп, соны мақсат тұтса, ұстаздың, ата-ананың да болашағы зор болмақ. 

«Мен үш қасиеттімді мақтан тұтам», — депті  Ақан сері. Олар: жалған айтпадым, 

жақсылықты сатпадым һәм ешкімнен ештеңені қызғанбадым. Бұл үш қасиет әркімнің 

өз құдайы. «Өз құдайынан айырылған адам бос кеуде, өлгенмен тең» деген екен. 

Шындығында бұл ақиқат. Олай болса, жеке тұлғаны қалыптастыруда, олардың жан 

дүниесіне сезіммен қарап, әрбір іс-әрекетіне мақсат қоюға, жоспарлауға, оны 

орындауға, өзіне-өзі талап қоя білуге тәрбиелеу — адамгершілік тәрбиенің басты мақсаты. 

Мақсатқа жету үшін сан алуан кедергілер болуы мүмкін. Ондай қасиеттерді бала бойына 

жас кезінен бастап қалыптастыру жеке тұлғаны қалыптастырудың негізін қалайды. 

«Еліміздің күші- патшада, сәбидің күші- жылауында» демекші, біздің күшіміз, 

қорғанышымыз, сеніміміз- адамгершілігімізде болуы керек. Ол үшін Ақанның осы 

үш қасиетін бала бойына дарыта білсек-ұлы жеңіс болары анық. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. «Отбасы және балабақша» № 2 2006 ж , 

2. «Бала мен балабақша» № 2 2002 № 5-6 2003 ж 

3. Бастауыш мектепте оқыту № 4 2007 ж 

4. Сатыбаев С Халық әдебиетінің тарихы негіздері — Алматы 2000ж 

5. Баймұратова. Б. Отбасындағы баланы мектепке дайындау , — Алматы  

2001 ж 
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Охрана жизни и укрепления здоровья, улучшение физического развития, 

функциональное совершенствование и повышение работоспособности организма ребенка, 

а также закаливание являются первоочередными задачами. 

Это обусловлено тем, что органы и функциональные системы у дошкольников еще 

несовершенны, слабо развиты защитные свойства организма, дети более подвержены 

неблагоприятным условиям внешней среды, чаще болеют.  

Ограничение движений или их нарушение неблагоприятно сказывается на всех 

жизненных процессах. На современном этапе развития  необходимы радикальные 

изменения в стратегии формирования здоровья человека, начиная с первых дней его 

жизни. В ее основе должна быть положена философия здоровой личности, развивающейся 

в благоприятных условиях в процессе самопознания, саморазвития и самореализации. По 

мнению ряда специалистов, обществу следует сконцентрировать большое внимание на 

детском периоде жизни, который определяет развитие потенциальных возможностей 

взрослого человека. Наша задача помочь каждому ребенку быть более внимательным к 

себе, научить его осознавать свое здоровье и свои возможности, что будет способствовать 

пониманию окружающих его людей и быть более внимательным к их здоровью. 

Осознавая себя, ребенок научится понимать поведение в обществе, что положительно 

отразится на его нравственном облике.  

Вся обстановка и окружение ребенка должна способствовать осознанию важности 

укрепления своего здоровья. Воспитывая у каждого ребенка осознанное отношение к 

своему здоровью, общество закладывает прочные основы всего государства и 

обеспечивает его безопасность. Система непрерывного образования – в семье, в 

дошкольном образовательном учреждении и в школе – должна быть ориентирована на 

формирование у детей валеологически обоснованного образа жизни.  

Всё, что приобретено ребёнком в детстве, сохраняется на всю жизнь. Это касается 

и здоровья. В этот период у детей закладываются основные навыки по формированию 

здоровья, которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствовании и 

сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Работа начинается с создания предметно-развивающей среды. В группе имеется 

традиционный физкультурный инвентарь. А также изготовлено нестандартное спортивно-

игровое оборудование: ребристые доски, массажные дорожки (со следами и пуговицами), 

кольцеброс, "скакалка - тяжеловес", "гусеница" и "мягкая мишень". Отдельно выделен 

"Уголок Здоровья", где находятся материалы оздоровительного характера (дидактические 

игры, массажёры и схемы проведения дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз), 

которые дети используют как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

На территории участка и спортивной площадки детского сада предметно-

развивающая среда организована с учётом необходимости сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и стимулирования двигательной активности детей. 

В числе оздоровляющих организм факторов немалая роль принадлежит 

закаливанию. Закаливание является одним из основных средств увеличения 

работоспособности при меньшей затрате сил, а в детском возрасте оно способствует 

всестороннему и гармоничному развитию ребенка, в определенной мере предопределяет 

успех воспитания и обучения.  

Необходимым компонентом режима дня и одним из основных факторов всей 

оздоровительной работы является закаливание как в повседневной жизни, так и в 

процессе проведения специальных воздушных и водных процедур. Элементы закаливания 

в повседневной жизни – это мытье рук до локтя, умывание. К этому мы приучаем детей 

постепенно. К Рижскому методу закаливания относится полоскание горла йодо-солевым 
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раствором и разные виды ходьбы по коврикам: 1) ходьба на дорожке, смоченной в 

соленой воде, 2) ходьба по сухой дорожке, 3) ходьба по резиновым коврикам. 

Любой вид закаливания является хорошим средством повышения 

сопротивляемости организма заболеваниям. Ежедневное пребывание ребенка на воздухе 

является средством закаливания и дает возможность удовлетворить физиологическую 

потребность в движении. Медицинская сестра участвует в организации всей работы по 

закаливанию детей, она составляет график проветривания и уборки помещений, а также 

закаливающих процедур; помогает воспитателям и помощникам воспитателей овладеть 

методиками закаливания, проверяет четкость и тщательность их выполнения. Следят за 

самочувствием и реакцией детей.  

Для своевременного и правильного развития ребенка необходимо 

сбалансированное полноценное питание. Правильная организация питания 

предусматривает достаточное обеспечение детей всеми необходимыми витаминами, что 

способствует их лучшему развитию, повышает сопротивляемость к различным вредным 

факторам внешней среды, в первую очередь, к инфекционным заболеваниям.  

Физические упражнения представляют собой специально подобранные и 

организуемые в определенных  условиях движения человеческого тела. Они отказывают 

благотворное влияние на совершенствование организма человека, помогают укреплять 

здоровье, плодотворно трудиться. Особенно большое количество движений требуется 

растущему организму. Неподвижность для маленьких детей утомительна, она приводит к 

замедлению роста, задержке умственного развития и снижению сопротивляемости к 

инфекционным заболеваниям. В огромном количестве движений ребенка проявляется 

естественное стремление к физическому и психическому совершенствованию.  

Как одна из форм работы по физическому воспитанию используются подвижные 

игры. Они проводятся со всеми детьми одновременно в основном на дневной и вечерней 

прогулках. Для прохладной погоды лучше подбирать игры, в которых все дети выполняют 

движения одновременно, для жаркой – хороши игры спокойного характера и малой 

подвижности, для осеннего времени целесообразны игры, которые можно проводить на 

ограниченной площадке. При выборе игры следует учитывать время ее проведения, 

предшествующую и последующую деятельность детей. Так, после физкультурных и 

музыкальных занятий в середине или в конце прогулки рекомендуется организовывать 

игры средней подвижности. Индивидуальная работа с детьми, а также с подгруппами из 2-

3 человек должна быть направлена на формирование двигательных умений и навыков, 

активизацию малоподвижных детей, улучшение физического развития ослабленных 

детей. Эта работа проводится в течение дня в свободное от занятий время во всех 

возрастных группах на основе общих дидактических принципов с применением тех же 

методов и приемов обучения, что и на занятиях со всей группой.  

Подвижная ирга содержит неограниченные возможности формирования у детей 

ориентировки в пространстве, имеющей важное значение в жизни. В подвижных играх 

ребенок решает разнообразные ориентировочные задачи: определяет и соразмеряет 

направление своих движений в окружающей среде. В каждой подвижной игре имеются 

правила, которые предусматривают необходимую пространственную ориентировку, 

определяют цель и способы действий ребенка. В подвижной игре ориентировочная 

деятельность детей требует самостоятельного решения двигательных заданий: они учатся 

быстро реагировать на изменения игровой ситуации, звуковые сигналы, двигаться в 

коллективе детей, согласовывая свои движения с действиями сверстников. Для 

закрепления представлений о направлении вперед-назад в старшей группе можно 

использовать игры: «Перебежки», «Кто быстрее добежит до флажка?», «Мы- веселые 

ребята», «Пожарные на учении» и др., в подготовительной группе: «Перебежки», «Два 

мороза», «Эстафета с мячом». В этих играх дети передвигаются до указанных предметов, 

выполняют последовательно ряд игровых правил, а затем возвращаются назад. 
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Объясняя игру, воспитатель обращает внимание детей на важность выполнения 

игровых правил, постепенно усложняя и дополняя их. Например, в игре «Хитрая лиса» 

правилами предусмотрено, что лиса выбегает на середину круга только после того, как 

дети три раза спросят: «Хитрая лиса, где ты?» Дети могут убегать только после слов лисы: 

«Я здесь». Они должны бегать по всей площадке, не сталкиваясь друг с другом, а кто 

столкнется – выходит из игры. Правила играют важную роль в воспитании 

дисциплинированности, честности, чувства коллективизма, самоконтроля, 

ответственности за себя и товарищей.  

Структура занятий по физической культуре на воздухе соответствует современным 

педагогическим требованиям, которые предъявляются к занятиям в детском саду. 

Физкультурное занятие состоит из трех частей: вводной (подготовительной), основной и 

заключительной. Продолжительность каждой части соответствует 9-10, 16-18 и 2-3 мин. В 

целом это составляет30-35 мин. Значительная часть занятий на воздухе проводится во все 

времена года в естественных условиях один раз в неделю. В случае неблагоприятной 

погоды занятие проводится на летней веранде, где созданы условия для проведения 

занятий.  

Количество общеразвивающих упражнений и их дозировка увеличиваются с 

возрастом детей по мере их физического развития и роста физической подготовленности. 

Выполняются упражнения и разных исходных положений. Утреннюю гимнастику во всех 

возрастных группах следует проводить без длительных объяснений и неоправданных 

пауз, она должна создавать у детей бодрое настроение, но не перевозбуждать и не 

утомлять их. В детском саду утренняя гимнастика проводится под музыку во всех 

возрастных группах 2 раза в неделю.  Во всех предшкольных группах на занятиях с 

большой умственной нагрузкой, требующих длительного статистического положения 

тела, проводятся физминутки и релаксация с употреблением витаминизированных 

напитков.  

В самостоятельной двигательной активности дети должны иметь возможность 

заниматься любыми видами упражнений как индивидуально, так и объединяясь в 

небольшие группы. Воспитатель руководит этим видом деятельности (следит за 

дозировкой, заботится о смене видов деятельности). На участках детского сада в 

разнообразном и достаточном количестве есть физкультурное оборудование и инвентарь, 

его целесообразное размещение побуждает детей к движению.  

В предшкольном возрасте особое внимание уделяется строевым упражнениям, так 

как они создают особый настрой на занятия физическими упражнениями, способствуют 

выработке хорошей осанки. Воспитатели используют приемы, направленные на 

осмысленное выполнение упражнений (команды, объяснения, зрительные ориентиры, 

элементы соревнования). 

Основные принципы подбора общеразвивающих упражнений для занятий 

одинаковы во всех предшкольных группах. На одном занятии даются 8-10 

общеразвивающих упражнений из разных исходных позиций, которые в зависимости от 

новизны, степени трудности выполняются 6-8 раз преимущественно в среднем и быстром 

темпе. Многие общеразвивающие упражнения, предусмотренные программой, требуют 

значительного физического напряжения, поэтому важно правильно определить их 

дозировку и темп выполнения. При выполнении таких упражнений, как поднимание 

туловища из исходного положения лежа, прогибание лежа на животе и других, дыхание 

должно быть произвольным. 

Ходьба. Совершенствуя технику ходьбы, можно проводить ее с разным 

положением рук. На одном занятии используются упражнения в 4-5 видах ходьбы. В 

летнее время дети упражняются в ходьбе по естественному грунту, песку, дорожке из 

камней и т.д. 

Бег. Продолжается отработка легкости, ритмичности, закрепляется умение 

непринужденно держать руки, туловище, голову. Постоянно проводится бег с 
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преодолением препятствий в сочетании с другими движениями. Дети учатся бегать с 

мячом, со складкой, а также из разных исходных положений. Бег с сильным сгибанием 

ног в коленях, с выбрасыванием прямых ног вперед вводится со второго квартала в 

подготовительной группе, так как он требует большой физической подготовки.  

Прыжки. Дети научены легко прыгать на двух ногах вверх, мягко приземляясь и 

выполняя дополнительные задания: хлопок перед собой, поворот с кругом, с зажатым 

между ног мячом. Необходимо продолжать отработку техники прыжка в длину с места. В 

теплый период года чаще проводятся разнообразные прыжки со скакалкой, которые 

выполняют и девочки и мальчики. Интенсивность движений в этих упражнениях велика, 

поэтому надо строго регулировать их дозировку (3-4 раза по 30-40 прыжков с перерывом 

в сочетании с ходьбой). 

Бросание, ловля, метание. В предшкольных группах используются мячи разных 

размеров. Дети отрабатывают умения бросать и ловить мяч разных размеров исходных 

положений. При метании предметов на дальность детям напоминают, каким должно быть 

исходной положение, как выполнять замах и энергичный бросок, активизируя при этом 

движения кисти руки. Показ, сопровождаемый объяснением, многократное повторение 

позволяют добиться хороших результатов. Мнения и навыки, сформированные в процессе 

разнообразных упражнений в катании, бросании, ловле, ведении мяча, позволяют ребенка 

успешно овладеть такими спортивными играми, как настольный теннис, бадминтон, 

волейбол, хоккей, баскетбол.  

Ползание, лазание. Эти упражнения целесообразно проводить в сочетании с 

разными видами движений (прыжки с места и с разбега вверх). 

Упражнения в равновесии. Дети учатся сохранять правильное положение 

туловища, головы, действовать умеренно. При этом используются зрительные ориентиры 

и упражнения с переносом предметов.  

Спортивные упражнения и спортивные игры. Большое место на физкультурных 

занятиях должны занимать спортивные упражнения, которые требуют высокого уровня 

физического развития детей, координации движений, соблюдения определенных правил 

безопасности. Воспитатель должен хорошо знать методику обучения этим упражнениям, 

регулировать нагрузку. Практика показала, что наиболее удобна организация детей по 

подгруппам – с одной подгруппой разучивается наиболее сложное упражнение, другая 

выполняет те, которые уже хорошо усвоены и не требует особого внимания, например, 

катание на санках, метание снежков на дальность в цель и др. Целесообразно кого-то из 

детей назначить ответственным за проведение упражнений.  

Утренняя гимнастика. Дети предшкольных групп выполняют 8-10 упражнений. 

Дозировка упражнений  и темп задаются воспитателем с учетом их сложности. Важно 

выработать у детей положительное отношение к утренней гимнастике, потребности в 

ежедневном ее выполнении.  

Физкультминутки. В случае необходимости они проводятся примерно в начале 

второй половины занятия, когда наступает утомление и внимание детей ослабевает, когда 

они начинают отвлекаться и небрежно выполнять задания. Дети должны выполнять 

упражнения для разных групп мышц, простые по содержанию, которые можно провести 

рядом с рабочим местом. Лучше начинать упражнения для мышц рук, плечевого пояса, 

затем переходить к упражнениям для мышц туловища, ног. Физкультминутки не следует 

продолжать более 2-3 минут. Важно, чтобы она снимала утомление, но не перевозбуждала 

детей.  

Физкультурные досуги и праздники. Как правило, продолжительность досуга – 40 

мин. Его проводят во второй половине дня преимущественно на открытом воздухе. В 

содержании физкультурных досугов включаются знакомые детям упражнения, игры-

эстафеты, игры-забавы, аттракционы. Каждому ребенку предоставляется возможность 

посоревноваться во сверстниками в быстроте, ловкости, силе, сообразительности, 

находчивости. Детям должно быть интересно, весело, задания надо выполнять 
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непринужденно, с удовольствием. Два раза в год (зимой и летом) с детьми проводятся 

физкультурные праздники на открытом воздухе длительностью до часа. В содержании 

праздника большое место занимают спортивные 

упражнения, игры (с учетом сезона), в которые входят знакомые детям 

общеразвивающие упражнения, основные движения, а также игры с элементами 

соревнования. Воспитатель обязательно должен предусмотреть сюрпризные моменты, 

заранее продумать формы поощрения.            
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ПОРТФОЛИОНЫҢ ТҮРЛЕРІ. ОНЫ БАҒАЛАУ 
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Портфолио “аутентикалық бағалаудың” нақты бір түрі болып табылады. 

Аутентикалық бағалау дегеніміз – тәжірибелік-бағдарлы білім беруде қолданылатын және 

күнделікті, кәсіби шындық өмірге біртабан жақын жағдайда оқушылардағы білік, 

дағдылардың қалыптасуын бағалауды қарастыратын бағалаудың түрі. Аутентикалық 

бағалау оқытуда құзыреттілік қатынас негізінде құзыреттіліктің қалыптасу деңгейін 

анықтауға бағытталған. Шет мемлекеттердің жалпы білім беретін мектептеріндегі 

бейіндік оқытуда аутентикалық бағалау кеңінен қолданылады."Портфолиоға" педагогика 

ғылымында түрліше анықтама беріледі.  

1.Портфолио – оқушының белгілі бір уақыт аралығында оқудағы жеке 

жетістіктерінің жинағы мен бағасын тіркеу тәсілі. 

2.Портфолио – оқушының түрлі салалар бойынша қажыр-қайраты мен 

жетістіктерін көрсететін оқу нәтижелерінің жинағы. 

3.Портфолио – оқушының білім, білік, дағдыларына мониторинг жасауға арналған 

жүйелі, арнайы жинақталған дәлелдемелер жинағы. 

4.Портфолио – оқушының жеке жетістіктері мен тәжірибесін рәсімдеп көрсететін 

сан алуан ақпараттарды жинақтаған жұмыс папкасы. 

5.Портфолио – оқушының жеке өсуін қадағалау болып табылатын өзіндік көрме 

жұмыстары. 

Оның дәстүрлі жүйеден айырмашылығы – оқушының оқу, шығармашылық, 

әлеуметтік, коммуникативті қызмет түрлеріндегі нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді, 

баланың жеке құзыреттілігін айқындайды. 

Портфолио бағалаудың тиімді формасы ғана емес, бірқатар педагогикалық 

міндеттерді шешуге: 

- оқушылардың оқуға деген жоғары қызығушылығын үнемі қолдауға; 
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- олардың жеке және белсенді жұмыс жасауын ынталандыруға, оқу және өздігінен 

ізденіп оқу мүмкіндіктерін кеңейтуге; 

- оқушылардың рефлексия жасау мен бағалау дағдыларын дамытуға; 

- мақсат қою, өзінің оқу әрекетін жоспарлау мен ұйымдастыруға үйрену білігін 

қалыптастыруға негіз бола алады. 

 Портфолионы жасау кезінде Ресей мектептерінде міндетті 3 элемент ескеріледі 

екен.  

Мәселен:  

1)портфолиоға таңдап салған жұмыстың мақсатын айқындап, түсініктеме хат жазу 

керек;  

2)портфолионың мазмұны көрсетілуі тиіс; 

3)оқушының өз талдауы мен болашаққа деген көзқарасы туралы мәлімет. Ал 

портфолионың қызметі жөнінде осындай түрлі тұжырымдарды талдай келе, мынадай 

қорытынды жасауға болады: оқушылардың білім, білік, дағдыларының ауқымын көрсете 

отырып, бағалау процесін жеделдету;оқу мақсаттарын қолдау; белгілі бір уақыт 

аралығында оқушының өзгерісі мен өсуін тіркеу; оқушылардың, мұғалімдер мен ата-

аналардың қатынасын нығайту; оқу процестерінің сабақтастығының қамтамасыз ету; 

өздігінен оқуды қолдау; оқу мүмкіндіктерін кеңейту; оқыту процесін зерттеу 

мүмкіндіктерін кеңейту; анықталған нәтижелерге орай дамуды айқындау; алынған 

нәтижелерге нұсқау жасау мен бағалауға арналған ортақ тәсілді құрастыру; оқушылар өз 

оқуларын еркін бағалай алатын тәсілмен қамтамасыз ету; оқушылардың дамуын біркелкі 

қолдау мүмкіндіктері. 

Портфолио – оқушының жеке жетістігін жинақтау және бағалау тәсілі. 

Американдық және Еуропалық білім беруде портфолио “оқушы жұмысының жетістігі мен 

озықтығын көрсететін коллекция” ретінде анықталады. Портфолионың мектепте 

пайдалану идеясы өткен ғасырдың 80-жылдары АҚШ-та пайда болды. 90-шы жылдары 

негізгі мектептің барлық оқушылары үшін ұсынылды. Бұл әдістеме оқушылардың 

қызығушылық аясын анықтауға, олардың өз бейініне сәйкес мектептің жоғарғы 

сатысында сауатты түрде таңдау жасауға мүмкіндік береді. 

Бағалаудың 5 балдық дәстүрлі жүйесі мен тестілеу негізінен, білімдегі 

кемшіліктерді анықтаса, портфолио оқушының үйірме, олимпиада, жарыс, 

шығармашылық конкурстар, сабақтардағы жетістіктерін көрсетеді. Портфолионың негізгі 

мақсаты: оқушының білім алу процесі бойынша есебін ұсыну, оның оқудағы жетістігін 

бақылау, маңызды білім нәтижесін көру, оқушы жетістігін сапалық және сандық жағынан 

бағалау. 

ЕСТЕ БОЛСЫН! 

Портфолио тек қазіргі заманғы тиімді бағалау формасы ғана емес, сонымен қатар 

төмендегідей маңызды педагогикалык міндеттерді шешуге де көмек көрсетеді: 

* оқушылардың жоғары оқу уәждемелерін қолдауға; 

* оқушылардың белсенділігі мен дербестігін кетермелеуге, білім алу мен өздігінен 

оқып-үйрену мүмкіндіктерін кеңейтуге; 

* оқушылардың рефлекстік және бағалаушылық (өзін-өзі бағалаушылық) 

дағдыларын дамьлуға; 

* білім алу білігін қалыптастыруға - мақсат қою, өзінің білім алу әрекетін 

жоспарлау және ұйымдастыруға: 

* әрбір баланың жеке басының қабілеттерін барынша ашуға; 

* оқушылардың танымдық мүдделерін дамыту және ез бетімен танып-білуге 

даярлығын қалыптастыруға; 

* әрбір оқушы үшін табысқа қол жеткізетін жағдай тудыру, езін-өзі бағалауын және 

өз мүмкіндіктеріне сенімділігін арттыруға; 
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* рефлексия дағдыларын дамыту, өзінің мүдделеріне, бейімділіктеріне, 

қажеттіліктеріне талдау жасай білу, және оларды бойында бар мүмкіндіктерімен 

сәйкестендіру. 

Портфолионың мәні: 

1. оқу, жеке жетістіктерді және бағалауды кіріктіреді; 

2. алуан түрлі іс-әрекеттердің нәтижелерін талдау арқылы оқушылардың 

қабілеттерін, олардың тұлғалық қасиеттерін сандық және сапалық бағалауын біріктіреді; 

3. бағалауды, өзін-өзі бағалауды, өзара бағалауды, өзін-өзі талдауды және өзін-өзі 

бақылауды ынталандырады; 

4. педагог пен оқушыны әріптестікке бағыттайды; 

5. үздіксіз білім беру үрдісінде үздіксіз бағалауды құрады. 

Портфолионы құру кезіндегі ұсыныстар: 

Портфолионы рәсімдеу және материалдарды жинақтау кезінде тек «еріктік» (ең 

алдымен, баланың көзқарасы бойынша) ұстанымы пайдаланылуы керек. Өзінің 

портфолиосына материалдар жинақтайтын оқушы жеке жетістіктер папкасына қандай 

құжаттар мен материалдарды салатынын өзі шешеді. 

Портфолионы рәсімдеу және материалдарды жинақтау кезінде ата-аналардың және 

басқа үлкендердің көмегі мен қолдау қажет, алайда бұл үрдісте баланың орнын толық 

басуға болмайды. Баланың өзі белгілі бір күш-жігер салу керек, өйткені портфолионы 

жинақтау кезінде тек ақырғы нәтиже ғана маңызды емес, сондай-ақ оқушы өзінің 

жетістіктерін ұғынуы, қол жеткізген нәтижелеріне жеке қарым-қатынасын қалыптастыруы 

қажет. Бұл балаға өзінің мүмкіндіктерін ұғынуға көмектесетін маңызды педагогикалық 

талап. 

Осылайша, оқушының портфолиоға материалдар жинақтау туралы мәселені өз 

бетінше шешу құқығынан айыруға болмайды, сондай-ақ оны қажетті психологиялық және 

практикалық қолдаусыз да қалдырмау керек. 

Портфолионы әзірлеу кезінде қосымша және кәсіби білім беру ұйымдарына, 

балалардың қоғамдық ұйымдарына жиі бару керек, оқушыны олар өткізетін шараларға 

қатысуға ынталандыру қажет. Бұл мектептер ұсынатын олимпиадалар, сайыстар және 

викториналардың тар шеңберінен шығуға мүмкіндік береді. Өйткені бұл шараларға 

пәндерге деген қызығушылықтары бар болса да, әрбір оқушы қатыса алмайды. Сондықтан 

аталған әлеуметтік орталарға бару оқушының портфолиосы үшін материалдарды 

джинақтау мен жеке жетістіктерін көрсетуде мүмкіншіліктерін кеңейтеді. 

Портфолионы әзірлеу кезіндематериалдарды көптеп жинақтаумен және басқа 

оқушылармен «ал менде екі пікірге артық» деген ұстаным бойынша жарысумен елігуге 

болмайды. Портфолио үшін құжаттар мен материалдарды жинақтауға барынша мұқият 

болу керек. Өйткені олардың саны емес, сапасы маңыздырақ. 

 Портфолионың құрылымы: 

Алғашқы бет (түсқабы); 

мазмұны; 

бірінші бөлім: «Менің портретім»; 

екінші бөлім: «Құжаттар портфолиосы»; 

үшінші бөлім: «Жұмыстар портфолиосы»; 

үшінші бөлім «Пікірлер портфолиосы»; 

бесінші бөлім: «Жинақ сандықша» (жадынамалар, нұсқаулар, пайдалы ақпараттар). 

 Менің портретім - жеке мәліметтерден, автобиографиядан және балаға мінезін, 

қабілеттерін талдауға, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану, өзін-өзі талдау әдістерін, мақсат 

қоюды білуге, осы мақсатқа қол жеткізу жолдарын айқындауға көмектесетін 

психологиялық диагностиканың нәтижелерінен тұрады. 

Құжаттар портфолиосы – сертификатталған (құжатталған) жеке жетістіктердің 

жинағы. Құжаттардың көшірмесін беруге болады. 
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Жұмыстар портфолиосы– түрлі шығармашылық, зерттеу жұмыстарының, 

рефераттардың, жобалардың (пайдаланылған әдебиеттері көрсетілген), қысқаша 

сипаттамасы бар модельдер мен макеттердің, тізімі көрсетілген шығармашылық 

жұмыстардың жинағы, сондай-ақ ғылыми конференцияларға, оқу семинарларына, 

мектептік мейрамдарға, шараларға қатысу. 

Пікірлер мен ұсыныстардың портфолисы– оқушының мұғалім ұсынған іс-әрекеттің 

әлуан түріне қарым-қатынасының сипаттамасы, оқушының өзінің нақты іс-әрекеті мен 

оның нәтижелеріне жазбаша өзіндік талдауы. Бөлім оқушының адамдарға, оқиғаларға, іс-

әрекеттің түрлеріне қарым-қатынасының сипаттамасынан тұрады (БАҚ мақалалары, 

мақалаға пікір, мұғалімнен, ата-ананың, достарының пікірлері). 

Портфолио оқушынын, әртүрлі әрекет түрлерінде оқуда, шығармашылықта, қарым-

қатынаста, т. б. қол жеткізген нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді және білімге, 

тәжірибеге бағдарланған көзқарастың маңызды элементі болып табылады. Оқу 

портфолиосының түпкі мақсаты - нәтиже бойынша, жұмсалған күштер бойынша, оқу-

танымдық әрекеттің материалдандырылған өнімдері бойынша оқытып-үйрету прогресінің 

дәлелдемесі болып табылады. 

Портфолио - оқушының белгілі бір оқу кезеңіндегі жеке басының жетістіктерін 

тіркеу, жинақтау және бағалау тәсілі 
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АТА-АНАЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ -ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

МӘДЕНИЕТІН КӨТЕРУ -ОТБАСЫНДА ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

БАСТЫ ШАРТЫ 

 

Мейрамова Б. М. 

Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі 

 

Әрбір дәуір кезінде ата-аналар балаға тәлім-тәрбие берумен бірге олардың бойында 

ақыл-қайрат, білім -тағылым алу қасиеттерін дамытуға үнемі көңіл аударып, жете мән 

беріп отырған. 

Алдымызда-Қазақстан-ғасыры. Еліміз егемендігін алып, дүниежүзілік өркениетке 

ұмтылу барысында, өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие беру халықтың жарқын болашағын 

меңзейді. Халықта «Тәрбие табалдырықтан басталады»-деген нақыл сөз бар. Асыл сөздің 

мәнісі неде? Яғни, әр отбасындағы ата-аналардың алдында тұрған басты міндет -өзінің 

ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеуде дей отырып, «адам 

ұрпағымен мың жасайды» деген тұжырымды үлгі түту. Мәңгі жасағысы келетін халық 

атадан балаға қалатын қара шаңырағын қорғап, өркендеп өсуін үнемі қадағалап отырады. 

Ұзақ жылдар бойы ата-баба жолын,  халықтың мұра, мақал-мәтелдер, шешендік сөзбен 
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жыр маржанын «ескіліктің қалдығы», «өзінен кейін дүниені топан су қаптаса да» демей, 

өскелең ұрпақтың тәлім-тәрбиесіне баса назар аудару - ата-ананың борышы. Онсыз елде 

болашақ жоқ. Орта ғасырдағы шығыстың әйгілі ойшылы, ұлы ғалым Әл Фарабидің 

күрделі еңбектерінде тікелей арналған мәселелерінің бірі, адамның ой сезімін, мінез 

құлқын тәрбиелеп, жетілдіру арқылы оны бақыт жолына салуды көрсету болған. Бала 

тәрбиесі ең алдымен отбасындағы ата-анасының ықпалымен жүзеге асып, қоғамдық 

тәрбиемен ұштасып жатады. Атаның батасы, әженің әңгімесі, әкенің өнегесі, шешенің 

тәрбиесі халықта мұра. Өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие берудің қуатты құралы халық 

даналығы жасаған ауыз эдебиет туындылары. Бұл атау ғылымда фольклор деп аталады. 

Тарихи даму процесінде ұрпақтар жалғастығының ұлы істерін үлгі өнеге тұтып қала 

бермек. Ал бұл мәселе Қазақстан елінің бүгінгі өтпелі дәуірі үшін айрықша қажетті 

фактор. Бабамыз Әл Фараби ел қамын ойлап қайғырған, жан-тәнімен, қанымен, жерімізді 

қорғаған Асанқайғы мен Қазтуған, Шалкиіз, Ақтамберді, Бұқар жырау мен Әбілхайыр 

хан, Әйтеке мен Қазыбек би, Төле би ұлы тұлғалар, Ыбырай мен Абай, Шоқанмен 

Шәкәрім сияқты данышпандар өз еңбектерінде өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие берудің мән 

жайын кеңінен сөз еткен. Ы.Алтынсарин «болмасақ ,Сіз барсыз,Үміт еткен достарым, 

Сіздерге бердім батамды» -деп жастардың келешегіне көп үміт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

артқан. Әл Фараби бабамыз тіл тағылымына айрықша мән беріп, халқымыздың болашақ 

ұрпағы тәлім тәрбие, білім алып, дүниетанудың сырына қанығуды ойластырады. Тәуелсіз 

еліміздің, ұлтымыздың төл бесігінің бірі ана тіліміз болып отырғанда, адамзаттық 

адамгершілігі мол, еліне, жеріне деген сезімі жоғарғы жастарды тәрбиелеп, олардың сана 

сезімін ояту ең алдымен ата-ананың әрбір отбасының басты міндеті.  

Психолог Л.С.Выготский : «Бала дүниеге келісімен әлеуметтік, қоғамдық тіршілік 

иесі болып саналады. Оның өсіп жетілуі үшін ересектермен қарым-қатынасқа түсуінің 

маңызы зор, осы арқылы бала біліммен әлеуметтік тәжірибені меңгереді». Бүгінгі күні, 

ерікті адамдарды дамытудың қоғам өмірінде шешуші тәрбиенің маңызды екендігі 

мемлекеттік мәселе. Бала отбасы мүшелері арасында ең жарасты, ең әділетті қарым-

қатынастардың куәсі болып, үлгі өнеге алады. Отбасында баланың жауапкершілігі мен 

достық, ар-намыс сезімдерінің оянуы ата-ана тәрбиесінің ықпалы. Ата-ана және басқа 

ересектер өскелең буынға тек жеке бастарының өнегесімен, іс әрекеттерінің үлгісімен 

ықпал жасайды. Ата-аналар ұнамсыз жағдайларға тіпті уақытша болса да бой алдыруына 

жол бермеуі тиіс. Өйткені күйкі көріністің ықпалы лезде тамыр жайып, баланың бойына 

мінез болып қалыптасуы ыктимал. Ата-бабаларымыз ұрпағын ер-жігітке кедергі болатын 

жалқаулық, аңқаулық, жасқаншақтық, өтірік өсек айтып, алдап-арбау сияқты жағымсыз 

қасиеттерден аулақ болуға тәрбиеленген. Сонымен қатар олар жан тәнімен, қанымен 

қоршаған жерімізді, елімізді, Отанымызды, тілімізді сақтай отыры өскелең ұрпақты 

адамгершілік қасиеттерге баулуды мақсат тұтқан. 

Халық даналығы «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», «Әке көрген оқ жонар, 

шеше көрген тон пішер», «Не ексең соны орасың» десе ұлы Абай «Тегінде адам баласы 

адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген мәселелермен озады. Одан басқа нәрсемен 

оздым демектің бәрі-ақымақшылық» деп түйіндейді. 

Бала отбасы жағдайында  өмірдегі әртүрлі жағдайларда өзін қалай ұстауы, 

адамгершілік әліппесі: кішіпейіл болу, ізеттілік, сыйластық, үлкендермен және кішілермен 

қандай қарым қатынаста болу сияқты тәжірибе жинақтайды және оны меңгереді. 

Отбасында бірін-бірі сыйлау, қамқоршы болу, бірлесіп еңбек ету секілді игі дәстүрлер 

қалыптасқан болса, ол ортадан қоғамға қарсы тұратын тәрбиесіз адам шығуы теориялық 

жағынан алғанда мүмкін емес. 

Моральдық жағынан азғындаған отбасында, әдетте, балаға жеткілікті көңіл 

бөлінбейді. Балалар ата-анасының қамқорлығымен сүйіспеншілігін сезінбегендіктен, олар 

«ертеңгі күннің қуанышын» жоғалта бастайды. 

Сондықтан олар отбасында өздеріне алмаған жылылық пен қайырымдылықты 

сырттан, көшеден іздейді. Бірақ, көп жағдайда оларды қоғамға жат элементтер өз 
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қамқорлығына алады. Олар бұзақылар тобы, нашақорлар,  жезөкшелер, т.б. әлеуметтік 

топтар болуы мүмкін. 

Отбасы тәрбиесінде ең маңызды мәселенің бірі-ата-аналардың педагогикалық 

көзқарасының қалай қалыптасуында. 

Қазіргі кездегі аса бай отбасылардың пайда болуы оларда бала тәрбиесінің дұрыс 

тәжірибесі қалыптасты деген сөз емес. Міне, осындай отбасылардың кейбір ата-аналары 

баланың кез келген сұранысын  сол мезетте қанағаттандыру,  аламын деген нәрсесінің 

бәрін сөзге келмей сатып әперу, үй тірлігіне қатыстырмауы баласының өзімшіл, тек кана 

тұтынушы, жалқау, басқаның есебінен жақсы өмір сүргісі келетін арамтамақ болып 

қалыптасуына әкеліп соқтыратынын ескере де бермейді. Дәл осыған қарама-қарсы әрекет 

істейтін ата-аналардың да түсінігі балаларын тура жолдан шығаруға итермелейді. 

Ондай ата-аналар өз балаларын аса қаталдықпен тәрбиелеймін деп әр түрлі қысым 

мен тыйымдарды қолдану, сол нәрсеге бола қатаң жазалау, ар-намысын қорлайтын 

әрекеттер жасау арқылы балаларын өздеріне қарсы қояды. Мұндай жағдайда, әрине, 

балалар ата-анасын әрине сыйламайды, олардың баласына айтқан ақылы кері әсер етеді. 

Осындай отбасында тәрбие алған баланың тәрбиелі болуы да екіталай. 

Келесі топқа жататын ата-аналар өз балаларының не істеп немен айналысып 

жүргендерімен ісі жоқ, оны өзінің міндеті деп санамайтындар. Олардың балалары 

қараусыз қалғандай әсер береді. Бұл-ең қауіпті әрі сөз жоқ, девиантты мінезді балалардың 

басым көпшілігін беретін отбасылар. 

Көшедегі кездейсоқ топтардың оқушының теріс мінезін қалыптастырудағы қосар 

үлесі де аз емес. Өйткені, қазір көшелерді, аймақтарды белгілі бір топтардың бөліп алып , 

сол жерлерде билік жүргізетіні ешкімге де құпия емес, олар өз түсініктері бойынша өмір 

сүреді және өз қатарын өзі сияқтылармен толықтырып отырады. Ал олар сол ортада 

өздерін еркін әрі ыңғайлы сезінеді. Себебі отбасында, мектепте көрмеген қамқорлық пен 

құрметке бөленеді. Олардың өз адамгершілік қағидалары мен адами құндылықтары 

өздерінше қалыптасқан. Сондықтан қоғамдық мораль мен нормалар олардың түсінігіне 

сай келмейді. Олардың еліктейтіндері: түрмедегі беделділер, зорлықшылық пен 

тонаушылық «ерлік» істері. Ендеше қоғамға жат құмар ойыны, ішкілік ішу, дөрекі сөйлеу, 

нашақорлықпен, жезөкшелікпен айналысу олардың күнделіктегі қатардағы тірліктері 

іспетті. Нәтижеде отбасындағы тәрбиенің нашарлығы мен мектептегі тәрбие беру ісінің 

дұрыс жолға қойылмауының кесірінен девиантты мінезді балалар тәртіп бұзушылардан 

көше тәртібін қабылдайды. Сөйтіп, ақырында кәдімгі қылмыскерге айналады. 

Бұл қиын балалар өздерінің интелектуальдық қабілеті жағынан өз қатарларынан 

қалмайды. Алайда, олардың жоғары психологиялық қасиеттері: зейін, абстрактылы ойлау, 

есте сақтау т.б. әр түрлі жаттығулар мен дағдыларды дамытпағандықтан артта қалған. 

Соның салдарынан олар қиынды ойлай білмейді, өз ісінің ақырын болжай алмайды, 

сондай-ақ танымдық белсенділігі төмен, ғылым мен саяси қоғамдық мәселелер мүлдем 

қызықтырмайды, рухани мәдениеттің не екенінен тіпті бейхабар. Негізінен, олар 

қарапайым күнделікті өмірдің күйбеңінен аспайды, онда тек даярға тап болып үйренген, 

салиқалы да пайдалы іс әрекеттен гөрі уақытты босқа өткізгенді тәуір көреді. 

Дегенмен, олар өздерінің алдына қойған мақсатын орындау үшін әр түрлі 

тапқырлық көрсете алады. Сабақ оқу, уәдеде тұру, режимді сақтау, саналы тәртіпке 

бағыну сияқты оқушыға тән міндеттер мен парызды орындауға келгенде олардың ерік 

жігері тым төмен, табандылығы жетіспейді. 

Зерттеулер көрсеткендей, ер балалар мен қыздардың арасында едәуір 

психологиялық айырмашылықтар бар. Ер балалар қыздарға қарағанда, белсенді, іс-әрекеті 

жылдам, ұрыс-керіске бейім. Қыздар өз көңіл күйіне көбірек берілген, айтқанды 

орындағыш және жанашыр болуға жақын тұрады. Сондықтан тәрбие беруде балалардың 

осы ерекшелігін есепке алу керек. Жасөспірім шағында олар нағыз жігітке ұқсағысы 

келеді. Дегенмен олар дөрекі, тек күшіне сенетін, төбелескіш болып келетіні жиі 



1039 

 

байқалады. Сол себепті де қыздарға қолданған тәрбие құралдары ер балаларға барлық 

кезде жарамды бола бермейді. 

Девиантты бозбалаларды қайта тәрбиелеу кезінде олардың темпераментін ескермей 

болмайды. Мысалы, сангвиник өзіне қойылған талаптарды тез қабылдайды, бірақ дәл 

солай тез ұмытады. Холерик өзіне қойылған талапты өзін күлкіге айналдыру, мазақтау, 

кемсіту деп түсініп оны дөрекі түрде қабылдамай тастайды. Меланхолик өзіне 

ұнамдысын, өз көзқарасын тура келген жерін ғана қабылдап, басқасына көңіл де 

аудармайды. Флегматик бәрін жан-жақты, терең ойланады. Осыған орай тәрбие 

жұмысында темпераменттің ерекшеліктерін ескермейінше, педагогикалық шаралардың 

іске аспай қалуы әбден мүмкін. 

Көтеріңкі көңіл күй, құрмет көрсету, сенім білдіру сияқты психикалық жағдайлар 

тұлғаға педагогикалық әсер етудің әсерлігін күшейтеді. Ал ашушаң, бойын қорқыныш 

билеген, өкпелегіш сияқты жағымсыз сәттер оқушының жақсы болып қалыптасуына 

үлкен бөгет. Сондықтан оқушыға педагогикалық әсер етер кезінде оның қандай 

психологиялық жағдайда екенін ескеру өте-мөте қажет. 

Еліміздегі саясат пен экономикадағы түбірлі өзгерістер қоғамымыздың барлық 

саласының, оның ішіндегі білім беру жүйесі және оның алғашқы баспалдағы-мектепке 

дейінгі тәрбиені қамтып отыр. Бұл кездейсоқ нәрсе емес.  Ұзақ уақыттары бойы біз мектеп 

жасына дейінгі баланың тәрбиесінде отбасының алатын орнын жеткілікті дәрежеде 

ескермей келдік. Көбінесе қоғамдық тәрбиеге баса назар аударып, әсіресе, оның бала 

дамуына тигізетін жетекші роліне сүйендік. Ал бүгінгі таңда мемлекетіміз мектепке 

дейінгі мекемелер жүйесін толық қанды және материалдық жағынан қамтамасыз ете 

алмауы себепті балабақшалар көптеп қысқара бастады. Соған орай керісінше тенденция -

отбасындағы тәрбиенің ролі күшейту талабы қойылып отыр. 

Әрбір отбасының өзіне ғана тән ерекшеліктері бар: олардың ішінде жас ерекшелігі 

және туысқандық катынастар бойынша құрамының әртүрлі болуы, отбасы өмірінің стилі, 

материалдық пен рухани құндылықтарды пайдалану мүмкіндігі, отбасының ересек 

мүшелерінің әлеуметтік кемелдігі т.б. Бұның барлығы баланың күнделікті өмірін 

ұйымдастыру және оған тәрбиелік ықпал жолдарын анықтайды. Жеке тұлғаның 

қалыптасуы отбасы өмірінің тұрмыс тіршілігін ұйымдастыру көңіл күй адамгершілік 

тынысы қалыптасқан отбасылық дәстүрлері сияқты барлық саламен тығыз байланысты. 

Міне, сондықтанда баланы тәрбиелеу, оның өмірін ұйымдастыру ата-ананың өзін өзі 

тәрбиелеу, отбасы өмірін дұрыс ұйымдастыра білу, жылы да бейбіт микроклиматты 

қамтамасыз ететін ізгілікке құрылған үй ішілік қарым қатынасты орнықтырудан 

басталады. Ал отбасылық микроклиматтың дұрыс болуы көбінесе педагогикалық 

ықпалдың тиімділігін арттыруға септігін тигізеді, яғни өзара құрмет, достық, сенім 

атмосферасында өскен бала жетекке оңай жүріп, тәрбиелік әсерге көнгіш келеді. 

Сонымен, отбасының тәрбиелеу ықпалы деңгейін былайша анықтауға болады: 

1. Отбасының әлеуметтік құндылығы. Бұл отбасының беріктігімен, оның 

мүшелерінің адами, рухани жан саулығымен, ортақ іске қызығушылықтың болуымен 

анықталады. Пайдалы іс-әрекетке толы күнделікті ортақ тірлік, отбасылық және қоғамдық 

мерекелер мәдени және спорттық демалыстар отбасының бірлігін нығайта түседі, өсіп 

келе жатқан кішкентай азаматқа үлкен қуаныш сыйлайды.  

2. Балаға оны тәрбиелеуші ересек адамдардың тарапынан қойылатын бірлігі. Бұл 

жерде атақты педагог А.С. Макаренконың педагогтарға арналған тәрбиенің 

педагогикалық мақсат міндеттерге жұмылған барлық тәрбиешілердің ортақ ісі екендігі, 

егер педагогтардың тәрбиеге ортақ көзқарасы ортақ қатынасы болмаса, мақсатқа 

бағытталған тәрбие үрдісін қамтамасыз ету мүмкін еместігі жөніндегі сөзін еске алуға 

болады. Отбасының барлық ересек мүшелері бала үшін тәрбиеші, олардың тарапынан 

болатын талаптың бірлігі өте маңызды. 

3. Отбасылық өзара қарым-қатынастың дұрыс болуы. Бала тәрбиесінде әке мен 

шеше рөлінің өте маңызды екені белгілі. Ана өз баласының тәрбиешісі ғана емес, 



1040 

 

отбасының ұйтқысы. Отбасы мүшелерінің өзара түсінісуінің, бір-біріне кіші пейіл қамқор 

қатынасы мен үйде жылы атмосфераның орнығуына бірден бір себепкер болатын әйел-ана 

сондай-ақ әке-азамат, от ағасы, тәрбиеші. Парасатқа құрылған әке-шеше қатынасы 

баланың адамгершілік сапаларына жетудегі тендесі жоқ үлгі өнеге . 

4. Отбасылық дәстүрлер. Отбасының рухани байлығы мен потенциалды -тәрбиелік 

мүмкіндіктерін, онда қалыптасқан дәстүрлерге қарап анықтаймыз. Уақыт сыныннан, өмір 

елегінен өткізілген отбасылық дәстүрлер бала тәрбиесіне аса зор ықпал етеді. Бұл отбасын 

ұжым ретінде нығайта түседі. Қалыптасқан өзара жауапкершілікпен теңдік атмосферасы 

баланың өзімшілдік, жалқаулық, дәрменсіздік, қанағатсыздық сияқты жаман қасиеттерден 

аулақ болуға баулиды. 

5. Отбасындағы еңбекке қатынас.Үйдегі барлық отбасы мүшелеріне ортақ 

жұмыстарға үлкендермен бірге араласа отырып бала әркімнің өзіндік міндеті бар екенін, 

оны орындау қажеттілігінің маңызын байқайды. Үлкендер де балалар да не істегісі келсе 

соны істеп қана қоймайды, сонымен бірге оны тек өзі үшін ғана емес басқалар үшін 

жасайтынын, яғни, отбасы ұжымының барлық іс-әрекеті ортақ қажеттілікке 

бағынатындығын саналы түсінеді. 

6. Отбасындағы өсіп келе жатқан жеке тұлғаның қалыптасуына - отбасындағы 

көңіл-күйге қатысты адамгершілік микроклиматтың әсері де зор. Кейбір отбасында 

барлық жағдай байыппен ақылмен шешіледі, ал кейбір отбасыларда жай әңгіменің өзі 

ұрыс-керіс пен, балаларға дауыс көтерумен шешіледі. Осыны атап көрсетілген тәрбиелік 

ықпалдың дұрыс жүзеге асуы отбасындағы балаға берілетін өнегенің нәтижелі болуының 

айғағы деуге болады. Неге десеңіз, отбасы-баланың сезім мектебі ондағы ересектердің 

әрбір іс әрекеті, сөзі, араласатын адамдармен қарым-қатынасының барлығына бала еліктей 

отырып бойына жұқтырады. Егер бала ересектер қатынасынан үнемі татулық, достық, 

жанашырлық, адалдық өзара көмекті байқайтын болса, бұл бала жүрегінде адамгершілік-

ізгілік сезімдерін құяды. Ал керісінше дау-жанжал, өсек, өтірік бас пайдасын ойлау, 

қатыгездік сияқты қасиеттер байқаса, бала санасын улайды. Әр ата-ана өзінің баласын 

тәрбиелей отырып, өзінің қоғам алдындағы жауапкершілігін еш уақытта да ұмытпауы 

тиіс. Егер әр ата-ана өзінің баласын саналы, адамгершілігі мол, рухани жағынан жетілген, 

еңбекке бейім, қолынан әртүрлі өнер келетіндей етіп тәрбиелесе, онда біз егеменді 

еліміздің болашағы жарқын деп айта алар едік. 

Кейбір ата-аналарымыз өз балаларын қиыншылықтан қорғап, барлық жағдайлар 

жасап, не киемін, не ішемін деп ойландырмай, өсіргеннің арқасында көптеген 

жағдайларда мансапқор, өзімшіл қолынан еш нәрсе келмейтін, соның салдарынан әртүрлі 

қылмысқа баратын балалар тәрбиеленеді. Сол ата-аналар баласының сондай жағдайға 

қалай жеткенін білмейді, өздерінің тәрбие барысында жіберген қателіктерін кеш түсінеді. 

Балалардың бойында еңбекке деген саналы, шығармашылық катынасты тәрбиелеуде және 

сол қатынасты қоғамдық парыз ретінде түсіндірудің ролі зор. Ата-аналар мен балалардың 

бірігіп атқарар ісі неғұрлым көп болса соғұрлым әке шешесінің ұлы мен қызына ықпалы, 

үлгісінің күші де зор болмақ. Ата-ананың жеке басының ықпалы балалар үшін ешқандай 

салыстыруға келмейтін ұлағатты өнеге. Балалар жақсы жаманды бірге көріп өседі, ең 

абзалы жақсы жаманды айыра білуі, оны ұғындыратын әке мен шеше, үлкендер 

балаларына адамдарға сый құрмет көрсетудің, еңбекке шын ниетімен, бар ынтасы мен 

күресетін өнегесін көрсетеді. Соның негізінде балалар еңбекті сыйлап , ешқандай 

қиыншылықтан бас тартпауды, өз еңбегінің нәтижесін көріп,  қуануды үйретеді. 

Баланы жан-жақты тәрбиелеу үшін, оның ішкі сыры, мінезін, қабілетін, сыртқы 

ортамен қарым қатынасын әрбір ата-ананың жете білгені жөн. Осының негізінде ата-

аналар тәрбие процесін басқарудың жолдарын, әдістері мен тәсілдерін іздестіреді, тиімді 

етіп пайдалануды көздейді. Ол үшін мүғалім ата-анамен жұмысты күшейтіп, бағыт-бағдар 

беріп отырғаны жөн.  

Колледжде және студенттердің  мектептегі іс-тәжірибе барысында  өткізіп тұратын 

тәрбие жұмыстарында ата-аналармен түрлі жұмыс түрлерін байқаймыз: 
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«Сіз қандай ата-анасыз?», «Бақытты отбасының моделі», «Отбасы берекесі —  

имандылықтан басталады.», «Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы» ,«Ата — ананың парызын, 

өтеу —  сенің қарызың», «Папа, Мама, Я-спортивная семья!» атты спорт эстафетасы, 

«Мен және менің отбасым» атты тәрбие сағаттары, дөңгелек үстелдер т.б. Бұндай іс-

шаралар ата-аналармен ынтысақтаса жұмыс істеуді одан әрі дамытады. Бірлесіп 

атқарылған жұмыс – алға қойылған мақсатқа жетудің бірден бір жолы. 
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 Жас ұрпақтың мінез-құлқындағы еңбекке бағыт алуы мектептен көп бұрын 

отбасында, өзіне-өзі қызмет ету, табиғаттағы еңбек, тұрмыстық-шаруашылық еңбек, ойын 

баласы кезеңінен басталады да, мектепте білім негіздерін игеру және сыныптан тыс 

тәрбие үрдістері кезінде жалғастырылады. 

 Еңбек - адам болмысының негізі адам өмірінің мәңгілік табиғи шарты. Рухтанған 

саналы шығармашылық еңбек – адамның табиғи қасиетінің анағұрлым табиғи көрінісі [1].  

Тәрбие адамның ақыл-ойын дамытатын белгілі бір мағлұматтар беріп қана 

қоймайды, күнделікті өмірінде қимыл-әрекетін қамтамасыз етеді. Барлық денесінің 

қозғалысқа түсіп, бұлшық еттерінің дамуына, сомдануына, ми талшықтарының өсуіне 

мүмкіндік тудырады. Баланың жас шағында алған дене тәрбиесінің әсерінен еңбекке деген 

ынтасы өсіп те, өшіп те қалуы мүмкін. Сондықтан баланы жас кезінен ұқыптылыққа 

баулып қарапайым еңбекке үйрету, мінез-құлқының еңбекке бағытталуын қамтамасыз 

етіп тәрбиелеу жөн. 

 Еңбек тәрбиесінің мақсаты – жас ұрпақтың дене және ақыл-ой еңбегіне деген 

дұрыс қатынасын, өмірде еңбекті қажетсінуін тәрбиелеу. 

 Еңбек  тәрбиесі  барлық  халықтар   мен  ұлттардың     дәстүрлі халықтың 

педагогикасының негізгі құрамдас бөлігі ретінде дамыған. Мысалы, қазақ халқының 

дәстүрлі тәлім-тәрбие беру жүйесінде жас кезінен бастап еңбекке, белгілі бір кәсіпке 

баулынған әрбір жас сәби «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген мақал 

рухында тәрбиеленген [2]. 

 Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін отбасында іске асырған. 

Тәрбиеге бүкіл ауыл адамдары қалыс қалмай қатысып, баланың теріс жолға түспеуіне 

мүмкіндік жасаған. Ұлды төрт түлікті бағып баптауға, отын шауып тамақ тасуға, 

құсбегілікке, аңшылыққа, ат құлағында ойнауға, қолөнер шеберлігіне, аталары мен 

әкелері баулыса, қызды үй жұмысын, қолөнер жұмыстарын (тігу, тоқу, ою-өрнек т.б.) 

атқаруға, яғни отбасының жұмыстарына баулыған. «Ата көрген – оқ жанар, ана көрген – 

тон пішер» деген мәтелдің мәні де осында жатыр. Қыз баланы болашақ ана, бала 
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тәрбиешісі, отбасының ұйтқысы, алтын діңгегі  деп  түсінген   халқымыз    оның    өнегелі,    

өнерлі,  ақылды, тапқыр, еңбексүйгіш болып өсуіне ерекше мән беріп, қыз баланы қатты 

құрметтеген. «Ұлың өссе – мұратың, қызың өссе - жұратың», «Ұлың өссе – ұрпақ, қызың 

өссе - ырыс», «Ұлың өссе, күндей боласың, - деп тіле, қызың өссе, күндей боласың, - деп 

тіле», «Ұлға отыз үйден, қызға қырық үйден тыю», «Абыройыңның қадірін қызың өскенде 

білесің!» - деп тәрбие нәтижесін ұл-қызың өскенде байқайсың, еңбегіңнің жемісін 

ұлыңнан көресің деп «Үйінде ұл-қызы бардың көгінде сөнбес жұлдызы бар» екенін 

танытқан. Сондай-ақ халық жастарды кәсіпті игеруге тәрбиелеу, әсіресе төрттүлік мал 

бағуға үйрету, аңшылыққа, саяткершілікке, мергендікке баулып, ептілікке, қырағылыққа, 

шапшаңдыққа жаттықтырған. Өйткені жастардың жеңіл өмір сүруі, біреудің еңбегінің 

арқасында өмір сүруі, күн көруі адамгершілік, имандылық қағидаларымен сыйыспайды 

деп дәлелдеген. Жас ұрпақты ой еңбегі мен дене еңбегіне шығармашылықпен кірісетіндей 

етіп тәрбиелеу, еңбекті дәріптеу, еңбек адамын үлгі ету, күнделікті өмірдегі ата-ананың 

еңбекке деген қатынасы, бірден-бір тәрбие әдісі болып табылады. Адам өміріндегі 

еңбектің алатын орны туралы халық даналығында: «Еңбегімен ер көгерер», «Еңбек 

мұратқа жеткізер, ерлік елдікке жеткізер», «Еңбексіз өмір – сөнген көмір», «Ер дәулеті - 

еңбек», «Еңбек – адамның екінші анасы», «Еңбегі аздың, өнбегі аз» - деген тұжырымдар 

адам өміріндегі еңбектің рөлін дөп басып танытады [3]. 

 Білім негіздерін үйренудің өзі – оқушыларды еңбекке тәрбиелеудің негізгі 

құралы. Оқу – үлкен ой еңбегі. Ол – оқушының қоғам, халық, ата-ана алдындағы жауапты 

міндеті. Оқушыларды жүйелі оқу еңбегіне үйрету – кітаппен жұмыс, зертханалық 

жұмыстарды орындау, бақылау, өздігінен жұмыс істей алу қабілетін дамыту, дағдысын 

қалыптастыру, жұмыс орнын таза ұстау – еңбек тәрбиесінің міндеттерінің бірі. 

 Көпшілікпен жүргізілетін сыныптан тыс тәрбие жұмыстарында әр оқушыға жеке 

тапсырма беру тәсілі маңызды орын алады. Еңбек озаттары туралы баяндамалар, 

әңгімелер, диспуттар, кештер, кездесулер сияқты, т.б. тәрбие түрлері, көркемөнерпаздар 

үйірмесінің сан салалы жұмыстарына оқушыларды қатыстыру, оларды тиімді өткізудің 

мәні зор. 

 Бүгінгі таңда білім беру мен тәрбиелеу жүйесінде болып жатқан түбегейлі 

өзгерістер баланың жеке басын дамытуды, оны ізгілікке баулып, көркемдік 

шығармашылыңын қалыптастыруды, бәсекелестік қабәлетін арттыруды талап етеді. Жас 

ұрпаққа тәрбие беру ісін жаңа деңгейге көтеріп, шығармашылық іскерлігін дамыту, 

еңбекке баулу міндеті бүгінгі күннің кезек күттірмес  мәселесіне айналып отыр. 

 Еңбек тәрбиесінің ғылыми – теориялық негізін жасаған К.Ушинский баланы жан-

жақты дамытуда еркін еңбектің маңызын дәлелдеп, табиғаттағы жаңалық атаулыны 

жүзеге асырудағы еңбектің рөлін нақтылы тұжырымдай білді  [4].  

 А. С. Макаренко еңбектерінде жас жеткіншектерді еңбек үрдісінде тәрбиелеу 

тәжірибесінде еңбек тәрбиесін білім берумен тығыз байланыстырады.  

 В. Сухомлинский баланы жас кезден бастап бойында еңбектену талабын 

қалыптастырудың мәнін аша отырып, еңбек үрдісінде оқушыларды мектептегі 

тәжірмбелік еңбек, қоғамдық пайдалы еңбек қызметіне тарту жолымен ғана еңбекке 

қатынасының негізін қалауға болатындығын алға тартады.  

 Еңбек балаларды ұйымшылдыққа, жігерлі іске, көркемдік шығармашылыққа, 

іскерлікке баулиды. Ал мектептегі еңбекке тәрбиелеу мен оқыту баланың толық, жан-

жақты білім алуына ықпал жасайды. Еңбекке тәрбиелеудің басты міндеті -  

жеткіншектерді еңбек сүйгіштікке, еңбекті құрметтеуге, еңбек мәдениетіне үйрету және 

олардың еңбек ету шеберлігімен дағдыларын қалыптастыру. Сондықтан бала бойында 

жаңа өндірістік және нарықтық экономикалық қатынастарды игеруге әзірлік, кәсіптік 

икемділік әр түрлі жағдайға тез бейімделе алатын, шығармашылық, қабілеттілік сияқты 

жеке тұлғалық қасиеттердің алғышарттарының көрініс табуының қажеттігі туындайды. 

Баланы еңбекке тәрбиелеу үшін баланың санасын оятып, оқушының еңбекке деген 

сана сезімін қалыптастыру керек. Еңбекке деген сана еңбектің нәтижесі өзіңе, халыққа 
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керектігінен туындайды. Еңбек сапасы өндірістік тәрбие арқылы қалыптасады. Ол үшін 

кәсіптік білім, іскерлік, дағды қажет. Білім, іскерлік, дағдыны қалыптастыру үшін, әрине 

адамның еңбекке деген қызығушылығын, құштарлығын, өзіне пайдалы жағын дамытып, 

содан қоғамға қажетті жағы бар екенін түсіндіріп, еңбектің өнімділігін, еңбектің нәтижесі 

бар екеніне көз жеткізу керек.  

 Саналы еңбекке деген белсенділік, құлшыныс ерікке байланысты. Адам өз еркін 

билеп еңбекке деген бағыт, мақсат қоя білуі тиіс. Оған күш-қуат жұмсап, іскерлік 

танытып, болашағын болжай білуі қажет. Еріксіз адамның қолынан ешнәрсе келмейді. 

Бүгінгі байыған жаңа қазақтарымыздың арасында осыедай ерікті, жігерлі азаматтар 

баршылық. Олар істің көзін тауып, еңбектенуде. Оқушыларды осындай үлгіде тәрбиелеу 

қажет, қиындықты жеңуге уйрету керек. Қазіргі еңбектің қиындығы көп.  

 Еңбек тәрбиесінің негізгі үш міндеті бар: 

 - пайдақорлық, таза табыс табудың жолын білу; 

 - даму; 

 - тәрбиелілік;  

 Пайдақорлық міндет – материалдық немесе рухани байлықты жасауда, күнделікті 

өмірге керекті жағдай туғызуда қызмет етуге уйрету. Осы қызметті орындау барысында 

адамның еңбегінің нәтижесі, сапасы халықтың сұранысымен анықталады. Неғұрлым 

халықтың сұранысын қанағаттандырсаң, соғұрлым байлыққа кенелесің, еңбектен қанағат 

аласың. Пайдақорлықты капитализмнің белгісі деп түсінетінбіз. Қазір «пайданы өзіңе 

және халыққа келтір», деп үйретудеміз.  

 Еңбектегі даму немесе еңбек арқылы тәрбиелеп дамыту - оқушыны еңбекке 

араластыру, күш-жігерін қалыптастыру, қара күш арқылы қайраттандыру, техника арқылы 

интеллектуальды дамыту, сана-сезімін өсіру, еңбек туралы ойлау қабілетін жетілдіру.  

 Еңбектің тәрбиелік міндеті - пайдақорлықты тек өз басына жұмсамау, еңбекте 

ешкімді алдамау, жетім-жесірді, қарттарды, жарлылардың да жағдайын ойлау, 

адамгершілікті жоғалтпау. Еңбекке әдеттену керек. Ол үшін бала өзін - өзі қамшылап 

отыруы қажет. Керек болса істегісі келмейтін жұмысты да өзін-өзі зорлап істеу керек, 

яғни өзінің еркін тәрбиелеу, өзін-өзі еңбекке тәрбиелеу. Балалардың еңбекке 

сүйіспеншілікпен, еңбек адамдарына құрметпен қарауын қалыптастыру, бүгінгі өмірдегі 

еңбек түрлерімен таныстыру, мамандықты таңдауға дайындау. Қысқасы балаларды бүгінгі 

еңбекке бейімдеу. 

  Балаларға жоғарыда айтылған еңбек тәрбиесінің  негізгі үш міндетін үйрету:  

 - балаларды еңбекке психологиялық және тәжәрибелік тұрғыдан даярлау; 

 - оқушылардың еңбек дағдысын қалыптастыру;  

 - еңбек мәдениетіне дағдыландыру; 

 - оқушылардың ынтасын, қабілетін, іскерлігін құптап дамыту. 

 Психологиялық және тәжірибелік даярлау дегеніміз - балаларды өмірдің ащы-

тұщысына араластыру, қиындықты жеңіп, өз бетінше күн көруді үйрету. Бұл күрделі 

процесс, мұнда оқушылардың әдеті, сезімі қалыптасады. 

 Балаларды еңбекке даярлау бірінші сыныптан басталады. Болашақта             

оқушылардың еңбек пәні сабағының мазмұны, бағыт-бағдары өзгеретін шығар деген 

ойдамыз. Ондай өзгеріс ептеп те еніп жатыр. Шетелдегідей мектептегі еңбек сабағының 

мазмұны өндіріспен ұштасуы тиіс. Оқушылар жастайынан еңбектің өнімін көріп, 

пайдасын тату керек. Сонда ғана еңбек тәрбиесі дұрыс жүйе алады. Ол үшін мектептің 

кішігірім өндіріс орындары: цех, шеберхана, жер, мал, т.б. болуы қажет. Сонда балалар 

еңбектің өздеріне де мектепке де пайдасы барын түсінер еді. 

 Кейінгі жылдары жалпы орта мектепке деген көзқарас өзгере бастады. Кейбір 

мектептерде 12 жылдыққа көшуге экспримент жүргізілуде. Осыған орай еңбек тәрбиесіне 

байланысты өзгерістер болатын шығар деп үміттенудеміз. 

 Өзіне-өзі қызмет ету – еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі. Балалар 

өзіне-өзі қызмет ете отырып, әр түрлі еңбек іс-әрекеттерін орындаудың тәсілдеріне 
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үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, бұл менің адамгершілік борышым дейді, 

сонымен бірге олар үлкендердің еңбегін бағалайды, олардан үлгі алады [5]. 

 Қоғамдық пайдалы еңбек – қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру, жеке адамның 

жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау құралы, мектеп жағдайында өткізілетін қоғамдық 

пайдалы жұмыстың тәрбиелік мәні өте зор. Қоғамдық пайдалы жұмыстың барысында 

оқушылардың ғылыми дүниетанымы дамиды. Мамандықты тануда көзқарасы кеңейеді, 

денсаулығы жақсарады, саяси сенімі және мәдени-адамгершілік ұғымы артады.  

 Сонымен мектебіміз – жалпы орта білім беретін, еңбекке тәрбиелейтін мектеп. 

Бұл дегеніміз - оқушыларға жалпы орта білім беріп, еңбекке тәрбиелеп мәлімет беру.  Осы 

үшеуінің ең негізгісі – жалпы орта білім. Сол жалпы орта білім беру барысында бірінші 

сыныптан бастап оқушыны мектеп бітіргенше еңбек сабағында еңбекке тәрбиелейміз, 

сабақтан тыс уақытта түрлі еңбекке тартамыз және соңғы техникалық жаңалықтар тіліне 

уйретеміз. 

 Отбасында балаларды еңбекке тәрбиелеуде жете көңіл бөлінбейтіндігі және 

олардың еңбектерінің тәлім тәрбие мақсатында пайдалана алмайтындықтары нәтижесінде 

кері әсерін тигізеді.   

 Баланы еңбекке тәрбиелеу – жастарға тәрбие берудегі басты мәселелердің бірі. 

Жасынан еңбек етіп үйренген бала өсе келе өзі де ұқыпты еңбек ететің, өзгелердің еңбегің 

де, құрметтей білетін, еңбек сүйгіш азамат болады. Біздің елімізде баланы еңбекке 

тәрбиелеу мәселесіне үлкен мән беріп, оны мектептің программасына енгізіп отыр. 

Мектептердегі программа бойынша жүргізілетін оқу балаларды қоғамдық қатынастардың 

ерекшеліктерімен таныстырады, оларды еңбекке дағдыландырып, іскерлікке үйретеді. 

Баланы еңбекке үйрету ісі біздің қоғамдағы жанұяда, мектепте және мектептен тыс 

мекемелерде жүзеге асырылып отырады [6]. 

 Бала тәрбиесінің қай түрі болса да, оның жас кезінен өзінің өскен ұясында, яғни 

жанұяда басталатыны белгілі. Сол сияқты баланы еңбекке баулу да ең алдымен жанұяда 

басталады. Сондықтан әрбір ата-ана баланы еңбекке үйретуге баса көңіл бөлуге тиіс. 

Баланың есі кіріп, «ананы әкел», «мынаны апарға»  жарай бастасымен-ақ, оны өзінің 

шамасы келетін жұмысқа жұмсап үйреткен жақсы. Ең алдымен баланы өзінің беті-қолын 

жууға, киімдері мен ойыншықтарын жинап қоюға үйрету керек. 

 Кейбір ата-аналарымыз өз балаларын қиыншылықтан қорғап, барлық жағдайлар 

жасап, «не киемін, не ішемін» деп ойландырмай, өсіргенің арқасында көптеген 

жағдайларда мансапқор, өзімшіл, қолынан еш нәрсе келмейтін, соның салдарынан әр түрлі 

қылмысқа баратын балалар тәрбиеленеді. Сол ата-аналар баласының сондай жағдайға 

қалай жеткенін білмейді, өздерінің тәрбиелеу барысында жіберген қателіктерін кеш 

түсінеді. Балалардың бойында еңбекке деген саналы, шығармашылық қатынаста 

тәрбиелеуде және сол қатынасты қоғамдық парыз ретінде түсіндірудің рөлі өте зор. Ата-

аналар мен балалардың бірігіп атқарар ісі неғұрлым көп болса, соғырлұм әке-шешесінің 

ұл мен қызға ықпалы, үлгісінің күші де зор болмақ. Ата-ананың жеке басының ықпалы 

балалар үшін ешқандай салыстыруға келмейтін ұлағатты өнеге. Балалар жақсы-жаманды 

бірдей көріп өседі, ең абзалы жақсы-жаманды айыра білуі, оны ұғындыратын әке мен 

шеше, үлкендер балаларына адамдарға сый-құрмет көрсетудің, еңбекке шын ниетімен, бар 

ынтасымен кірісудің өнегесін   көрсетеді.   Соның    негізінде     балалар    еңбекті сыйлап, 

ешқандай қиыншылықтан бас тартпауды, өз еңбегінің нәтижесін көріп, қуануды үйренеді. 

 Сондықтан ата-ана өзінің баласын еңбекқор, елінің қамқоршы азаматы етіп 

тәрбиелеуге міндетті. Ата-ананың педагогикалық білімінің неғұрлым жоғары болуы 

олардың  қоғам алдында өз балаларының тәлім-тәрбиесі үшін жауапкершілігін арттырады. 

Соның ішінде еңбек тәрбиесі, адамгершілік, рухани экономикалық, тағы басқа 

тәрбиелерді қамтамасыз ететін негізгі тәрбие болуы тиіс. Балалардың өмірге бейімділігі, 

олардың іскерлігі көптеген жағдайда отбасында, мектепте еңбек тәрбиесін 

ұйымдастыруына, жүргізілуіне байланысты. Оқушылардың еңбекке деген сүйіспеншілігі 

негізінен отбасында ата-анасынан және мектептегі мұғалімдердің тәлім-тәрбиесінен арқау 
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алатыны белгілі. «Ата көрген оқ жанар, шеше көрген пішер» - дегендей әр балаға өз 

отбасындағы әкесі немесе шешесінің қандай кәсіппен айналысатыны да баланың 

болашақта еңбекке деген көзқарасының, оның еңбекке деген бейімділігінің қалыптасуына 

үлкен әсерін тигізеді. Еңбек дағдысына үйретпейінше жоғарғы сынып оқушыларын 

еңбекке деген сүйіспеншілігін қалыптастыру қиынға соғады. Отбасында ғана болашақ 

ұрпағымызға біз өмір туралы, айналада қоршаған орта, табиғат, адамдар қарым-қатынасы 

жайлы ең алғашқы ұғымдар береміз. Бұл жұмыстың жүзеге асырылуына, әрине, ұрпақтар 

тәжірибесі кеңінен қолданылады 

 Еңбек процесі құлықтылықты, өнегелілікті, эстетикалық және экологиялық 

тазалықты  талап етеді. Еңбек процесі осы төрт жайттарға сай болатын болса, өнімің 

нәтижесі шықса, сол еңбектенген адам еңбектің нәтижесіне қанағаттанады [7]. 

 Қорыта айтқанда, жүйелі еңбек мақсатты болады. Мақсатты іске асыру 

барысында нұсқау, тапсырма алып жүйелі түрде еңбекте білімді , іскерлікті, дағдыны 

қалыптастырып, еңбекті эстетикалық жағдайда жүргізіп, шығармашылық, моральдық 

қанағат алу.  
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МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ МЕКТЕПТЕН ТЫС ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР 

БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Издибаева Г. А. 

А.Нұрманов атындағы жалпы білім беретін орта мектеп.ММ 

 

 Жан-жақты тәрбиенің бүкіл жүйесінің табиғи бір бөлігі – эстетикалық тәрбие. 

Эстетикалық тәрбие болмыстағы және өнердегі сұлулық пен әсемдікті дұрыс қабылдауға 

және эстетикалық мәдениетті, эстетикалық түсінікті сезім мен талғамды тәрбиелейді. 

Эстетикалық тәрбие адамды дүниедегі әдімілік атаулыны бағалай білуге үйретеді. Өнер 

шығармаларын тануға, қастерлеуге баулиды, оған керісінше ұқыпсыздыққа жағымсыз 

көзқарасты қалыптастырады. Эстетикалық тәрбие тек қана көркемдік деңгейді жетілдіру, 

оқыған кітап, музыкалық шығармалар санын көбейту ғана емес. Ең бастысы, адамгершілік 

сезімді, жеке бастың рухани деңгейін кеңейту, мінез-құлқын түзету, толықтыру. 

 Мектептегі эстетикалық тәрбие мәселесі халықтық педагогикамен тығыз 

байланысты. Халықтық педагогиканың қалыптасуы және дамуы қоршаған ортамен, 

күнделікті өмірмен, мектептегі тәрбие жұмысының жалпы бағытымен, өзіміздің өнерге, 

мәдениетке қатынасымызбен анықталады. 

 Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан және мектептен тыс оқушылармен 

жүргізілетін жұмыстардың негізгі түрлерін қарастырайық. Осыған дейін көркем 
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әдебиеттің оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда алатын маңызды орнын 

атап өттік. Өзінің жеке қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, 

әдеби білімін кеңейту үшін оқушылар факультативтік сабақтарға қатысады. 

 Балалардың табиғи қажеттілігі дегеніміз – олардың қарым-қатынас жасауға және 

өзін-өзі көрсетуге ұмтылысы. Олар өздерінің жинақтаған рухани байлығын өздерінде 

ұстай алмайды және өздерінің іс-әрекеттеріндегі бейнелілік пен бейнесіздік, трагедия 

және комедия туралы түсініктерін көрсетуге ұмтылады. Соған сәйкес балалардың басым 

көпшілігі бірнеше өнерпаздар үйірмесіне қатысуды көздейді. 

 Өнерпаздар үйірмесінің баланы тұлға ретінде дамытуға қатысты функциясы 

өмірлік  және эстетикалық қатынастағы балалардың тәжірибесін тиімді түрде кеңейтеді, 

оларға өнерді барынша терең танып білулеріне, көркем шығармашылықты түсінулеріне 

көмектеседі. Балалар өздері тікелей күнделікті өмірде өздеріне қызықты болып көрінген 

нәрселерінің суретін салады, табиғаттың көркем бейнесін суретке түсіреді, өлеңдер 

жаттайды, әртүрлі пьесалар қояды. Жақсы мектептердің тәжірибесінде өнерпаздар 

үйірмесі кең де терең эстетикалық ағарту жұмыстарымен ұштастырылады. Бұл 

балалардың өмірді танып білулеріне, олардың өмірлік және эстетикалық тәжірибелерінің 

байуына мүмкіндік жасайды. 

 Мектептегі көркемөнерпаздар үйірмесі баланың эмоционалдық өрісін дамытудың 

маңызды факторы екендігін айтпай кетуге болмайды. Адамның болмысқа, өнерге деген 

эстетикалық қарым-қатынасы идеялық-эмоционалдық қарым-қатынас болып табылады. 

Терең эстетикалық сезім өнер мен болмыстың эстетикалық құбылыстарының адамға әсер 

теу процесінде пайда болады. Олар – эстетикалық әсерленушіліктің, белгілі бір 

эмоционалдық мәдениеттің нәтижесі. 

 Л.С.Выготский: «Үлкен жазушылардың жазған пьесаларына қарағанда 

ұғымсыздау және әдеби сипаты төмен болғанымен балалардың өздері жазған пьесалардың 

маңызы зор. Біз бала шығармашылығының негізгі заңдылығы оның құндылығын 

нәтижеден емес, шығармашылықтың тиімділігінен де емес сол процестің өзінде. Мұндағы 

маңыздылық балалардың нені жасайтындығында емес, нені жасайтындығы, неге 

жаттыққандығында және нені жүзеге асыратындығында» - деп жазды. 

 Жалпы балалардың өнерпаздылығының қозғаушы күші - өмірлік диалектикалық 

қарама-қайшылықтар. Мектепке бармаған балалар мен төменгі сынып оқушыларынан 

бастап барлық жасөспірімдер мен бөзбалалар нақты өмірде әлеуметтік маңызды рөлдерді 

орындауға, ұжымда өздерін көрсетуге ұмтылушылар өте көп. Әсіресе төменгі сынып 

оқушылары жеткіліксіз деңгейде болса да өздерінің болашақта кім болатындығын ғана 

емес, сол бейнеде өздерін-өздері көрсетуге тырысады. Бұл рөлдерді ойнау барысында көп 

байқалады.  

 Қоғамдық құнды жұмыс, өмірдегі өзіне лайықты орны туралы жоғары сынып 

оқушылары да армандайды. Алайда, балалардың әлеуметтік ұмтылыстары мектеп 

қабырғасында толығымен жүзеге аса бермейді. Олар өз бетінше өмір сүруге дайын емес. 

Оларда қандай да болмасын мамандық үшін қажетті білім мен дағдылар жеткіліксіз. 

Сонымен бірге олар жалпы тұлғалық қалыптасудың кезеңдерін бастарынан кешіреді. Бір 

жағынан оқушылар әлеуметтік маңызды, өздері үшін мәртебелі рөлдерді орындауға 

ұмтылады, екінші жағынан ондай ұмтылысты жүзеге асырудың нақты мүмкіндіктерін 

жою. Соның салдарынан, яғни жағдайдан шығудың практикалық жолының жоқтығы 

олардың ұнжырғасын түсіріп, оларда өздеріне деген қанағаттанғысыз сезім пайда болады. 

Қоғамдық өмірге, қоғамдық пайдалы жұмысқа нақты араласу оқушыларға осы 

қарама-қайшылықты жоюға көмектеседі. Балалардың көркем шығармашылықпен 

айналысуы оларды қоғамдық қатынастардың сипатымен таныстырады, өмірге араласуға, 

әлеуметтік маңызды рөлдерді атқаруға дайындайды, жағымсыз қылықтардан арылтады. 

 Әдеби-шығармашылықты үйірмелердің шеңберінде шығармалар жаза отырып 

оқушы өзінің ішкі ұмтылысын қанағаттандырады, өзінің поэзия және проза жанры 

бойынша күшін сынайды, бұл жұмыстардың сипаты, ерекшеліктері, қуаныштары мен 
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қиыншылықтары жөнінде біледі. Драмалық үйірмелерге қатыса отырып балалар әртүрлі 

мамандықтардың қыр-сырларын түсіне бастайды. 

 Би үйірмелеріне қатысқан балалар өздерінің денесін дұрыс ұстай алады. Сурет 

салумен, мүсіндеумен айналысқан балалар өздерінің еңбектерін жалпы мектептік 

көрмелерге қояды, сөйтіп жас суретшілер бір-бірімен әдемілік, көркемдік талғам жөнінде 

пікір алысады. 

 Бала қандай да болмасын маңызды адам іс-әрекетін алмасақ та оның мәнін 

көркем, техникалық, қоғамдық-ұйымдастырушылық немесе ойындық әрекеттердің 

түрлерінің көмегімен түсінеді. Сондықтан мұндай жұмыстар педагогтың балалар 

шығармашылығына оңды көзқарас танытуды және соған қатысты жұмыстарды жүйелі 

ұйымдастыруын талап етеді.     

 Өмірлік және көркемдік тәжірибелері жинақталған және қабілеттері дамыған 

сайын төменгі сынып оқушылары іс-әрекет түрлеріне саралап қарай бастайды. Олардың 

кейбіреуі сурет салуға, екіншісі ән айтуға, үшіншісі поэзияға бейімді. Мұнда болмысты 

және өзін-өзі көрсетудің эстетикалық бейнеленуінің формаларының әр қилылығына 

қатысты жалпы тенденция сақталады. 

 Өнерпаздық іс-әрекеттердің бала жағынан эстетикалық қатынасты талап ететін 

маңызды педагогикалық ерекшеліктері эстетикалық қуанышпен бірге жүретін 

жинақталған көркем түсініктердің тұрақты түрде шығармашылықпен жеке бейнелеу 

мүмкіндігі болып табылады. 

 Сонымен бірге өнерпаздықпен айналысу балаларды өздерін ұжымда дұрыс 

ұстауға үйретеді және ұжымдық өмірде кездесетін кейбір қарама-қайшылықтарды жоюға 

көмектеседі. 

 Балалар ұжымы – тәрбиелеу мен өмірді ұйымдастырудың шешуші факторы. Жеке 

тұлға мен ұжым арасындағы қарама-қайшылық көп жағдайда ұжымда әртүрлі мазмұнды 

жұмыстардың ұйымдастырылмауынан, ұжымдық пікірдің сыртқы ықпал құралы ретінде 

пайдаланылуынан болады. Ондай ұжым өзінің педагогикалық маңыздылығынан 

айырылады. 

 Балалардың эстетикалық қатынасын дамытуда маңызды рөл атқаратын көркем 

өнерпаздар үйірмесінің артықшылықтарының бірі – балаларға рухани тұрғыда қарым-

қатынас жасауға, өздерінің әсерлерімен бөлісуге, қуаныштарын бөлісуге мүмкіндік жасау. 

Ұжымның түсіністікпен қарауы, үнемі қолдап отыруы жеке тұлға ретінде дами түсуге, 

белсенділік танытуға ынталандырады. 

 Балалардың көркемөнерлік іс-әрекеттерінің қарастырылған жақтарын бір-бірінен 

бөлуге болмайды. Олардың бірлігі көркемөнерпаздық іс-әрекетті бала өмірін эстетикалық 

тұрғыда ұйымдастырудың маңызды элементі ретінде тануға мүмкіндік береді. Көркем 

өнерпаздық баланың болмысқа деген эстетикалық қатынасын дамытады және тереңдете 

түседі, өнерді терең түсінуге мүмкіндік жасайды. 

 Ауыл мектебінің өзіндік ерекшеліктері ондағы адамдардың өмір сүру жағдайына, 

қоршаған ортаға,  жұмыстарды ұымдастырудың түрлерінің, формаларының және 

тәсілдерінің сипатындағы өзгешеліктерге тікелей қатысты. Эстетикалық тәрбие берудің 

ауыл мектебінде болсын, қала мектебінде болсын әртүрлі деңгейдегі қиыншылықтары, 

өзіндік ерекшеліктері бар. 

 Көп жағдайда ауылға қарағанда қалада эстетикалық тәрбие беруге барлық жағдай 

бар деп есептеледі. Алайда, алған көркемақпараттардың мөлшері, өнер жөніндегі білім 

балалардың сезім органдарын автоматты түрде дамытпайды, эстетикалық қабылдауларын, 

елестетулерін, көркем ойлауын жетілдірмейді және эстетикаылық әсерлерін 

тереңдетпейді. Мұнда тек қана білімнің бір тиімді көмі ғана емес, көркем-эстетикалық 

қабылдау процесін, белсенді шығармашылықты бейнелеуді, іс-әрекетті қамтитын арнайы 

ұйымдастырылған жұмыстар жүргізілуі тиіс. Негізгі мәселе – ауылдың өзіндік 

ерекшеліктерін айқындау, ауыл оқушыларына болмысты және өнерді эстетикалық 

тұрғыда меңгерту процесін ұйымдастырудың тиімді жолдарын анықтау. 
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 Эстетикалық тәрбие беруде ауылда кездесетін қиыншылықтардың қатарына 

арнайы дайындықтан өткен музыка, бейнелеу өнері пәндерінің мұғалімдерінің өте 

аздығын, мұғалімдердің жалпы эстетикалық дайындықтарының төмендігін жатқызуға 

болады. Театр, мұражай, концерт залы және т.б. жоқ. 

 Алайда ауыл балаларына эстетикалық тәрбие беруге жағдай жасайтын маңызды 

құбылыстар жоқ емес.  

 Эстетикалық тәрбие беру жұмыстарында болмысты эмоциялық, эстетикалық 

тұрғыда меңгеруге мүмкіндік беретін балалардың табиғатқа жақындығы; ұжымдық іс-

әрекет ету мен ұжым болып бос уақытты бірге өткізу арқылы атқарылатын ауылдық еңбек 

пен тұрмыстың ерекшелігі; үлкендердің кішілердің тәрбиелі ықпалы айқын көрініс 

беретін әртүрлі жастағы адамдардың әрқилы іс-әрекет басындағы тығыз байланысы; 

балаларды қоршаған ортадағы, тұрмыстық заттардағы, әшекейлердегі, киімдердегі, халық 

әндеріндегі халық өнері; күнделікті тұрмыста және халықтық мерекелерде көрініс беретін 

салт-дәстүр маңызды рөл атқарады. Ауыл мектептерінің барлық мұғалімдерінің міндеті - 

өзіндік ерекшелігі бар ауыл жағдайының мәні мен мазмұнын жақсы түсіну, ол 

ерекшеліктерді балаларға эстетикалық тәрбие беруде тиімді пайдалану. 

 Ауыл мектептері балалармен көркем-тәрбиелік жұмыстар жүргізудің әрқилы 

формаларын пайдаланады. Әсресе көрші ауылдардан қонақтар шақыру арқылы өткізілетін 

фольклорлық мерекелер, халықтың өнер көрмелері, халықтық таланттардың байқаулары 

өте тиімді. 

 Барлық өткізілген жұмыстарды байытуда өлкетану жұмыстары маңызды рөл 

атқарады. Оқушылар музыкалық немесе поэзиялық кештерге қатысады, әртүрлі 

мұражайлар ұйымдастырады, халықтық көркемдік-қолданбалы өнер бойынша көрмелеу 

ұйымдастырады.  

 Сабақтарда және сабақтан тыс уақыттарда жүргізілетін көркемдік-тәрбиелік 

жұмыстар процесінде балаларға табиғатқа, салт-дәстүрге, туған өлкенің өміріне қатысты 

шығармашылықты тапсырмалар беріледі. Соның нәтижесінде оқушыларды эстетикалық 

дамыту мүмкіндіктері кеңейеді, олардың патриоттық тәрбиесі күшейеді.   

 Эстетикалық тәрбие тәрбиенің басқа салаларымен де тығыз байланысты. Ол 

еңбек, ақыл-ой, адамгерілік, дене шынықтыру, т.б. тәрбие түрлерімен қоян қолтық 

ұштасып жатады. Оқушыға оқылатын құбылыстың әсемдік сырын ашпай тұрып, оған 

ақыл-ой тәрбиесін беру, еңбек процесі мен мазмұнының игі жақтарын танытпай еңбек 

тәрбиесін беру, іс-әрекеттің адалдығын танытпай адамгершілік тәрбиесін беру, адам дене 

құрылыс мүшелерін танытып алмай дене тәрбиесін беру мүмкін емес. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ. ТЫҢДАЛЫМ ДАҒДЫСЫ 

 

Сұлтанбек Д.М. 

Қызылорда облысы, М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледжі 

 

Мен, Сұлтанбек Дулат, Қызылорда облысындағы М.Мәметова атындағы 

гуманитарлық колледждің 4-курс студентімін. Болашақ педагог ретінде, еліміздің жарқын 

болашағы үшін білім саласындағы жаңартылған білім беру өзгерісінен құлағдар болу 

менің міндетім. Иә, енгізілген өзгерістің бірі тілдік дағдылармен жұмыс жасап, 
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оқушылардың тыңдау, оқу, айту, жазу қабілеттерін дамыту. Осы бір тілдік дағдылардың 

іщіндегі өзгешесі, оқушының танымдық деңгейін жоғарлататын – тыңдалым дағдысы. 

Тыңдалым –сөйлеу  әрекетінің  ауызша  баяндау түрі. Тыңдай  отырып өзіміздің  

серіктесімізден қажетті мәліметті аламыз және оның ойын, мақсатын білеміз. 

Тыңдай білу  дегеннің өзі не ?Бұл  үшін қандай дағдылар дамуға тиіс? Оқушыны 

дұрыс тыңдата білу үшін оның бойындағы қандай қабілетке иек сүйеуміз керек? 

Оқушы дұрыс тыңдай білу үшін төмендегі дағдыларды меңгеруі тиіс: 

1. Техникалық дағдылар .Тыңдау дағдысы. Ести отырып, фонологиялық 

ұқсастықтар мен екпін бояуларына мән беру. Тыңдаған сөз бен  оның мағынасының 

арақатынасын белгілей білу дағдысы. 

2. Тілдік дағдылар.Фонетикалық және лексикалық құрылымды білуі қажет 

және  оларды ести отырып, қабылдай алу дағдысы.  

3. Сөздік. Сөздің дыбысталуы мен мағынасының арақатынасын белгілей алуы 

дағдысы. 

4. Қарым-қатынастық. Тыңдай отырып , айтушының дұрыс ырғағы   арқылы 

оның  авторлық  позициясын түсіну дағдысы. Сонымен бірге өзі де тыңдау барысында 

алдына белгілі бір мақсат қоя білу дағдысын қалыптастыруы керек. 

Сөйлеу әрекетінің екі түрін – тыңдалым мен айтылымды – тілдесудің ауызша 

түріне, екі түрін – оқылым мен жазылымды – жазбаша түріне  жатқызады. Бұлайша бөлу, 

тілдесудің бұл екі түрінің бір-бірінен едәуір алшақтығы бар екенін көрсетеді. Ол мәтін 

көлемінен де, ондағы синтаксистік құрылымынан да , жалпы тілдесу кезіндегі сөздер 

санын да байқалады. Мұнымен қоса ауызша тілдесу кезіндегі ақпарат есту арқылы 

қабылданса,  жазбаша тілдесу кезіндегі ақпарат көру арқылы қабылданады.Сондықтан 

жазбаша тілдесу көру арқылы қабылдап, түсіну дағдысын  талап етсе, ауызша  тілдесу 

тыңдай отырып, қабылдап , түсініп, жауап беру дағдысын талап етеді.  

Тілді үйренуде тыңдалымның маңызы мен ерекшелігін белгілейтін ең басты 

көрсеткіш – тыңдалымға арналған мәтін , яғни аудиотекст. 

Аудиомәтінді меңгеру барысында тыңдалымға тән мынадай басты белгілер : тексті 

қатысымдық және тілдік тұлғаларды есту, қабылдау, түсіну және қолдану  - іс жүзіне 

асады және сөйлесім  әрекетінде үздіксіз жетіліп отырады.  

Тілді үйрену барысында тыңдалымның сапалы болуы екі факторға байланысты: 

1. Объективтік фактор. 

2. Субъективтік фактор. 

Объективтік фактор тілді меңгеру  үшін ұсынылған аудиомәтіннің ерекшелігінен 

және оны қабылдау үшін қамтамасыз етілетін жағдайдан тұрады. Объективтік фактор 

негізінен мәтінге байланысты факторлар.  

Субъективтік фактор тыңдаушының , яғни тіл үйренушінің , тыңдалым процесін 

меңгеруге арналған дайындық  деңгейімен және психологиялық ерекшелігімен 

анықталады. 

Тыңдалымды жете меңгеру үшін қойылатын талаптар :  

1. Тыңдауға ұсынылатын мәтінде, әңгімеде, пікірде айтылатын басты ой 

түсінуге жеңіл болуы керек. 

2. Үннің ырғағы мен әуені дұрыс естілу қажет. 

3. Тілді жақсы үйрену үшін , тыңдалым бірінші сабақтан бастап, үздіксіз 

жүргізілуі тиіс. 

4. Оқушының тілге қатысты білімі мен дайындығы  ескерілген жөн. 

5. Тыңдалымға қатысты жұмыстардың бәрі бақылауға  алынған дұрыс. 

Тыңдалым  кезінде  жіберілетін  олқылықтар. 

1. Мұғалімдер әдетте тыңдалым үшін сабақ үстінде де, үй тапсырмасы  ретінде 

де үнемі жаттығулар ұсынып отырудың қажеттігін ескере бермейді. Алайда тыңдалым 

тілдесуге , қарым-қатынасқа  алып шығатын сөйлеу әрекетінің  түрі болғандықтан , оның 

тапсырманың  ажырамас бөлігі екендігін үмытпауымыз  керек. Оқушының сабақ үстінде 
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белгілі бір сұрақ берген жауабын оның  тыңдағанына берген жауабы деп есептеп, оны 

тыңдалымға жатқызады. Әрине,  бұл жеткіліксіз және ол толық тыңдалым талаптарына 

жауап та бола алмайды. 

2. Аудиомәтіндерді ұсына сала  мұғалім  оның ішіндегі  түсінуге қиын  

сөздерді , сөйлемдерді аударып  беруге  тырысады. Бұл оқушыларды мұғалім үнемі 

осындай көмекті тілеп тұруға дағдыландыратынын ескермейді. 

3. Аудиомәтіндерді  ұсына  сала мұғалім  осы мәтінге  арналған үлкен  

дайындық жұмысын жүргізеді. Қалай тыңдау керек, не істеу  керек т.б. сияқты 

тыңдалымды сабақтың дағдылы бөлігі деп қабылдаудан гөрі оны  анда –санда  бір 

берілетін ерекше дүние деп қабылдауға басымдылық беріледі. Басқаша  айтқанда 

тыңдалымға қатысты оқушы  игеруге тиісті бүкіл қиындықты мұғалім өз мойнына алады 

да, оқушы белсенді тыңдаушы болуға үйренбейді. 

4. Кейде керісінше мұғалім түсінік берілуге тиіс мәселелерге тоқталмайды. 

Мұны оқушы өзі білуге тиіс деп ойлайды. Сөйтіп мәтінді бірнеше рет қайталап  оқи 

береді. Ал оқушы сол түсінбеген куйі қала береді.  

5. Кейде мұғалімді тыңдау үшін берілген мәтінді оқушылардың бір-екі  рет 

қарап шығуына мүмкіндік береді. Бұл оқушы бойында қалыптасуға тиіс тыңдалым 

дағдысын дамытпайды.  

6. Мұғалім  оқушыға  тыңдалым үшін  мәтін  не жекелеген сөйлемдер ұсына 

отырып, оның мақсатын хабарламайды. «Не үшін тыңдайды, нені тыңдайды?»  деген 

мәселе хабарланбағандықтан , оқушы не істерін білмейді. 

7. Тыңдалым үшін оқытушы көбінесе бағдарламалық материалдар ғана 

ұсынады. Күнделікті телебағдарламалардан , радиохабарлардан немесе сабақ мазмұнына 

жақын бейнежазбалардан үзінділер, басқаша айтқанда , аутентикалық мәтіндер 

ұсынбайды. 

8. Оқытушы сбақ кезінде сөйлеу әрекетінің тыңдалым  бөлігі бойынша 

тиянақты жұмыс жүргізгенімен , оны үнемі емтихан материалдарына енгізе бермейді. Бұл 

бірнешеден, оқушыларды тыңдауға, тыңдай отырып түсінуге, жалпы тыңдай, ести отырып 

сөйлесуге үйретпейді (ал бұл өмірде ең жиі кездесетін , аса қажет  сөйлеу  әрекетінің түрі 

), екіншіден мұғалімнің өзі де оқушылардың тыңдау дағдысының қандай деңгейде екенін 

бақылай алмайды. 

Оқушылардың дұрыс тыңдай  білу дағдысын дамытуға арналған кейбір 

ұсыныстар : 

Тыңдалым сабақта  үнемі берілуге тиіс. Ол сабақтың  ажырамас бір бөлігі болуға 

тиіс. Мұғалім сабақты жоспарлаған кезде тыңдалымға арналған арнайы тапсырмалар 

кешенін міндетті түрде енгізуі қажет. Мұндай тапсырмалар оқытудың әр деңгейіне 

лайықтап іріктеліп берілуі тиіс. Мысалы , бастапқы деңгейде  жекелеген дыбыстарды, 

әріптерді ажыратуға , сөздерді, шағын  сөйлемдерді түсінуге арналған тапсырмалар; 

шағын мәтіндерді тыңдап түсіну; оқытушы  күнделікті  өмірден  алынған әңгімелерді, 

теле-радио жаңалықтарын  тыңдату  керек. Кейде оқытушы осындай көпке белгілі 

жайларды оқушылардың  өздері тыңдай отырып, қатесін табу үшін әдейі мағынасын 

өзгертіп, бұзып айтуы мүмкін. 

1. Тыңдалым үй тапсырмасының да ажырамас бөлігі болуға тиіс. Аптасына  

бір рет болса да оқушы тыңдаған мәтін бойынша жаттығу  орындауға тиіс. 

2. Тереңдетілген деңгейде міндетті түрде тыңдалым әрекетіне аутентикалық 

мәтіндерді енгізу қажет. Бұларға теле-радио хабарларын , бейнежазбалардан  үзінділер 

тыңдатуды жатқызуға болады. Бұл өте пайдалы, мұны мүмкіндігіне қарай тиісінше 

бастапқы деңгейден бастаса да артық емес. 

3. Аудиомәтіндер ұсынғанда оларға арналған мақсат та бірге ұсынылуға 

тиіс.Басқаша айтқанда , оқушы бұл мәтінді «мен не үшін тыңдаймын ? » деген сұрақ 

бойынша жұмыс істеуге тиіс. Олар: а) өзіме қажетті мәліметті алу үшін (қандай мәлімет 
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екенін көрсету керек ); ә) осы тыңдаған мәтінге қатысты өз көзқарасын білдіру үшін;  б) 

тыңдаған мәтіндегі оқиғаға ұқсас оқиғамен салыстыру үшін , т.б. 

4. Мұғалім   ұсынылып отырған мәтіннің оқушылар үшін қаншалықты қиын 

екендігін және бұл қиындықтарды олар өздері шеше ала ма әлде жок па немесе көмек 

керек пе, осы мәселе төңірегінде мәтінді ұсынбас бұрың  ойлануы қажет. Бірақ ешқашан 

көмектесуге не өзі айта салуға асықпауы тиіс, керісінше  олардың болжам жасай білу 

қабілеттерін дамытуға көмектесуі қажет. Бұл  үшін мәтіндегі әрбір сөйлемнің мағынасын 

емес, мәтіндегі негізі мағынаны дөп басып, дәл  табуға үйреткен абзал. 

5. Ауызша сөйлеу әрекеттерін, атап айтқанда , сұхбаттар мен полилогтарды 

ауызша берген дұрыс. Бұл арқылы мұғалім екі мақсатты жүзеге асырады : біріншісі –

тыңдалым дағдыларын дамытады, екіншісі  -жаңа мәтін ұсынады. Алайда айтылым 

әрекеті бойынша жүргізілетін жұмысты оқылым әрекеті бойынша жүретін жұмыспен 

шатыстыруға болмайды. 

6. Тыңдалым бойынша бақылау жұмыстарын алып, оны емтиханға кіргізу 

керек. 

Тыңдалым процесін тілдік қарым-қатынастағы сөзді қарапайым есту құбылысымен 

алмастыру керек. Есту -  дыбысты акустикалық жағынан қабылдау , ал тыңдалым тек есту 

ғана емес, сонымен бірге мағыналы, маңызды хабарды  ұғып алып, қажетке жарату. 

Сөйлеу әрекеттері тілдесу жағдаяттарына байланысты  қарым –қатынастық  

мақсаттарды шешуге бағытталған дағдылар жүйесінің шығармашылық сипатқа  ие 

болуын қажет етеді. 

Ақпараттың  жеке адам үшін , қоғам үшін бағалы болуы жаңа мотивтерді туғызады. 

Ол өмірдегі қажеттілікке қатысты, тілдік қарым-қатынасты іске асыруға байланысты, 

тыңдаушыныңкөзқарасына , деңгейіне, мақсатына байланысты сұрыпталады. 

Тыңдау қабілетінің жақсы жетілуі үшін адамда тыңдап отырған сөзге  ықылас қоя 

білу, ары қарай оқиға қалай өрбитініне өзі болжам жасай білу, немесе оқиғаның қалай 

өрбитінін аңғара білу , естігенін ұмытпайтын мықты ес пен жақсы жадының дамып , 

қалыптасуы қажет. 

Қазіргі таңда  қазақ тілін оқытуда тыңдау әрекеті ( аудиомәтіндер арқылы оқыту, 

бейнематериалдарды көрсету)  арқылы оқыту белгілі бір жүйеге түсіп келеді. Тыңдап 

үйрету жаттығулары тіл үйрету сабағында техникалық құралдарды тиімді пайдалану 

арқылы іске асады. Тілдік қатысымның экрандық , аудио, визуальдық құралдары адам 

танымына жақсы әсер ететіні дәлелденіп  отыр.Дыбыстық  сезім арқылы , көру  сезімі 

арқылы, тыңдау сезімі арқылы қабылдау мәселесіне қазіргі зерттеушілер үлкен мән беріп 

отыр. 

Пайдаланылған әдебиет тізімі: 

1. Қ.Қадашева «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» Алматы, 2002ж.  

2. Н.Қ.Мухамадиева, Н.Ә.Үстемір «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» Алматы, 2002ж.  

3. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» журналы, 2000 – 2006ж.ж.  

4. Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің бірігіп шығарған «Қазақ тілін оқытудың 

жаңа әдістері» жинағы,2013ж. 
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Развитие  дошкольного воспитания и обучения в системе образования Республики 

Казахстан в последние годы по праву стало одним из приоритетных направлений в 

деятельности Министерства образования и науки республики Казахстан 

Основные вопросы организации дошкольного детства рассмотрены в трудах 

современных казахстанских учёных, педагогов и практиков. В исследованиях 

В.Андросовой, Р.К.Аралбаевой, Б.О.Арзанбаевой, А.С.Амировой, Н.И.Храпченковой, 

Т.И.Иманбекова, Ж.А.Исмаиловой, и т.д. рассмотрены методологические, теоретические и 

концептуальные основы проблемы содержания дошкольного образования, произведён 

анализ истории и содержания дошкольного образования, концепций, идей. Практические 

вопросы организации дошкольного образования и воспитания современного Казахстана 

отражены в трудах Жумабековой Ф.Н., Нурмухаметовой Ж.Г. 

Во время компьютеризации и быстрого роста зависимости от виртуального мира 

вопрос эстетического воспитания и развития детей становится всё более актуальным. Ведь 

глубокие эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в природе, 

окружающей действительности и в искусстве - важное условие духовной жизни человека. 

В настоящее время возросла социальная значимость темы эстетического воспитания, 

возникла потребность по-новому взглянуть на вопросы воспитания и обучения в детском 

саду, на актуальность и необходимость составления занятий по эстетическому 

воспитанию. 

Эстетическое развитие прививает вкус, умение замечать прекрасное и безобразное. 

Эстетическое воспитание связано со многими сторонами воспитания: нравственным 

воспитанием, которое развивает в ребенке чувство любви, гордости; с трудовым 

воспитанием, которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, видеть 

красоту сделанного. Способность ребёнком воспринимать прекрасное в окружающей 

действительности – важное условие его духовной и эмоциональной жизни.  

Первоначальное восприятие красоты мира ребёнок получает в процессе общения с 

природой. Он открывает для себя мир в разнообразных красках и звуках. 

«...Соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, науки, 

рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры» - слова Фёдора Михайловича 

Достоевского как нельзя лучше отражают актуальность нашей темы. 

Эстетическое отношение к природе делает человека лучше и в нравственном 

отношении, так как человек, наделенный чувством прекрасного, стремиться жить по 

законам красоты. Кто отдаляется от природы, тот лишается не только многих знаний, но и 

ощущений прекрасного, наполняющих жизнь счастьем. 

Многие выдающиеся личности прошлого и современности обращались к вопросам 

эстетического воспитания и воспитания посредством природы в своих трудах. Среди 

педагогов совершивших прорыв в области развития личности мы можем назвать В.А. 

Сухомлинского, именно он говорил о том, что мир, который окружает ребёнка, это мир 

природы с её безграничным богатством явлений, с её  неисчерпаемой красотой. 

 «Человек познает мир, наблюдая глазами, слушая его звуки ушами, прикасаясь к 

предметам руками, вдыхая запахи носом, определяя вкус языком». По мнению Абая 

Кунанбаева,  в процессе обучения должны участвовать все органы чувств, так как живое 

созерцание предметов, явлений окружающей действительности позволяет конкретно 

воспринимать их свойства и признаки, вычленять их существенные стороны, связи, 

отношения, лучше усваивать 

   Мыслитель считает, что важным этапом на пути к овладению знаниями является 

первоначальное обучение. Это та незаметная тропинка, которая ведет к столбовой дороге 

науки. Самые азы образования должны начаться не только с овладения грамотой, а 

прежде всего с воспитания лучших человеческих качеств. 
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Предпосылками эстетического развития ребёнка становится современный уклад 

жизни, трудовые, общественные отношения людей, и самое главное – окружающая 

природа. Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, он тянется к 

красивому, яркому испытывает радость общения с природой. Он открывает для себя мир в 

разнообразных красках и звуках.  

Эстетическое воспитание – целенаправленное, систематическое воздействие на 

личность с целью ее эстетического развития, то есть формирования творчески активной 

личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать 

потребность в эстетической деятельности. 

Эстетическая воспитанность нами понимается как сложное психическое явление, 

которое объединяет в себе как познавательные, так и эмоциональные процессы психики, 

которые ребёнок может проявить. Психологи (Л. С. Выготский, В. В. Зеньковский, С. Л. 

Рубинштейн, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон и др.) отмечают: раннее зарождение у детей 

эстетического восприятия возможно. 

Развитие детей дошкольного возраста следует рассматривать как 

подготовительный этап к эстетическому освоению окружающего мира. Начинается он с 

развития различительной чувствительности всего сенсорного аппарата и эмоционального 

отклика на восприятие наиболее ярких свойств и качеств объектов (предметов и явлений). 

Эстетическое воспитание тесно связано со всеми сторонами воспитания. 

Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и развития раскрывается 

тем, что этические и эстетические представления связаны с положительными и 

отрицательными переживаниями человека. Например, та радость, которая охватывает 

человека при восприятии красоты, очень похожа на чувство гордости при совершении 

нравственного поступка. Напротив, отвращение и презрение вызывают не только 

безобразные поступки, но и их образное отражение в том или ином виде искусства. 

Воспитательная сила искусства и заключается в том, что оно заставляет человека глубоко 

переживать самые разнообразные чувства: восторга и негодования, грусти и радости, 

тревоги и умиротворения, любви и ненависти и соответственным образом относиться к 

подобным явлениям в реальной жизни. 

Также эстетическое воспитание тесно связано с трудовым. Превращая тот или иной 

материал в полезную вещь, человек радуется, чувствуя свои возрастающие силы. «Радость 

труда … немыслима без чувствования красоты, но здесь красота не только то, что 

получает человек, но прежде всего то, что он создает.  Радость труда – красота бытия»– 

говорил В.А. Сухомлинский.  

На современном этапе развития дошкольного образования многие исследователи 

(В. В. Алексеева, С. Ю. Бубнова, Б. П. Юсов и др.) рассматривают эстетическое 

воспитание как процесс совместной деятельности педагога и воспитанников, когда, 

приобщая детей к культурным ценностям, особое внимание взрослый уделяет 

эстетическому воспитанию, в центре которого личность ребёнка, личность, совершающая 

долгий и сложный путь внутреннего содержательного становления .  

Становление эстетически развитой личности - процесс длительный. Под 

эстетически развитой личностью мы понимаем личность, способную воспринимать и 

оценивать явления в жизни, природе, искусстве именно с позиций эстетического эталона.  

Невозможно представить себе эстетическое воспитание детей без привлечения в 

помощники воспитателю природы - этого самого естественного источника красоты. 

Природа - не только великий учитель и великий воспитатель. «Природа - источник 

творческого вдохновения, источник подъема всех духовных сил человека, не только 

взрослого, но и подрастающего». 

Природа – это один из самых значимых факторов, влияющих на развитие и 

формирование эстетических чувств и вкусов, она неисчерпаемый источник эстетических 

впечатлений и эмоционального воздействия на человека. В жизни людей природа 
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занимает значительное место, способствует формированию и развитию эстетических 

чувств и вкусов.  Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно в 

это время необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, целесообразности, 

единству, которые царят в ней».  

Во все времена и эпохи природа оказывала огромное влияние на человека, на 

развитие его творческих способностей, являясь в то же время неиссякаемым источником 

для всех самых смелых и глубоких дерзаний человека. Великий критик Белинский считал 

природу «вечным образцом искусства».  

Композитор Чайковский, высоко ценя искусство в жизни человека, писал: 

«Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства». Многоголосое звучание 

земли русской нашло отражение в творчестве талантливых русских композиторов 

С.В.Рахманинова, Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского и других. Неповторимое 

богатство красок природы запечатлели в своих полотнах И.И.Левитан, И.И.Шишкин, 

И.Грабарь, М.Сарьян, С.Герасимов и другие. 

Прекрасное в природе безгранично и неисчерпаемо. Поэтому природа - источник 

для искусства. Прекрасное в природе было и остается предметом художественного 

освоения ее. Поэтому великие художники - всегда первооткрыватели прекрасного в 

окружающем мире. 

В системе по эстетическому воспитанию дошкольников большое место должно 

быть отведено природе. Она лучше, чем что-либо обогащает психику ребенка, 

совершенствует его органы чувств и эстетический вкус. Воспитание любви к природе, 

умение чувствовать ее красоту и восхищаться ею имеет огромное значение не только для 

эстетического развития детей, но и для нравственного воспитания, в частности, для 

пробуждения у дошкольников патриотических чувств, чуткости к окружающему, 

потребности к труду, способствует физической закалке, а так же, расширению 

умственного кругозора. 

Умение видеть природу - первое условие воспитания мироощущения единства с 

ней, первое условие воспитания через природу. Оно достигается лишь при постоянном 

общении с природой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек должен не 

эпизодически, а постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. Вот почему 

гармония педагогических воздействий требует постоянного общения с природой. 

Дошкольникам необходимо наблюдать и отмечать красоту лесов, полей, садов, 

замечать красоту отдельных явлений и объектов природы: тёмные тучи, яркие звёзды, 

серебристые рыбки, разноцветные камушки в аквариуме; разглядывать узоры мороза на 

окнах, снежинки, сверкание снега; отмечать и сопоставлять формы цветов и листьев. С 

этой целью важно проводить сезонные экскурсии, во время которых учить воспринимать 

красоту звуков в природе: шум ветра, шелест листьев, звон капели, пение птиц, замечать, 

как преображается природа в результате труда человека (посадка деревьев, цветов и т. п.). 

Знания о природных явлениях, полученных на прогулках, экскурсиях, углубляются 

и дополняются на художественно-речевых занятиях. Предшествующий опыт общения с 

природой даёт ребёнку возможность легче осмыслить и эмоционально принять рассказ 

или стихотворение. Слушая о наблюдаемых в природе явлениях, он сопоставляет 

действительность и художественный образ, что позволяет ему ярче чувствовать красоту 

природных явлений.  

Природа всегда была и остаётся отличным воспитателем во всех аспектах: интерес 

к истории родного края, народа, к событиям недавнего прошлого, настоящего, к родной 

природе, всё это взаимосвязано с природой и её содержанием, всё это формируют желание 

больше узнать о природе своего края и беречь ее, о природном разнообразии республики. 

Руководя познанием природы и приобретением детьми различных навыков и 

умений, воспитатель применяет разнообразные методы и приемы.  

Занятия по ознакомлению дошкольников с природой дают возможность 

формировать знания последовательно, с учетом возможностей детей и особенностей 
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природного окружения. В повседневной жизни, во время наблюдений, игр, труда у ребят 

накапливается личный опыт. Занятия дают возможность уточнить и систематизировать 

его. 

Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в 

действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их знания, 

способствует формированию характера и интересов. В этом убеждают биографии многих 

ученых-естествоиспытателей (К.А.Тимирязева, И. В. Мичурина), писателей, художников 

и композиторов (А. Пушкина, М. Пришвина, И. Левитана, П. Чайковского и др.). 

Общение детей с природой имеет и идейно-мировоззренческое значение. В основе 

формирования у детей элементов материалистического миропонимания лежит накопление 

реальных, достоверных представлений, понимание взаимодействий явлений природы. 

Объекты природы живой и неживой, дают воспитателю возможность организовать 

интересную и полезную деятельность детей. Со свойствами и качествами объектов и 

явлений природы дети знакомятся в процессе наблюдений, экскурсий, игр и труда в 

природе, учатся замечать их изменение и развитие. У них развивается любознательность. 

От того, насколько развита эстетика восприятия природных объектов, умение 

видеть и переживать красоту природы зависит и бережное отношение к природе. 

Практическое применение методов и приемов находится в прямой зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и строится дифференцированно, с 

учетом продвинутости всего коллектива и каждого ребенка в отдельности. В дошкольном 

детстве широко применяются игровые методические приемы. Ребенок успешнее 

усваивает разнообразную деятельность, если воспитатель создает игровые ситуации, если 

художественный материал представлен в увлекательной форме, если между детьми 

возникают игровые соревнования. 

Под влиянием природы, эстетического отношения к ее явлениям у детей 

развивается художественное мышление, формируются эстетические суждения, т.е. 

воспитываются вкус, манеры, привычки, мировоззрение. 

Общение с природой должно занять ведущее место в общей системе воспитания. 
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Одной из главных проблем в образовании является низкая мотивация у учащихся. 

Известно множество причин снижения интереса у обучающихся к учебе: лень получать 

знания;  нежелание трудится;  большая учебная нагрузка; стремление жить одним днем;  

отсутствие понимания профпригодности получаемых знаний в жизни и т.д. Кроме этого 

многие студенты учатся не для того чтоб приобрести знания, а потому, что учение для них 
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является обязательным.  Возникает  вопрос можно ли помочь студенту приобрести 

интерес к знаниям? Наверное, можно если сделать некоторые изменения. Например: 

использовать инновационные методы и модели в обучении; дать право выбора  учащимся 

в изучении необходимых для них предметов; изменить систему оценивания деятельности 

учащихся; поднять статус работы по профориентации. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая 

находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему 

миру, различным видам деятельности [1]. Деятельность без мотива или со слабым 

мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой.  

Для повышения мотивации учащихся имеет значение коммуникативное поведение 

учителя, тон речи, оправданность использования оценочных суждений, манера обращения 

к учащимся, умение поддержать контакт с ними, характер мимики, движений, жестов, 

сопутствующих речь. Кроме того необходимо развитие таких характеристик, как умение 

управлять дыханием, тембром голоса, темпом речи, правильная дикция. Роль 

преподавателя имеет свои функции: обеспечение полноценной передачи знаний; 

обеспечение эффективной учебной деятельности студентов; обеспечение продуктивных 

взаимоотношений между преподавателем и учащимися. 

Роль педагога призвана обеспечить: 

- положительное воздействие учителя на сознание, чувства учащихся с целью 

формирования, коррекции их убеждений и мотивов деятельности  

- полноценное восприятие, осознание, закрепление знаний в процессе обучения 

- рациональную организацию учебной и практической деятельности учащихся. 

Знание особенностей актерского мастерства помогает учителю совместить 

природный талант и приобрести мастерство с целью достижения наилучших результатов в 

педагогической деятельности. А.С. Макаренко писал «Педагог не может не играть. Не 

может быть педагога, который не умел бы играть…» [2]. Также, как отмечают ученики, 

что для эффективной работы учителю необходимы следующие личностные качества: 

- стремление к максимальной гибкости;  

- внимание к потребностям учащихся; 

- установка на создание положительного подкрепления для учащихся; 

- эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность. 

Подобная потребность в самовыражении – важная составляющая педагогического 

таланта. 

Одним из важных направлений решения названных проблем является разработка и 

внедрение новых педагогических технологий. Учеба – это не легкий труд, но если при 

правильной организации, способен приносить радость творческих открытий. Так, для 

повышения мотивации обучающихся в рамках дисциплины черчения, необходимо  

строить урок, чтобы он обеспечивал развитие познавательной самостоятельности, 

стремления и умения ученика индивидуально открыть новое для него. В связи с этим, на 

уроке черчение следует использовать более совершенные педагогические технологии,  

предполагающие поиск максимально удобных форм организации учебного процесса.  

Для повышения мотивации учащихся на занятиях по данной дисциплине 

используются  продуктивные приемы:  

- проблемная ситуация ставится и решается совместно с учащимися;  

- активизирующий вопрос приводит к диалогу, размышление вслух;  

- анализируются решение; 

- целенаправленная ошибка; 

- заполнение пустых клеток. 

На уроках черчения организуются  групповая  и парная  работа, что позволяет 

создать комфортную атмосферу учащимся, как слабым так и сильным. Использую паузы, 

дающие время на обдумывание. Организуются проблемно-поисковая деятельность, чаще 

среди учеников с повышенным уровнем обучения: предлагаются задания повышенной 
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сложности, задания с параметром, которые требуют рассмотрение всевозможных 

(многовариантных) случаев решения. Так, для выполнения чертежа фигуры можно 

выполнить эскиз, проецирование на три плоскости и построение изометрической 

проекции по осям координат. В нашей работе контроль является способом активной 

деятельности, а также и средством коммуникации. При этом, каждый контроль преследует 

конкретную цель – анализ результатов контроля; объективность оценочных суждений, 

требование к выполнению задания, критерии оценок сообщаются заранее; оценка 

результатов деятельности (а не личности), преобладание положительных оценок 

разнообразие форм и приемов контроля; преобладание функции обучающей над 

контролирующей; использование поощрений, самооценки и самоконтроля. Также 

эффективно использовать следующие приемы  для создания эмоционального комфорта: 

- системное одобрение;  

- похвала, направленная на формирование положительных оценочных суждений;  

- доброжелательность, юмор, улыбка, умеренные жесты, мимика; 

- создание обстановки доверия, уверенности в успехе. 

Используются  приемы воздействия на поведение: организация деятельности, а не 

поведения; преобладание положительных оценок деятельности, ее результатов; также 

обязательным этапом любого урока является актуализация ранее изученного. Главная 

задача – установить связь между деятельностью учителя и учением студента, обеспечить 

готовность к очередному этапу работы, включить в продуктивную обучающую 

деятельность. На этом этапе просматривается, как учащиеся включаются в работу, 

насколько удалось сформировать внутреннюю готовность к освоению нового материала; 

каков общий уровень мотивированности группы? Можно ли приступать к изучению 

нового материала? Для этого разбираются  несколько вопросов на повторение, 

организуется живой диалог, с целью уточнения общего уровня усвоения знаний, создается 

проблемная ситуация перед изучением нового материала. Безоценочное начало урока 

способствует готовности учащихся к включению в новые познавательные процедуры, 

создает позитивный, доброжелательный, благоприятный эмоциональный фон. 

При изучении нового материала на уроках черчения используются приемы, 

способствующие активизации мысли учеников. Обязательна четкость и простота 

изложения, наглядность, организуется работа с учебником, используются опорные 

конспекты, элементы опережающего обучения для сильных учащихся, привлекаются 

учащиеся для объяснения новой темы в роли учителя, дляуроках черченияподбираются 

упражнения творческого характера. Практика под руководством учителя проводится для 

установления обратной связи, для своевременного устранения трудностей в понимании 

нового материала. 

Контроль усвоения знаний выявляет степень усвоения материала, высвечивает 

проблемы и затруднения, для этого на уроках черчения используется 

дифференцированный подход: разно уровневые задания, тесты,задания с кодированными 

ответами. Для проверки усвоения знаний по определенным темам: «Чертежные 

принадлежности и форматы», «Сечение», «Разрезы (простые и сложные)» используются 

разгадывание ребусов, тем самым применяются различные виды контроля. Правильность 

решения проверяется в основном тут же самими учащимися. Все задания учащиеся 

выполняют в тетрадях, с тем, чтобы учитель имел возможность контролировать работу. 

Разгадывание ребусов предпочтительнее других видов контроля тем, что в них 

присутствуют элементы игры, а это снимает психическое напряжение, которым, как 

правило, сопровождается любая проверочная работа. Домашние задания включают 

обязательные упражнения и задания по выбору (сложные задания оцениваются отдельно, 

только положительной оценкой). 

В процессе обучения используются также  элементы игровой технологии на уроках 

и во внеклассной работе, на дополнительных занятиях. В игре воссоздаются условия 

ситуации, какой-то вид деятельности, общественный опыт, а в результате 
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совершенствуется самоуправление своим поведением. В жизни игровая деятельность 

имеет разные функции: развлекательную (воодушевить, побудить интерес); 

коммуникативную; самореализации; терапевтическую (преодоление трудностей); 

диагностическую (в процессе игры можно познать себя, открыть свои скрытые черты); 

коррекционную (измениться под влиянием игровой практики правила). Игра включает 

моменты соревнования, приносит участникам удовлетворение, позволяет 

самоутвердиться. Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во 

многом зависит от понимания учителем функции игры.  

Результат дидактических игр зависит от целенаправленного построения игровых 

программ, сочетания их с обычными дидактическими упражнениями. Дети легко 

вовлекаются в игровую деятельность, и чем она разнообразнее, тем интереснее для них. 

Она может охватывать какую-то часть учебного процесса, объединенного общим 

содержанием. В игровую деятельность включаются упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать и сопоставлять их, игры 

развивающие умения отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие умение 

владеть собой, быстроту реакции, логическое мышление, смекалку [3]. Так, в группах 11 

КПО-14-2, 11 ЖД-14-2 Карагандинского транспортно-технологического колледжа 

применялся игровой метод: преподаватель задавал вопросы и приводил примеры, а 

учащиеся должны были угадать геометрическую фигуру. Деловые игры используются для 

решения комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих 

способностей, формирование обще учебных умений и навыков. 

Как известно, от того, как чувствует себя учащийся в определенной ситуации, 

зависит объем усилий, которые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь 

процесс обучения вызывал у студента интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, 

напряженному умственному труду.  

Следовательно, в процессе изучения дисциплины черчения необходимы различные 

пути мотивации обучающихся для реализации главной цели образования – формирование 

личности, способной действовать в условиях современного технологического общества. 

Развитие учащегося будет более интенсивным и результативным, если он включен в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет 

вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии. 

Один из наиболее эффективных методических приемов формирования мотивации 

достижения – воздействие на мотивационную сферу учащихся развитие у них стремления 

улучшать свои результаты и превзойти достигнутый уровень.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

Каминская С.А.,Фельк Е.В. 

КГКП «Ясли-сад «Золушка». 

 

 

Семья – главная школа воспитания. Счастливая семья, это семья в которой созданы 

нравственно-ценные отношения между взрослыми, взрослыми и детьми, где жизнь 
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семейного коллектива так организована, что каждый может в меру своих сил, умений 

оказывать помощь друг другу, проявлять разностороннюю заботу.  

Семья для ребенка дошкольника – первое и основное звено, которое связывает его 

жизнь с общественной средой. 

Современная семья не может существовать вне связи с окружающим. 

Общественные интересы взрослых, любовь к труду, доброе отношение к людям – залог 

того, что ребенок будет стремиться следовать тем нормам поведения, правилам 

взаимоотношений, которые усваивает от взрослых. 

Работая с детьми, можно убедиться, как влияет семейная обстановка на личность 

ребенка, на его умственное, нравственное, эстетическое развитие. Уникальный характер 

семьи как воспитательной среды выражается в том, что здесь: 

- происходит интенсивный контакт ребенка с родителями и другими взрослыми 

семейной группы; 

- создаются условия, жизненно необходимые детям в первые годы жизни; 

- формируется культура поведения и внешнего вида, развитие культурных 

интересов и потребностей. 

Итак, по силе, глубине своих воздействий на ребенка, семья – важнейшее звено, 

необходимое условие правильного развития и формирования малыша как человека. 

Таким образом, родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности ребенка уже 

в раннем возрасте. 

Формирование нравственных качеств является важной задачей воспитания 

дошкольников. Родителей знакомят с задачами нравственного воспитания, средствами и 

условиями его осуществления в детском саду, а также рекомендуют средства 

формирования у ребенка нравственных чувств и привычек. Воспитатель советует 

родителям не ограничиваться словесными методами, а чаще использовать упражнения в 

нравственном поведении. Нравственное воспитание оказывает на личность особое 

влияние и становится тем важнейшим фактором, который активизирует и физическое, и 

умственное, и эстетическое развитие. 

  Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде 

формируются ценные качества личности, такие как ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность. 

Согласно методическому предписанию, воспитатель определяет степень 

необходимости влияния на семью, выбирает из системы нужные методы и используя 

просветительские формы воздействия на родителей, корректирует их воспитательную 

деятельность. 

Воспитатели, как правило, по мнению ведущих специалистов, в своих действиях 

идут от ребенка и тех проявлений, которые замечают за ним в детском саду. Обнаружив 

недостатки, воспитатели советуют родителям тот или иной способ воздействия на ребенка 

зачастую не имея полной и достоверной информации о системе воспитания ребёнка в 

семье. 

Что в свою очередь может привести к непониманию со стороны родителей и, как 

следствие, уменьшению степени контакта в вопросах воспитания ребёнка родителей и 

воспитателей.  

Таким образом, чтобы дети выросли духовно здоровыми, родителям необходим 

постоянный контакт с педагогами детского сада, абсолютная откровенность в отношениях 

с воспитателями, согласованная работа. 

Чтобы наладить отношения с родителями, следует сделать их конструктивными, 

чтобы оказывать поддержку и помощь усилиям семьи в воспитании ребенка, педагогам 

следует пересмотреть основы взаимоотношений с родителями. Для эмоционального 

контакта нужна доброжелательность, приветливость, открытость.  
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Для информационного контакта – готовность принять от родителей сведения о 

ребенке и поделиться своей информацией о его действиях и деятельности, о его состоянии 

и поступках. 

Искать пути налаживания взаимоотношений с семьями должны именно педагоги, 

т.к. они получили для этого специальное  профессиональное образование и делают нечто 

очень нужное для ребенка в отсутствие родителей. 

Система работы с семьей 

Прежде всего, составляется годовой план работы с родителями. Для того чтобы 

этот план был действенным, он определяет конкретные цели и задачи деятельности 

воспитателей и средств их достижения по взаимодействию с семьей. Можно выделить 

следующие направления работы: 

• Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского сада и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

• Обеспечение информационно – просветительской поддержки выбора родителями 

направлений в развитии и воспитании посредством выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

• Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в различных 

видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность подготовки к 

школьному обучению. 

• изучение, обобщение и внедрение положительного опыта семейного воспитания; 

• Проведение работы по анализу состояния семей детей с использованием 

анкетирования и диагностических карт. 

Далее анализируем свою деятельность по взаимодействию с семьей: составляем 

сводный анализ по результатам анкетирования, выявляем и планируем формы помощи и 

взаимодействия с родителями. Все это помогает спланировать задачи, собрания, 

консультации. 

Используя современные подходы в организации работы с родителями мы 

руководствуемся следующими принципами: 

- сотрудничество 

-уважение к личности взрослого 

- уважение к авторитету родителей, его формирование 

- открытость и искренность в общении 

В нашу практику вошли следующие формы работы с родителями: 

• Индивидуальные: 

- изучение семейного опыта воспитания (посещение семьей); 

- индивидуальные беседы, консультации; 

• Коллективные: 

- групповые родительские собрания; 

- коллективные консультации; 

- субботники (совместная практическая деятельность воспитателей с родителями); 

- привлечение родителей в конкурсы (осенних поделок, кормушек для птиц, 

новогодних игрушек и т. д) 

- конференции с родителями. 

К примеру, на конференциях в занимательной форме педагоги, специалисты и 

родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Например: Конференция для 

мам «Поговорим о маме» 

 диалог с родителями после прослушивания  аудиозаписи детских мнений. 

 Обыгрывание ситуаций – конструирование и анализ поведения матери в 

различных ситуациях 

Пример: Конференция для пап «Самый дорогой  мой человек» 

 Приглашенные папы рассаживаются полукругом, после вступительного слова 

педагога для прослушивания предлагается запись бесед с детьми детского сада о папах, 
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дети отвечают на вопросы, что должны уметь делать папы? Почему с папой интересно в 

выходные дни? 

 Мнения психолога, логопеда. 

 Конструирование и анализ поведения отца в жизненных ситуациях. 

 Практическое задания: за пять минут изготовить для своего ребенка сувенир или 

игрушку. 

Примерные темы конференций: 

«Эстетическое воспитание дошкольников» 

«Растим будущих пап и мам» 

«Школьное завтра» наших детей. 

• Наглядные: 

- выставки, фотомонтажи; 

- информационные буклеты; 

- видео – презентации; 

- газета; 

- показ детских работ; 

- дни открытых дверей; 

- папки-передвижки с материалами по различным вопросам семейного воспитания; 

- педагогические информационные стенды, родительские уголки, информация в 

которых должна быть динамичной, и включать в себя, к примеру, разделы:  

- «Наша жизнь день за днем». (помещаем рисунки, поделки, тексты стихов, песен) 

- «Мама, выучи со мной» 

- «Папа загадай мне загадку» 

- «Наши родители советуют» – родители в этом разделе могут обратиться с каким – 

либо предложением к другим родителям. 

Например: - Давайте сводим детей на экскурсию! 

                    - Испеките своему ребенку пирог по этому рецепту! 

- «Права детей» – помещается информация по соблюдению прав детей в 

дошкольном учреждении и семье. 

- «Страничка логопеда». 

Групповые консультации проводим для родителей по определенным вопросам 

которые диктуются результатами изучения семейного воспитания. Проведение 

консультаций требуют подготовки, последующего контроля затем, как используют 

родители полученные рекомендации в воспитании детей. Большой интерес вызвали такие 

темы: 

- «Дети и компьютер» 

- «Дети у телевизора», 

- «Праздники и Дни рождения в семье» 

- «Адаптация ребенка в детском саду» и т. д. 

Консультации проводит воспитатель, медработник, логопед, психолог, 

музыкальный руководитель.  

Родительские собрания - одна из наиболее эффективных форм повышения 

педагогической культуры родителей, которая формирует их общественное мнение, 

родительский коллектив (дискуссия, посиделки за круглым столом, анкетирование).  

Готовясь к родительскому собранию, стараемся использовать наглядный материал:  

- выставка педагогической литературы, 

- выставка детской литературы для чтения дома, 

- показ праздника в видеозаписи, 

- поделки «Сделайте с детьми дома», 

- детские рисунки, классные тетради по подготовке детей к школе и т. д. 

Инициатива проведения консультации может принадлежать и педагогам и 

родителям. Формы работы зависят от творческого подхода к работе и воспитателей, и 
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самих родителей.  

Большую пользу в педагогическом просвещении родителей оказывают стенды, витрины, 

содержанием которых являются текстовые и иллюстрированные материалы на 

определенную тему.  

Из всех перечисленных выше форм работы с семьей нельзя выделить наиболее 

важную или эффективную. Всё зависит от умения воспитателя подходить к вопросу 

творчески, индивидуально. В воспитании детей нет мелочей: ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно у ребенка формируется опыт определенного отношения к жизни.  

Перед дошкольным учреждением стоят задачи не только должным образом 

обучать, воспитывать и развивать ребенка, но и вооружить соответствующими 

педагогическими знаниями родителей. Только в условиях сотрудничества детского сада и 

семьи, возможно, обеспечить единые педагогические принципы и требования, которые 

помогут в воспитании и полноценном развитии ребенка как гражданина. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА СПЛОЧЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОКАХ 

 

Ларионова Е.В. 

                                          КГУ «СОШ №91»г. Караганды  

 

 «Обычно легче изменить индивидуумов, 

собранных в группу, 

чем изменить каждого из них в 

отдельности» 

Курт Левин,  

 

 

В любом классном коллективе возникает вопрос, связанный с групповой 

сплоченностью. Вопрос этот важен потому, что от уровня развития коллектива, степени 

его сплоченности зависит эффективность работы группы, а также психологический 

комфорт каждого ее члена. 

Подростковый возраст - это сложный жизненный этап. И как он будет пройден и 

пережит, накладывает отпечаток на всю жизнь. 

Как указывают учебники по возрастной психологии, в районе 10 лет у школьников 

меняется ведущий вид деятельности. Если в начальной школе это была учеба, то теперь - 

общение, общение и еще раз общение. А интерес к учебе уходит на второй план. Значит, 

самое время помочь в развитии коммуникативных способностей, а также в организации 
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самого общения для того, чтобы общение приносило радость. Собственно с помощью 

игра на сплочение и решаются эти задачи. 

Отношения в группе, классе влияют на все стороны жизни, включая учебную 

деятельность. Конфликтные отношения между одноклассниками часто ведут к страху 

ответов у доски, мешают усвоению материала. Таким образом, развитие сплоченности, 

улучшение социально-психологического климата, формирование позитивных групповых 

норм важны не только для развития группы, но и для успешной учебной деятельности. 

Работая с классным коллективом важно учитывать не только сплоченность, но и 

вектор ее направленности. Часто класс является сплоченным, но не для реализации 

учебных целей, а для удовлетворения самых разных внеучебных потребностей. Особенно 

напряженной становится ситуация тогда, когда сплоченность класса направлена против 

кого-то из своих членов. Поэтому необходима организация и проведение специальных 

мероприятий по развитию групповой сплоченности подросткового коллектива с 

позитивным вектором развития ее направленности. 

В своей работе я использую игры на сплочение, цель которых - повышение 

сплоченности учеников, развитие коллектива как целостного группового субъекта. 

Игры на сплочение развивают следующие навыки и умения: 

• доброжелательность, интерес и умение строить доверительные отношения друг с 

другом;  

• эмоционально сопереживать и оказывать поддержку однокласснику; 

• сотрудничать и действовать сообща; 

• согласовывать свои действия с другими и совместно решать поставленные задачи; 

• разрешать конфликтные ситуации; 

• поддерживать позитивное поведение; 

• толерантность и уважение. 

В своей работе я часто меняю состав групп, чтобы каждый ребёнок мог 

взаимодействовать с разными детьми. 

Стоит отметить, что ведущему важно распределять свое внимание так, чтобы 

каждый участник игры получал его в равной степени. Поддержка особенно важна для тех 

подростков, которые испытывают трудности в общении с одноклассниками. Одним из 

таких препятствий может стать такое качество личности как застенчивость. Застенчивый 

человек часто замыкается в себе, а это нередко ведёт к одиночеству. Застенчивость и 

связанные с ней трудности общения особенно резко проявляются в подростковом возрасте 

и юности. 

Хочу представить вашему вниманию игры, которые я наиболее часто использую в 

работе с детьми: 

-"Поздороваемся 

локтями"; 

- "Застольная беседа"; 

- "Рукопожатия"; 

- "Обмен местами"; 

- "Сидячий круг"; 

- "Ветер в ивах"; 

- "Гусеница"; 

- "Постройтесь по..."; 

- "Печатная машинка"; 

-"Фигуры"(из   

замкнутой верёвки); 

- "Пазлы"; 

- "Кочки"; 

- "Все на борт!"; 

- "Колдуны"; 

-Дружные 

маркеры"; 

- "Рисунок на спине" 

(цифры, алфавит, 

рисунки); 

- "Построй фигуру"; 

-"Ритмичные зарисовки"; 

- "Мычалки"; 

-"Весёлые горки" (с 

теннисными шариками); 

- "Ожерелье позитива". 

Предлагаю вам ряд игр, которые вы лучше запомните, приняв в них участие. 

"Гусеница" 

Описание игры: участники становятся друг за другом в затылок, держась руками за 

пояс впереди стоящего. Первый участник - голова, последний - хвост. Ведущий называет 

действие, которые должна выполнить гусеница: "гусеница спит", "гусеница делает 

зарядку", "гусеница умывается", "гусеница завтракает", "гусеница танцует". 

"Рисунок на спине" 
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Описание игры: участники делятся на 3 команды, и строятся в 3 колонны 

параллельно друг за другом. Каждый участник смотрит при этом в спину своего 

товарища. Упражнение выполняется без слов. Последний участник рисует пальцем на 

спине впереди стоящего цифру, букву, слог, слово, рисунок (от простого - к сложному). 

Задание: почувствовать и передать как можно точнее этот рисунок дальше. После 

выполнения задания первый и последний члены команд меняются местами. 

"Найди и коснись" 

Описание игры: ведущий предлагает передвигаться по комнате и касаться руками 

разных предметов и вещей, например "найдите и коснитесь чего-нибудь холодного, 

шершавого, горячего, мягкого, красного, вещи, длина которых 30см, что-то, что весит 

полкилограмма и т.д." 

"Глаза в глаза" 

Описание игры: участники садятся в круг так, чтобы было хорошо видно каждого. 

Руки прячут под ягодицы. Молча, не пользуясь мимикой лица, одними глазами, 

необходимо найти себе пару. По сигналу ведущего все встают, и находят свою пару. 

"Геометрия вслепую" 

Описание игры: дети встают в круг и берутся за руки. Затем все закрывают глаза. 

Ведущий: "ребята, в полной тишине, без слов, не открывая глаз, постройте мне 

треугольник, ромб, круг, овал, и т.д." 

"Я люблю тебя за то..." 

Описание игры: участники становятся в 2 круга: внутренний и внешний, парами на 

встречу друг другу. Пары берутся за руки, и говорят шёпотом друг другу, за какое 

качество они ценят больше всего этого человека. По хлопку ведущего внутренний круг 

поворачивается на одного человека по часовой стрелке, и ребята продолжают говорить 

приятные слова. Это продолжается до тех пор, пока ребята не вернутся на прежнее место. 

Затем ситуация проигрывается с ребятами внешнего круга, которые движутся против 

часовой стрелки. 

"Слон" 

Описание игры: все участники, используя подручные материалы - ручки, 

карандаши, тетради, книги, маркеры - за ограниченное время должны выложить на полу 

изображение слона. Задание выполнять в полной тишине. Ведущий внимательно 

наблюдает за ходом выполнение задания: "все ли выполняют задание? кто взял на себя 

роль руководителя?" 

"Эмпайр Стейт Билдинг" 

Описание игры: для игры понадобятся маркеры или фломастеры, формат листа А3, 

либо доска, карточки с заданиями, а именно:  

 - нарисовать здание в 10 этажей; 

 - контур здания должен быть фиолетового цвета; 

 - на каждом этаже должно быть по 2 окна; 

 - на каждом окне должны стоять цветы; 

 - на 5 этаже в окне должна сидеть кошка; 

 - на здании должен развиваться синий флаг, и т.д. 

Карточек должно быть столько, сколько участников. Обычно участвуют 2-3 

команды. Задания выполняются молча. Все группы рисуют одновременно. 

"Передай движение" 

Описание игры: участники встают в круг в затылок друг другу, чтобы расстояние 

между ними было 30-40 см, и закрывают глаза. Водящий начинает совершать какое-либо 

движение, аккуратно касаясь при этом руками спины, плеч, головы, или шеи стоящего 

впереди человека. Тот делает такое же движение, касаясь следующего участника. И так 

далее, пока движение не прошло полный круг. После этого водящим становится другой 

человек, пускающий по кругу другое движение. 

"М-м-м по кругу" 
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Описание игры: участники стоят в кругу. Первый человек долго тянет звук "м-м-м" 

на определённой высоте. В тот момент, когда он заканчивает, следующий должен 

подхватить, и т.д. по кругу. Участник, передающий звук, должен подать соседу какой-

либо сигнал, например коснуться руки. Важно, чтобы звук не прерывался. 

"Поздоровайтесь локтями" 

Описание игры: участники встают в круг. Предложить всем рассчитаться на 1-4 и 

сделать следующее: 

 - каждый первый номер складывает руки за головой, чтобы локти были разведены 

в разные стороны; 

 - каждый второй номер упирается руками в бёдра, чтобы локти были разведены в 

разные стороны; 

 - каждый третий номер кладёт руку на левой бедро, а правую руку на правое 

колено; 

 - каждый четвёртый номер держит сложенные крест на крест руки на груди, локти 

в стороны. 

На выполнение задания - 5 минут. Необходимо поздороваться и познакомиться, 

запомнив имена. 

"Застольная беседа" 

Описание игры: участники представляют, что они находятся в кафе или ресторане. 

№1 - воссоздайте дух застольной беседы, описав ресторан, известный своей 

приятной атмосферой и изысканной кухней. Участники пришли сюда поесть, 

познакомиться друг с другом, поговорить на различные темы.  

№2 - разрешить группе свободно двигаться по помещению. Затем перевоплотитесь 

в "старшего кельнера" крикните: "Столик на двоих!". Это означает, что каждый участник 

должен найти себе пару - того, кто стоит ближе всех. Они присаживаются за стол. Дайте 

им пару минут на обсуждение темы - "Какую пищу я предпочитаю". 

№3 - теперь крикните: "Столик на четверых!". Ребята объединяются по четверо. 

Тема для обсуждения: "Чем я охотнее всего занимаюсь в свободное время". 

№4 - теперь крикните: "Столик на восьмерых!". Тема: "Место, которое я хотел бы 

посетить". 

В конце игры происходит краткий обмен впечатлениями - что я узнал о других 

членах группы, что было особенно интересным, неожиданным. 

Всё эти игры способствуют сближению детей и развитию чувства "МЫ" в детском 

коллективе. 

В основе использования игр на сплочение лежит решение проблем, которые близки 

и понятны подросткам: 

 - как строить отношения в коллективе и противостоять давлению со стороны; 

 - понять другого человека в ходе разговора; 

 - как важно уметь донести мысли и чувства до собеседника. 

Таким образом формируется коммуникативная компетентность подростков, а на её 

основе динамично развивается групповая сплочённости. 
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РЕБЕНОК И МИР  ПРИРОДЫ 

 

Соколова Н. А., Бабушкина О. Н.,Тусенова А.К. 

КГКП «Куаныш», г. Караганда 

 

 

Богат и разнообразен мир природы. Из всего этого многообразия детям наиболее 

доступны для непосредственного наблюдения растения, животные, а также некоторые 

сезонные изменения в природе. 

В процессе ознакомления с ними у детей воспитывается любовь и бережное 

отношение к природе родного края, желание ухаживать за животными, выращивать 

растения, защищать все живое. 

Живые организмы на нашей планете – это, прежде всего, растения, животные и 

человек. Среда обитания – все, что окружает организм. Окружающая среда обитания 

человека – это среда жизни, труда и отдыха. Важным аспектом  воспитательного и 

образовательного процесса является формирование у дошкольников осознанно-

правильного отношения к окружающим ребенка природным явлениям и объектам, с 

которыми он знакомится именно в дошкольном детстве. 

       Дети должны знать о том, что Земля – общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. Велика роль природы в духовной жизни общества. 

Природа – это вся Вселенная с существующим в ней органическим (живым) и 

неорганическим (неживым) миром. С незапамятных времён человечество ценит природу и 

видит в ней, не только свою кормилицу, но и мудрую воспитательницу и наставницу. 

Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более 

чутким. Чем больше мы узнаём природу своего края, тем больше мы начинаем любить 

его. Познание природы, проникновение в её причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями развивает мышление и способность к формированию научного 

мировоззрения. Воспитательное значение природы трудно переоценить. 

      Многие великие мыслители и педагоги писали о том, что развитие ребёнка, 

впервые годы жизни, в значительной степени зависит от природного окружения. Дело 

охраны природы зависит в большей мере от сознательности каждого человека, его 

гражданской ответственности за судьбу родной природы, и это в свою очередь требует 

усиления внимания к воспитанию у детей, бережного отношения к природе, начиная уже с 

дошкольного возраста – периода становления основ будущей личности. Воспитание 

бережного и заботливого отношения к живой и неживой природе возможно тогда, когда 

дети будут располагать хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными 

способами выращивания растений, ухода за животными, наблюдениями за природой. На 

этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю. Приобретённые в 

детстве умение видеть и слушать природу такой, какая она есть в действительности, 

вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию 

характера и интересов. Ознакомление дошкольников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на 

чувственном опыте. В детском саду ребят знакомят с природой, происходящими в ней в 

разное время года изменениями. На основе приобретённых знаний формируются такие 

качества, как любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически 

относиться ко всему живому. 

       Начиная со старшего  дошкольного возраста  мы   рассказываем детям о 

стихийных бедствиях, таких как: землетрясение,  наводнение - причиной 

их  возникновения и возможными последствиями; с правилами поведения во время бури и 

сильного ветра (урагана), с правилами поведения во время грозы,  с правилами 
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безопасного поведения летом под открытым солнцем, проводим беседы о солнечном  и 

тепловом ударе. 

        Огромный  мир природы оставляет большой след в душе ребёнка, потому что 

она своей яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все его чувства.   

    Этот удивительный мир: мир красок, превращений и неожиданностей. Ребенку 

интересно абсолютно все: ему хочется попробовать, потрогать, почувствовать, увидеть, 

услышать. Как различить опасное и безопасное, полезное и нужное, лечебное и простое? 

Естественная любознательность ребенка в познании окружающего мира может стать 

небезопасной для него, ребенок, не зная основ безопасного поведения, может навредить 

не только окружающей природе, но и самому себе (например, ради интереса взять в руки 

змею, попробовать незнакомые ягоды, кинуть горящую спичку в лесу). Детям необходимо 

объяснить последствия такого небезопасного поведения. 

     Здоровье ребенка в значительной степени зависит от состояния окружающей его 

среды и от его собственного поведения, например, умения, избегать экологически 

неблагоприятных участков во время игр, прогулок, не употреблять загрязненную воду, 

пищевые продукты.    Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей. Повышения их экологической грамотности и культуры, 

понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития.   

               Чернобыльская катастрофа, гибель Арала, аварии нефтяных танкеров в 

морях, исчезающие леса, загрязненный воздух… Сложившееся на Земле положение 

ученые определяют как  экологический кризис. Нет на сегодня более важной задачи, чем 

поиск путей выхода из него. 

Где же выход? Чтобы выжить, человечество, прежде всего, должно научиться жить 

по-новому. Поэтому программа работ на следующее столетие предусматривает 

гармоничное достижение двух целей – высокое «качество» окружающей среды и 

«здоровой» экономики для всех, без исключения, народов мира. 

Каждому человеку нашей планеты необходимо овладеть минимальным набором 

экологических знаний и способов деятельности, для того, чтобы его деятельность была 

экологически осмысленной. 

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема 

современности. С каждым годом ее звучание становится все сильнее, слишком уж 

великий урон нанесен живой природе. 

Мы со всей очевидностью начинаем осознавать: стихийно и бесконтрольно 

использовать природные ресурсы нельзя. Сбываются пророчества слова Ф.Энгельса, 

который еще в прошлом веке пытался предостеречь: «не будем, однако слишком 

обольщаться нашими победами над природой» за каждую победу она нам мстит». К чему 

все это привело, известно. Очевидно и то, что от детской экологической вседозволенности 

(сорвать цветок, погубить бабочку) до взрослой (вырубить кедровый лес, извести море, 

повернуть реки) дорога очень короткая, особенно если она накатана. Но дальше …. 

Дальше эта дорога обрывается пропастью. 

Любовь к земле всегда связана с любовью к родным метам – к своему городу, селу, 

где человек родился и живет. В любое время года наблюдательный человек, проходя 

полем или лесом и изучая следы зверя, увидит, как интересно меняется окружающий мир, 

тропинка, озеро. Болото становится ареной многих событий и происшествий, а заросшая 

излучина вмещает целый подводный мир. 

Известно, что к использованию естественных богатств, следует подходить с особой 

осторожностью. Немного времени требуется, чтобы срубить самое толстое дерево, а 

вырастить его надо много десятков лет. Ничего нет легче, поймать рыбу во время нереста: 

она теряет в это время всякую осмотрительность. Но одновременно гибнет и ее 

многочисленное потомство. Разоришь птичье гнездо – и не прилетит в него на другое лето 

птицы, а без них начнут погибать окрестные леса и рощи. 
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Нужно воспитывать в детях заботу о родной природе, о ее богатствах. Как редко 

мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь за городскими домами, т. е. все 

то, что обычно называют природой, помогают нам воспитывать малышей. Именно 

малышей, потому, что стоит им повзрослеть чуть-чуть; как в дело вступают другие силы. 

А пока дети малы, все цветы и травы, жучки-паучки, птицы, кошки, собаки – все это 

близко им. 

Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая их свойства, посадки, 

их суть, - один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребенок не только должен 

осознавать, что нельзя разрушать муравейник, убивать лягушек и разорять птичьи гнезда, 

топтать и рвать цветы. Ему необходимо внушить любовь к муравью и лягушке, 

колокольчику и дубу – ко всему, что его окружает. 

Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны бескорыстно 

и безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только бы им в этом не мешали, не 

отвращали, а наоборот, помогали сохранить свою доброту на всю жизнь. Это и будет 

экологическое воспитание. «Любовь к природе – это эстетическое чувство, формирующее 

взгляды, вкусы, - писал Ч. Дарвин, - утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и 

может вредно отразится на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных 

качествах». 

А может, стоит задуматься еще и над тем, как разные времена года позволяют 

затрагивать разные струнки в душах детей? 

В старшей группе представления детей о природных явлениях в неживой и в живой 

природе должны расширяться и умножаться. В это время формируется реалистическое 

понимание этих явлений и умений устанавливать взаимосвязь между ними. 

Ушинский говорил, что логика природы есть  самая доступная и самая полезная 

логика для детей. Но ведь логика природы как раз и состоит во взаимосвязи, 

взаимодействии составляющих природу компонентов. 

Современную экологию можно определить как науку о взаимодействиях живых 

систем различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы, 

экологические связи, по моему мнению, отражают самую сущность  экологии. Без их 

раскрытия окажется, попросту, невозможным полноценное экологическое воспитание 

детей. 

Чтобы такое воспитание осуществлять, нужно решить, по крайней мере, три 

задачи: 

1). Доказать детям, что в природе все взаимосвязано; 

2). Помочь понять -  для чего нужны природные связи: для того, чтобы не нарушать 

их, ибо нарушение людьми природных связей влечет за собой плохие последствия (и для 

природы, и для человека), зная же эти связи можно использовать природу разумно и 

бережно; 

3). Помочь детям научиться строить свое поведение в природе. На основе знаний о 

взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возможных последствий своих поступков 

(здесь мы выходим  на правила поведения в природе). 

Нужно воспитывать в детях не только любовь к природе, но и учить понимать ее. 

Прежде всего - это воспитание человечности, доброты, ответственного отношения и к 

природе, и к людям, которые живут рядом, к предкам и потомкам. Дети наши должны 

быть милосердными. Старость – это мудрость, это жизненный опыт, это тепло и уют дома. 

Забота об уходящем поколении – это истинный гуманизм, подлинное свидетельство 

благородства и милосердия. Чувство Родины малыша связывается с местом, где он 

родился, живет. Наша задача углубить это чувство, помочь растущему человеку 

открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. 

Основные же знания о природе  дети получают при проведении организованной 

учебной деятельности, где основной задачей является раскрытие экологических связей. 

Если раскрываются разнообразные и достаточно сложные связи, существующие в 
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природе, теоретический уровень материала повышается, познавательные задачи 

усложняются и это способствует развитию интереса у детей. Без знания экологических 

связей трудно предвидеть возможные последствия вмешательства (своего или других 

людей) в природные процессы.  

Известно, что основной ведущей деятельностью ребенка является игра, поэтому на 

первом этапе обучения занятия проводятся в игровой форме с использованием 

сюрпризных моментов. 

Второй этап предусматривает использование множества детских игр, конкурсов, 

экологических праздников. 

На третьем этапе дети становятся сами непосредственными участниками игровых 

действий – «экспериментаторами», «научными сотрудниками», «лаборантами». 

Интересно проходит организованная учебная деятельность, во время которой дети 

сами выбирают форму выражения одной и той же темы: одни лепят, другие рисуют 

красками, третьи карандашами. Все это обогащает духовную жизнь детей, удовлетворяет 

их потребности в познании и отражении окружающего мира. Наша задача – поддержать 

интерес к игре, дать пищу для его углубления. 

    Воспитывая детей, мы должны уделять особое внимание следующим вопросам: 

 пониманию значимости природы; 

 осознанию ребенком себя как части природы; 

 воспитанию у него уважительного отношения ко всем без исключения видам, вне 

зависимости от наших симпатий и антипатий; 

 формированию эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

умения видеть его красоту и неповторимость; 

 пониманию того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей 

ведет за собой другие изменения, происходит как бы «цепная реакция»; 

 пониманию того, что нельзя уничтожать то, что не можем создать; 

 формированию у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими 

взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды 

(например: если я выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет плохо жить); 

 усвоению азов экологической безопасности; 

 усвоению первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примере использования воды, энергии в быту; 

 формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Таким образом, педагог помогает детям понять, что все мы – Люди - представители 

Человечества, проживая на своей планете, вольно или невольно, являемся источником 

самых различных отходов, как промышленных, так и бытовых, которые, естественно, 

загрязняют окружающую среду. Человечество активно и в колоссальных количествах 

потребляет энергию Солнца, использует воздух и воду. Но, при большом желании, можно 

сделать так, чтобы мы жили в гармонии с природой, в гармонии с Землей, на которой 

живем, с водой, которую пьем, воздухом, которым дышим. 

Никогда не поздно изменить свои привычки, но этому гораздо легче научить детей  

с малого возраста. 

Наши предки сумели сохранить красоту степей и гор, чистоту рек и озер, богатство 

недр в течение многих веков. Они передали все это нам, чтобы мы могли не только 

пользоваться этим богатством, но и, преумножив его, оставить будущим поколениям – 

нашим детям, внукам, правнукам. 
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ОҚЫТУДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ 

 

Жунусбекова У. Ж. 

Қарағанды қаласы, №66 мектеп-лицейі 

 

 

Жалпы, сауаттылық адамның білімділігіне қатысты ұғым екені белгілі. Оқу, жазу, 

санау біліктіліктері қалыптасқан, грамматикалық тұрғыда таза, қатесіз жаза, сөйлей, оқи 

алатын, сондай-ақ дұрыс есептей білетін адам сауатты ретінде танылады. Бүгінгі күн 

талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге талпынысы, қызығушылығы бар 

адамды мектеп табалдырығынан дайындап шығарудың ең бір тиімді тәсілі ол – оқытудағы 

математикалық сауаттылық.  

Математикалық сауаттылық – математиканың әлемдегі рөлін анықтау және түсіну, 

әр түрлі формада берілген сандық ақпараттарды оқу, талдау, түсіндіріп беру, дұрыс 

негізделген математикалық пайымдаулар айту, есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін 

табу, орындау, өзін-өзі тексеру, өмірмен байланыстыру, математикалық білімді өмірлік 

жағдаяттарда кездесетін түрлі мәселелерді шешуде еркін қолдану болып табылады. 

Математикалық құзыреттілік – нәтижелерді түсіндіру, талдау және түрлендіру, 

математикалық модель құрастыру, қатынастарды анықтау, шынайы өмірде пайда болған 

мәселелерді шешу үшін математиканы дәлме-дәл қолдану қабілеттілігі. Міне, осы 

қабілеттілікті оқушы бойына сіңіру бүгінгі пән мұғалімінің басты міндеті. Осы міндетті 

жүзеге асыруда төменде ұсынып отырған 2 сыныпта өткізілген сабақ әзірлемесі 

мұғалімнің әдістемелік және теориялық тұрғыда математикалық сауаттылықты үйретуіне 

жауап береді деп ойлаймын. Бәсекеге қабілетті ұрпақ қалыптастырамыз десек, оқушы 

логикасы мықты болу керек. Сондықтан қазіргі таңда логикалық бағыттарға басымдылық 

беріле бастады. Бұл, әрине, жаңартылған білім беру бағдарламасының  математикалық 

сауаттылығындағы маңызды ерекшеліктердің бірі. Ұсынылып отырған сабақ 

әзірлемесінде  білім саласының жаңаша міндеттері айқын көрініс тауып, атап айтқанда, 

мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы оқушының пәнді терең түсіну 

қабілетін дамытуға, алған білімін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді 

пайдалана білуін қамтамасыз етуге, яғни, оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде 

тиімді қолдануына үйретуге бағытталды. 

Тақырыбы: «Математикалық қоржын»  

Мақсаты:1.Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру, 

математика пәніне қызығушылығын, ынтасын, зейінін арттыру, алған білімдерін 

тереңдету. 

Міндеттері: 1. Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. 
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2. Ұйымшылдыққа , топ болып жұмыс жасауға, өздіктерінен іздене білуге, ой 

қорытындысын жасай білуге, шапшаңдыққа, жинақылыққа үйрету. 

3.Оқушылардың мақсатқа жету барысында жауапкершіліктерін жетілдіру,өз күшіне 

деген  сенімін арттырып,  жетістіктерге жетуге тәрбиелеу. 

Әдістері: Жеке, топтық жұмыстар, белсенді оқыту, шығармашылық жұмыс. 

Ресурстар:флипчарттар, слайдтар, қоржын , постерлар,геометриялық шаблондар, 

АКТ қолдану (видео) 

 Өтілу барысы: (Слайд1) 

 

1. Сәлемдесу.- Сәлеметсіздер ме, 

құрметті қонақтар!« №66 мектеп-лицейдің 2А 

сыныбы оқушыларының қатысуымен өткелі 

отырған облыстық  «Айналамыздағы 

математика» педагогикалық жобасы аясындағы  

«Математикалық қоржын» атты сыныптан тыс 

шараны тамашалауға қош келдіңіздер! (Слайд2)   

 
Мұғалім:-  Ортаға оқушыларды шақырайық. 

(Барлығы әдемі,бірінің артынан бірі келіп тақтаның алдына орналасады.) 

Мұғалім:- Балалар, алдымызда қандай мереке келе жатыр? 

( ҚР ның тәуелсіздігі күні) 

-Қазақстан республикасы тәуелсіздік алғанына биыл неше жыл? 

- (26 жыл) 

-Иә,балалар,тәуелсіздігіміздің ұлық мерекесіне біздің еліміздің әрбір азаматы өзінің 

тартуын жасайды.Олай болса,сендердің,бүгінгі сабақта көрсеткен білімдерің - өздеріңнің 

болашаққа жасаған алғашқы қадамдарың болып, тәуелсіздік күніне тартуларың болсын. 

Мерекеге тартуымызды жасау үшін тарту-тапсырмалар орындаймыз. 

 Ол үшін алдымен топқа бөлінейік, балалар.(Топқа бөліну) 

Мұғалім: - Менің қолымдағы  не, балалар? (Қоржын) 

-Ертеде ата-бабаларымыз бір-біріне деген сый-сыяпатын осындай  қоржынға салып 

сыйлайтын болған. 

Мұғалім: -Балалар, қазір менің қолымдағы қоржыннан сөздер жазылған 

қағаздарды кезекпен алатын боласыңдар.Қазақстанның қалалары түскен оқушы 1-топқа 

барып отырады.Қазақстанның өзен-көлдерінің аттарын алған балалар 2- топты 

құрайды.Ал Қазақстанның таулары болса, 3- топқа барып орналасасыңдар. 

1-топ. «Қазақстан қалалары» 

2топ. «Қазақстан өзен-көлдері» 

3-топ. «Қазақстан таулары» 

-Енді  топта жұмыс істеу ережелерін еске түсіріп алайық. (Слайд3) 
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Танымдық ойынның мақсатын баяндау.-  Бүгінгі сабақта 

            Неге үйренеміз? (слайд 4)  

• Жылдам, ұтымды жауап беруге;

• Ой қорытындысын жасауға;

• Терең ойлануға;

• Өз күшімізге сенуге;

• Жинақылыққа, жауапкершілікке

• Жетістікке жетуге;

 
Мұғалім:- Олай болса, балалар,  бірінші тарту-тапсырмамызға назар аударайық. 

1. Ширату.(5 слайд) 

1. 1 т әул ікте неше сағат  бар?
2. 1 сағатта неше минут бар?
3. Ең үл кен екі т аңбалы санд ы ат а.
4. Қосуға кері амалд ы ат а.
5. Аптаның соңғы күні қал ай  ат алад ы?
6. Шаршы д еген не?
7. 9+ 7 өрнегінің мәні қанша?
8. 7 онд ық 6 бірл іктен т ұратын санд ы ат а.
9. 1 д м неше см бол ад ы?
10. 1 жыл д а неше ай  бар?
11. 9 онд ықтан 8 бірл іктен т ұратын санд ы ат а.
12. 60- 7 өрнегінің мәні қанша?
13. Тік т өртбұрыштың қасиеті.
14. 1 см арт ық па, әл д е 1 д м арт ық па?
15. Бір апт ад а неше күн бар?
16. 80- 8 өрнегінің мәні қанша?
17. Қосу амалының компоненттері .
18. Ең кіші онд ықты ат а .
19. Аптаның бесінші күні.
20. Қыстың бірінші ай ы.
21. Лит р- ненің өл шем бірл ігі?
22. Қарама- қарсы қабырғал ары т ең геометриялық фигура.
23. 1 сағ 18 мин. д егеніміз неше минут қа т ең?

24. 48 сағат  неше т әул ік?

 

-Жақсы, балалар!Дұрыс және жылдам жауап бердіңдер! Жарайсыңдар! 

2- тарту-тапсырма.Цифрограмманы шешу.  



1073 

 

 
 (Жұмыс әр топтың алдына беріледі) Шарты: Мен қазір әр топқа өрнек жазылған 

қағаздар беремін. Берілген өрнектің мәніне сәйкес әріптерді дұрыс  орналастырсаңдар,  

ертегінің атын табасыңдар. 

-Қане, олай болса,жұмысқа  кірісейік. 

3-тарту-тапсырма.( 7 слайд) «Жанды сұрақтар» 

 

Видеоматериалмен жұмыс. 

-Балалар,бүгін сендердің білімдеріңді үйде ата-аналарың да көріп отыр.Бүгінгі 

сабаққа ата-аналарың сендерге өздерінің қызықты тапсырмаларын дайындаған екен. 

Экранға назар аударайық. 

(Видеодан 3 топқа 3 ата-ана есеп оқиды.Балалар жауабын тауып айтады.) 

1- есеп.Аулада ит пен тауықтар жүр. Барлығының аяғы 10.Аулада қанша ит, қанша 

тауықтар жүр? ( 1 ит, 3 тауық) 

2-есеп.Анасы балаларына 8 кәмпиттен берді. Кешке үлкен баласында 3 кәмпит,ал 

кіші баласында 1 кәмпит қалды.Кәмпитті кім көп жеді?(Үлкен баласы 5 кәмпит, кіші 

баласы 7 кәмпит жеді.Кәмпитті кіші баласы көп жеді.) 

3- есеп.Перизат өзен жағасында қыдырып жүріп, 4 үйректі,2 қазды, 1 қоңызды, 4 

көбелекті және көршінің итін көрді.Перизат барлығы неше құс көрді? ( 6 құсты көрді) 

4- тарту-тапсырма. «Математика біздің айналамызда» (8 слайд) 
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Мұғалім :-Математика ғылымы біздің күнделікті өмірімізбен тығыз байланысты. 

Мысалы: ( балалардың мысал келтірулері керек.) Заттың ұзындығын өлшеуде, асханада, 

дүкенде, аялдамада....т.б. Дүкенге барғанда мен ойша қанша жұмсағанымды және 

дүкеншінің маған қанша қайтаратынын есептеп тұрамын.т.с.с. -Олай болса , қазір әр топ 

жеке тапсырма орындайды. Тапсырманы орындауға 5 мин. уақыт беріледі. 

1- топ. Математика және әдебиет.(Математиканың тіл, әдебиет саласындағы 

қажеттілігін көрсетеді) 

1. Бір тал кессең, (он тал ек.) 

2. Білекті бірді жығар, (білімді мыңды жығар) 

3. Екі жақсы қас болмас, (екі жаман дос болмас) 

4. Жүз сомын болғанша, (жүз досың болсын) 

5. Жеті рет өлше, (бір рет кес) 

6. Бес саусақ (бірдей емес) 

7. Бір кісі қазған құдықтан, ( мың кісі су ішеді) 

2-топ. Математика және өнер. ( Математиканың өнерде қажеттілігін практикалық 

жұмыс жасау арқылы дәлелдейді ) 

Геометриялық денелерден бұйым құрастырып шығара отырып, оның қолданылуын 

айту. 

Шаблондар беріледі. Сол шаблондардан денелерге ұқсас бұйымдар 

жасап,қолданылуын түсіндіріп,көрсетеді. Мыс: конус пішінді бас киім (Сәукеле жасап, 

безендіру,түрлендіру) 

3-топ. Математика және ақпараттану. -  Сендердің алдарыңа мәлімет беріледі. 

Сол мәліметтерді талдай отырып, диаграмма құрастырасыңдар. 

Постерлерін қорғау.Топтық жұмысты марапаттау. 
5-тарту-тапсырма.  

Мұғалім:- Балалар, қазір «Қоржын той»  ойынын ойнайық.(9 слайд) 

 

Той болған соң, сый-сыяпатсыз болмайды.Бүгінгі   сабаққа ата-аналарың сендерге 

арнайы тартуларын салып, қоржын беріп жіберген екен.Бірақ,бұл жай қоржын емес,бұл  

«Білім қоржыны».Сондықтан қазір, сендер тағы бір мәрте  білімдеріңді көрсетсеңдер, 

мына қоржындағы тәтті сыйлықтарды  аласыңдар! 

-Қазір әрқайсысың жеке келіп, менің қолымдағы өрнектердің мәнін табасыңдар.  

( Өрнектердің артында жазылған әріптерден балалар: Тәуелсіз Қазақстан 

жасасын!- деген сөз құрастырып шығады.) 

-Жарайсыңдар, балалар! 

Қорытындылау. 

Мұғалім:-Білімді, интеллектуалды азаматтарсыз, озық ғылымсыз зайырлы елдің 

болашағы жоқ. Балалар, келешекте, еліміздің тәуелсіздік туын биікке көтеретін 

сендерсіңдер! Сендердің бүгінгі сабақта көрсеткен білімдерің өмірлеріңе мәңгілік азық 

болып, «Білім қоржындарыңа» құйыла берсін! 
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(Оқушылар тәтті сыйлықтарын алады.) 

Қонақтарға  айтарымыз: -Назарларыңызға көп рақмет! 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1.Глазырина Л.Л. Математика пәні бойынша бастауыш сынып оқушыларының 

логикалық және есептеу дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы . 

Көкшетау. «Келешек-2030» баспасы. 2010ж 

2. Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты жаттығулар.  Атамұра        

1998 ж 

3. Бастауыш мектепке арналған тестілер жинағы. Астана 2002 ж 

  

 

 

 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Ыбышова С.Т., Абдуллаева З.Т. 

Қазақ мемлекеттік кыздар педагогикалық университеті 

 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі экономикалық тәрбие-заман талабы. 

Экономикалық білім еңбек тәрбиесімен ұштасып жатқан тәрбиенің маңызды бір бөлігі болып 

табылады. Экономикалық тәрбие түлғаны нарықтық ортаға дайындауда маңызды фактор 

екендігі белгілі. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына дәстүрлі 

Жолдауында, «өркенді де, өршіл дамып келе жатқан қоғамның іргетасы тек қана осы 

заманғы, бәсекеге қабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен шектеліп 

қалмайтын ашық нарық экономикасы бола алатынын»,- атап көрсетті[1]. 

Ал бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелеуде білім мен тәрбиелеудің маңызы зор. 

Біздің қазіргі қоғамдағы басты мәселелердің бірі көптеген жастар білім алып, бірақ 

жұмыс істеуге келген кезде қиналуында. Себебі жастарда оқыту процессінде теория мен 

практиканың алшақтығы. Экономикалық тәрбие мен білім беруге келетін болсақ. 

Экономикалық білім мынадай міндеттерді шешуге арналған деп қарастырсақ[2]: 

- жастарды нарықтық экономиканың заңдарымен таныстыру; 

- оның тиімділігін арттыру жолдары; 

- өндірістік қатынастарды жетілдіру, 

- өндірісті басқару жүйесі мен әдістері жөнінде білім беру; 

- экономикалық ойлау қабілетін қалыптастыру; 

- жаңа әдістер мен еңбек әдістерін меңгеру мүмкіндігі; 

- денсаулығының мұқтаждығын дамыту; 

-  ақшаны басқару мүмкіндігі; 

Жеке өмір саласы бойынша экономикалық қызмет мыналарды көздейді десек: 

- жеке бюджетті ұйымдастыру; 

- отбасының табыстары мен шығындарын жоспарлау және ұйымдастыру; 

- жеке қажеттіліктер үшін сатып алынатын тауарлардың экономикалық негізделген 

бағасы, оларды ұтымды пайдалану; 

- өз денсаулығына, режиміне және салауатты өмір салтына ұтымды көзқарас 

қалыптастыру[3]; 

Жалпы алғанда, әрбір азамат табиғаттың қамын ойлап, табиғат ресурстарына сақтауға 

белсенді түрде араласып, мемлекеттің экономикалық саясатын зерделеп, түсінуі керек.  
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Жастардың экономикалық тәрбиеге баулудың мазмұны болашақ үшін қажетті 

моральдық және іскерлік қасиеттерін қалыптастыруда өте маңызды.  

Атап айтқанда: қоғамдық қызмет, кәсіпкерлік, бастама, жауапкершілік, жеке және 

қоғамдық игіліктерге экономикалық қатынастар жөнінде мәлімет игеруде маңызды[5]. 

Жастардың рационализаторлық мүмкіндіктерді дамыту, пайда табуға ұмтылу, 

технологиялық процестер мен жабдықтарды жаңарту, еңбек өнімділігін, өнім сапасын 

арттыруға, жеке табысқа жету мен өркендеуге жету маңыздылығын көрсетеді десек болады. 

Қорытындылай келе, жас ұрпақтың тиімді экономикалық білім беру негіздемесі 

мыналарды талап етеді: 

- оқу орындарының басшылары мен мұғалімдерінің, ата-аналардың экономикалық 

құзыреттілігінің жоғары деңгейінде болуы; 

элективті сыныпта білімді меңгеру арқылы жүреді десек қоғамдық пайдалы, өнімді 

жұмысқа  жастарды тарту деп айтамыз[4]; 

- студенттерді (студенттерді) үй шаруашылығын тиімді басқару, материалдық 

құндылықтарды және уақытты үнемдеуге үйрету; 

- материалдық өндіріс саласында да, қызмет көрсету секторында да үнемдеу[6]. 

Экономикалық білім беру жеке тұлғаның жоғары экономикалық сана, экономикалық 

ойлау мен экономикалық заңдарды білу және түсіну, жүзеге асырылуда экономикалық мінез-

құлық мәдениеті, қоғамның экономикалық өмірінің заңдарын, олардың тенденциялары, өзіне 

және қоғамға барынша пайдасы бар өнімді тұлға қалыптастыруда маңызды болып 

есептелінеді. 

Экономикалық білім беру ол қазіргі уақыттағы актуалды болып отырған сала.  

Менің ойымша экономикалық білім берудің негізі мықты болса, қоғамның 

экономикалық санасы да мықты болады деген ойдамын. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті — Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
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ЖАҺАНДАНУ ҮДЕРІСІНДЕ ТҰЛҒАНЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕ 

 

Нурланова В.С.,Жангабаева Ж.А. 

                  Қазақ мемлекеттік кыздар педагогикалық университеті      

 

 

 Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

тұжырымдамасында: «Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді 

болуын талап етіп қана қоймай, жоғары деңгейдегі мәдениет, ғылым мен техниканың 

түрлі салаларында терең мамандануын ғана емес, қоғамда өмір сүріп тіршілік ете білуді 

талап етеді. Баланың тұлғалық дамуының негізгі параметрлері оның жалпы адамзаттық 
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құндылықтарға бағытталуы, ізгілік, зиялылық, креативтілік, белсенділік, жеке басының 

намыс сезімі, ой-пікірдегі тәуелсіздік болып табылады. Осы қасиеттердің даму деңгейі 

тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы мен әлеуметтік біліктілігінің көрсеткіштері деп 

қарастыруға болады», - деп атап көрсетеді. Негізгі міндеттерге жас ұрпақты тәрбиелеудің 

әлеуметтік маңызы мен болашағын қоғамның түсінуін актуалдандыру; балалар мен 

жасөспірімдердің және жастардың түрлі әлеуметтік топтармен өзара қарым-қатынасты 

реттеуінде жауапты шешім қабылдай алатын және өзіне жетекшілік рөл ала білетін, 

дербес жеке тұлға ретінде ашық ақпараттық, білікті, іскерлік және коммуникативтік 

әлеуметтік кеңістік құруды ұйымдастыру; балалар мен жастардың қоршаған ортаға, 

қоғамға, табиғатқа оң көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік-

педагогикалық жағдай жасауды ұсынады [1]. 

Тұжырымдамада тәрбиенің мазмұны оның мақсаттары мен міндеттері арқылы 

анықталады және ол қоғамдық дамудың бағыты мен мазмұнына заңды тұрғыда тәуелді 

болады, - деп атап көрсетеді. Тәрбие мазмұнымен адам тұлғасының гуманистік 

құндылықтар жүйесін игеру негізінде қалыптасуын, оның барлық мәндік сферасының 

дамуын қамтамасыз етуге жұмылдырады. Сонымен бірге, тәрбиеге әлеуметтік көзқарас 

тұрғысында адам көптеген әлеуметтік жүйенің компоненті болып саналады: отбасы, 

ұжым, кәсіби топ, этнос, қоғам және т.б. Сондықтан, тәрбие мазмұны құндылық қарым-

қатынас жүйесімен: өзіне, өзінің отбасына, мектепке, қоршаған ортаға, Отанына, Жер 

әлеміне, сондай-ақ, әлеуметтік рөл жүйесімен де сәйкестенеді: адам, дос, ұл (қыз), құқық 

қорғаушы, аға (қарындас), патриот, немере (немере қыз), азамат, туыс, қорғаушы, оқушы, 

ұлттық мәдениетті қорғаушы және жасаушы, ұжым, топ мүшесі, көш басшы, еңбекші, 

иегер, әлем азаматы, қалалық (ауылдық), бейбітшілік орнықтырушы, көрші, эколог, 

бірлестіктің, топтың, этнос мүшесі тұрғысынан қамтылады [1]. 

Тұлғаны әлеуметтендіру әлеуметтік ортада өтеді.Педагогикалық тұрғыда 

әлеуметтену – адамның өмір бойы дамуы мен қалыптасуындағы әлеуметтік нормалар мен 

мәдени құндылықтарды меңгеру үдерісінде қоршаған ортамен өзара іс-қимыл, сондай-ақ, 

өзі өмір сүретін қоғамда өзін-өзі дамыту және өзін-өзі табысты көрсету.Әлеуметтік 

белсенділік – адамның әлеуметтік қарым-қатынас жағдайындағы іс-әрекетті жүзеге 

асыратын дайындығы [2]. 

Жаңа әлеуметтiк даму жағдайында тұлғаны әлеуметтендірудің философиялық және 

педагогикалық-психологиялық  негіздерін айқындауда әлеумет, әлеуметтік кеңістік, 

әлеуметтік даму, тұлғаны әлеуметтендіру мәселелері бойынша ғалымдардың еңбектерін 

саралай отырып, теориялық негіздерін айқындайық. 

Философиялық тұрғыда әлеуметтену ұғымы дәстүрлі «білім» және «тәрбие» 

ұғымдарымен салыстырғанда кең ауқымды, терең мағыналы ұғым. Әлеуметтендіру өзіне 

білім беру мен тәрбиені бірлікте қарастырады. Сонымен қатар тұлғаның қалыптасуына 

ықпал ететін ешкім жоспарламаған тосын жағдайларды да, әлеуметтік топтарға тұлғаның 

еркін кіргізу үдерісін қамтиды», - деп атап көрсетеді [3]. Тұлғаның әлеуметтенуі әртүрлі 

әлеуметтік ортада, кеңістікте оқушылардың еркін сезінуі. Қоғамдық ұйым, қоғамдық 

қозғалыстар, қоғамдық бірлестіктер – бұл тұлғаны қалыптастыратын әлеуметтік орта. 

Әлеуметтік кеңістікте тәрбиені жүзеге асыру – бір әлеуметтік топтан екінші әлеуметтік 

топқа көшіп жүретін баланың бүкіл өмір салаларын мойындап, қазіргі мәдениеттің 

жоғары жалпы адамзаттық құндылықтарға бағыт беретін ортақ тәрбиелік пікірге жол 

көрсету. 

Т.Ғабитовтың философиялық тұрғыдағы тұжырымы бойынша, әлеуметтік кеңістік, 

әлеуметтік топ тұлғалардың көзқарастары негізінде құрылатын адамдардың топтасқан 

қоғамдық қатынастар тұрғысынан қамтылды [4]. 

Гегельдің тұжырымы бойынша әлеуметтік өмір «сөз», «еркіндік», «халықтар рухы» 

ұғымдары тұрғысынан қарастырды. 

ХХ ғасырдың басында С.Л.Франк әлеуметтік философияның негізін қалай отырып, 

«әлеуметтік философия – қоғам деген не, ол адам өмірінде қандай мағынаға ие болады?» - 
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деген сұрақтарға жауап береді. Адамның қоғамдық өмірі – тарих, мәдениет, дін, саясат, 

құқық, т.б. зерттейтін ғылым саласы бойынша қарастырды. 

Қазақстанда, алыс және жақын шет елдерде қазірге дейін тұлғаны әлеуметтендіру 

мәселесін тәрбиелеу тұрғысынан қарастырып келді. Қоғамдық үдерісінің жылдам дамуы, 

техникалық прогрестердің жылдам жетілуі әлеуметтендіру мәселесіне баса назар 

аударылды. Әсіресе, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтендіру мәселесіне 

ғылыми-зерттеу жұмыстары көптеп жүргізілді.  

Тәрбиенің қойған мақсатынан және одан туындайтын міндеттерге сүйене отырып, 

тәрбие жұмысының мынадай бағыттары айқындалады: азаматтық-патриоттық, құқықтық 

және полимәдениеттік тәрбие; рухани-адамгершілік тәрбиесі, отбасы тәрбие; өзін-өзі тану 

мен өзін-өзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру; коммуникативті мәдениетті 

қалыптастыру; экологиялық тәрбие; эстетикалық тәрбие; дене тәрбиесі мен салауатты 

өмір салтын және денсаулық қорғаушы орта қалыптастыру; еңбек және экономикалық 

тәрбие; кәсіби-шығармашылық тәрбие; интеллектуальді мәдениетті дамыту .   

Оқушылар қоғамдық ұйымдарындағы негізгі әдіснамалық ұстанымы  өкіметтің 

білім мен ғылым саласы бойынша дайындаған құжаттары, тұжырымдамалары және 

ғалымдардың негізгі идеялары. 

Мектептегі оқушыларды қоғамдық ұйымдарда әлеуметтендіруде біз төмендегі 

негізгі міндеттерді басшылыққа алдық: 

- жастар тәрбиесінің болашағын, саяси және әлеуметтік маңыздылығын 

өзектілендіру; 

- интелектуалдық, педагогикалық ұйымдастырушылық, тәрбие міндеттерін 

жүзеге асыруда шоғырландыру;  

- ашық ақпараттық, білім беру, коммуникативтік, әлеуметтік және тұлғалық 

кеңістікті құру, балалар мен жастардың жауапкершілікті және өз бетінше болу қажеттілігі 

үшін тәрбие ортасын қалыптастыру;  

- тәрбиеленушілердің рухани, интелектуалдық және өз денсаулығы мен 

өмірі, әлеуметтік біліктілігі мен жауапкершілігін көтерудің ұйымдастырушылық 

жағдайларын жасау; 

- жастардың әлем және ұлттық мәдениетті  игерулеріне толеранттылық, 

келісім  және ұлтаралық мәдениет пен қарым қатынасты тәрбиелеу; 

- қоғамға, қоршаған ортаға, табиғатқа позитивті көзқарас қалыптастыруға  

ықпал ететін әлеуметтік педагогикалық жағдай жасау; 

- кәсіби бағдар мен тұлғаның өзін-өзі іске асыруына және өз білімін үздіксіз 

жетілдіру қажеттілігіне жағдай жасау [5]. 

Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

тұжырымдамасында «білім беру жүйесінің басты міндеті – жеке тұлғаның ұлттық және 

жалпы адамзаттық 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, денсаулығын нығайту 

сияқты құқықтарын іске асыру болып табылады», - деп білім алушылардың бойында  

қалыптастыру мен дамыту Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің маңызды міндеті 

ретінде қарастырылады [1]. 

П.И.Пидкасистыйдың ғылыми-зерттеу жұмысында әлеуметтік кеңістікте 

тәрбиелеу үрдісі әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде кеңістік шектері бар белгілі 

бір қоғамда құрылады, орналасады, дамиды, - деп атап көрсетеді [6].  

Ал қоғам физикалық, психикалық, түрдегі адамдардың ішкі сезімдеріне әсер ететін 

географиялық кеңістікте орналасады, яғни, қоғамдық кеңістік туралы айтатын болсақ, 

жалпы кеңістік – бүкіл заттардың орналасу жері екенін ұмытпауымыз керек. Мектеп 

тәрбиесінің тәжірибесі табиғи кеңістіктердің өзіндік ерекшеліктерін еркін 

пайдаланады: теңіз жағалауында тұратын балалардың мектеп өмірі теңіз 

болмысымен тығыз байланысты - балалар теңіз оқиғаларымен бірге өмір сүреді; далалық 
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жерлерде туған балалардың өмірі басқаша: олар далада өмір сүреді, даланы өз бойына 

сіңіреді, игереді және даланы өмір маңызы ретінде таниды; қаладағы балалар қазіргі 

заманғы үлкен ғимараттар арасында өмір сүріп, дүниені өркениеттілік тұрғыда танып 

біледі, табиғатта өмір сүріп жүрген балалардан өзгеше болады.  

Әлеуметтік кеңістік дегеніміз – күн сайын баланың алдында сөздер, қимыл, іс-

әрекет, мінез-құлық ретінде немесе ерекше заттар, интерьер, ғимарат, көлік т.б. ұғымдар 

бейнесінде келген әлеуметтік қатынастардың алуан түрлілігі. Әлеуметтік 

қатынастардың түрлілігі өз бойында дәстүрде, моральдық құндылықтарда, өнерде, 

ой-санада, ғылымда бекітілген тарихи тәжірибені қамтиды [6]. Сонымен қатар мінез-

құлықта, киімде, өркениеттің  жетістіктерінде, жеке тұлға шығармаларында көрініс 

тапқан жалпы адамзаттық мәдениет жетістіктерін қамтиды, оған қоса өз бойында қазіргі 

заманда болып жатқан жаңа қатынастарды сақтайды. Мұндай әр алуан әлеуметтік 

қатынастар дамып, жаңа өмірге қадам басқан бала дамуының әлеуметтік жағдаятын 

құрайды. Өз бойында өзіндік ерекше мөлшерде жалпы адамдық, мәдени, тарихи, 

халықтық, отбасылық, топтық элементтері бар бұл даму жағдайы әрбір балаға ерекше 

болып келеді. Ол балаға микроорта ретінде көрінеді, бала үшін бұл орта жалғыз мүмкін 

бола алатын және жалғыз бар болған орта болып табылады, - деп атап көрсетеді. 

Әлеуметтендірудің тетігі мен құралдарына бірінші баланың жас ерекшелігі, іс-шараларды 

ұйымдастыруға деген бағыттылық, дәстүрлі қалыптасқан жүйелер, экскурсиялар, 

диспуттар, кездесулер, т.б. қамтылады [6].  

Д.И.Грядовойдың тұжырымы бойынша әлеуметтік-құрылымдық компонент 

субъектілік – іс-әрекет (іс-әрекет субъект іс-әрекетінен: индивид, индивидтердің топтасуы 

(этнос, әлеуметтік тап, ұжым, отбасы, т.б.); қызметтік құрылымның іс-әрекет айналымы 

(іс-әрекет барысында: тәрбие, білім, ғылым, басқару, қорғаныс, денсаулық сақтау, өнер, 

т.б.); әлеуметтік-мәдени құрылымның іс-әрекет айналымы (іс-әрекет механизмі: 

әлеуметтік – психологиялық ырымдар мен дәстүрлер, қоғамдық мекемелер, материалдық 

өндіріс құралдары, т.б.); әлеуметтік – құрылымның субъектілік  сипаты: (этникалық, 

аймақтық, таптық, кәсіптік, т.б.) [7]. 

Профессор В.И.Смирнованың әлеуметтендіруге берген анықтамасы «әлеуметтік 

тәжірибе және әлеуметтік байланыс барысында әлеуметтік ортаға тән құндылықтарды, 

тұлғалық қалыптарды, мінез-құлықты менгеру», - деп қарастырады. Тұлғаны 

әлеуметтендіру әлеуметтік ортаға, қоғамдық санаға байланысты тұлғаның дамуына 

жағдай жасайды. Ғалымның тұжырымдауынша, тұлғаның алдына мақсат қою арқылы 

өзін-өзі дамытуға, бойындағы жағымды тұлғалық қасиетті жетілдіруге, ал жағымсыз 

жақтан тазалануға бағытталған іс-әрекеті тұрғысынан карастырады [8].  

Профессор Л.В.Мардахаевтың негізгі ғылыми-зерттеу жұмысы әлеуметтік 

педагогика мәселесіне арнаған ғалымдардың бірі болып табылады. 

Әсіресе тұлғаны әлеуметтендіру мәселесі зерттеуінде негізгі орын алады. 

«Тұлғаның әлеуметтік қалыптасу педагогикасы» атты зерттеуінде тұлғаны әлеуемттік 

қалыптастыру үздіксіз жүргізілетін табиғи үдеріс деп қарастырады. Адамның тұлға болып 

қалыптасуы өзіне байланысты екеніне тоқтала отырып, ол өмірде өзін қалай іске асырады 

және оның өмірлік іс-әрекеті ортаға қалай ықпал ететінін теориялық-әдістемелік тұрғыда 

негіздейді. Көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуі оның әлеуметтік дамуына байланысты 

болатынын атап өтеді [9]. 

«Тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы педагогикасы» атты еңбегінде, бірінші, 

адамның әлеуметтік дамуы; екінші, тұлғаны әлеуметтендіру – әлеуметтік-педагогикалық 

құбылыс; үшінші, адам өмірінің әр этапындағы тұлғаны әлеуметтендірудің 

ерекшеліктеріне тоқталады. «Тұлғаның әлеуметтік дамуы – тұлғаның әлеуметтендіруде 

және тәрбиелеуде құрылымындағы сандық және сапалық өзгерістері» тұрғысынан 

қарастыра отырып, әлеуметтендіру – әлеуметтік байланыстар мен әлеуметтік тәжірибеге 

байланысты тұлға өмір сүрген ортада, топта, әлеуметтік қауымдастықта тілді, әлеуметтік 
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құндылықтар мен тәжірибені, мәдениетті меңгеруі арқылы тұлғаның қалыптасу үдерісі», - 

деп тұжырымдайды [9]. 

Тұлғаны әлеуметтендіру ортасы – тұлғаға тікелей және жанама түрде ықпал ететін 

орта, яғни отбасы, балабақша, мектеп, мектеп ұжымы, қоғамдық ұйым қоғамдық 

қозғалыстар, қоғамдық бірлестік, ақпараттық орта, кітап т.б. қамтиды. 

Л.В.Мардахаевтың тұжырымы бойынша әлеуметтік құндылықтың өзі қоғам, 

әлеуметтік топ және тұлға, яғни  қоғамдық сананың табыстары мен адам тудырған 

мәдениеттер, адамгершілік және эстетикалық талаптар.  

Тұлғаны әлеуметтендірудің негізгі құралына: тіл, тұрмыстық жағдайлар, 

материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қарым-қатынас түрі және мазмұны, тұлғаның 

өмірлік әрекеттерге, қарым-қатынастарға бейімделуі, т.б. 

Ю.В.Василькова тұлғаның әлеуметтік қалыптасуына аса мән берген ғалымдардың 

бірі. Тұлғаны әлеуметтендіру ұғымына төмендегідей түсініктеме береді: «Тұлғаны 

әлеуметтендіру дегеніміз – олардың тілі, тұрмыстағы іс-әрекеті, тәртібі, шығармашылыққа 

қабілеті, өз халқының мәдениетін қабылдауы тұрғысынан, тұлғаны әлеуметтендіруді 

әлеуметтік тәрбиемен байланыстыра қамтиды. Әлеуметтік тәрбиенің негізгі міндеттеріне: 

әр тұлғаға жекелей көмек – отбасында, мектепте әртүрлі кризистік жағдайлардан шығу, 

құқығын қорғау, денсаулығын сақтауға жағдай жасау, өз өмірлерін қалыптастыруға 

көмекке келу т.б. [10]. 

         Қорыта келгенде тұлғаны әлеуметтендіру бүгінгі күнгі негізгі педагогикалық 

мәселелердің бірі болып отырғанын жоғарыдағы ғалымдардың еңбектерінен нақты көруге 

болады.Әлеуметтендіру үдерісі мен оның нәтижесінде адам қоғамдағы өзінің әдеттегі іс-

әрекетіне қажетті сапаларды,құндылықтарды,сенім-нанымдарды қоғамда қабылданған 

мінез-құлық түрлерін бойына сіңіреді.Сонымен әлеуметтендіру нәтижесі адамның 

көзқарасы мен санасын жетілдіріп, оны мемлекеттің лайықты азаматы ретінде 

қалыптастыру және де бұл казіргі таңда өте өзекті мәселе.  
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«Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында   «Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 

тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 

сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан 

нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың 

түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды».,- деген 

болатын[1].  

Осындай өзгерулердің бір бағыты – ол болашақ мамандардың санасын өзгерту, 

дәлірек айтқанда, жоғары оқу орындарында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

санасын жаңғырту. Сананы жаңғырту - бұл қоғамның барлық мүшелерімен 

ажыратылатын бірегейлік, құныдылықтар және мәдени жадылар. Сананы жаңғырту  

білімді жаңарту арқылы жүргізіледі.  

Бүгінгі таңда  бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, білімнің жоғары құндылықтары 

мен білім және сананың ашықтығы бар мұғалімдер даярлау қажеттігі сөзсіз.  Қазіргі заман 

мен болашақты жаңа түсінетін, өзгерістерге дайын, алдыңғы қатарлы тәжірибелерді 

тиімді үйреніп, қолдануға қабілетті ұстазды даярлау үшін, алдымен олардың санасын 

рухани жаңғырту керек. Ал өз кезегінде, болашқ мамандардың санасын жаңғырту жалпы 

жоғары оқу орнындау оларды даярлау жүйесінде жүзеге асырылады. Сол себепті 

мұғалімдерді кәсіби даярлаудың педагогикалық ерекшеліктерін ашып кеткен орынды 

болмақ.  

Мұғалiмдердiң кәсiби даярлау жүйесiнде В.А.Сластениннiң зерттеушiлiк ic–әрекетi 

ерекше маңызға ие. Ол болашақ мұғалiмдердiң жеке басының кәiби–педагогикалық 

бағыттылығын қалыптастыруда мынадай факторлардың қажеттiгiн айтады: 

1. Педагогикалық бейiмдiлiк және мұғалiмдiк жұмысқа кәсіби жарамдылығы; 

2. Кәсіби сапалар мен педагогикалық шеберлiктерi. 

В.А. Сластенин қазiргi мұғалiмдердiң моделiн жасауда, мұғалiмдердiң 

профессиограммасын анықтайды. Ол мынадай компоненттерден тұрады: 

1. Мұғалiмнiң жеке тұлғалық  қасиеттерi мен сипаттамасы оның кәсіби–

педагогикалық және танымдық бағыттылығы. 

2. Мұғалiмнiң психологиялық–педагогикалық даярлығы, оның бiлiмi мен icкерлiгi. 

3. Арнайы даярлықтың көлемi мен құралы. 

4. Мамандық бойынша дiстемелiк даярлығы[2].  

Мұғалiмнiң кәсiби даярлығының теориялық негiздерiн ашуға арналған зерттеулер 

де баршылық. Бұл зерттеу жұмыстарында педагогикалық iс–әрекеттiң құрылысы 

қарастырылады, болашақ мұғалiмдердiң оларды даярлау жне алғашқы қызмет ету 

жылдарында кәсіби маңызды сапалардың даму механизмi мен жүйелiлiгi қарастырылған, 

педагогикалық жоғары оқу орындарының көп жылғы iс–тәжiрибесi жинақтап қорытылған, 

кәсіби–педагогикалық бейiмдеу, мұғалiмдiк қызметке iрiктеу жне кәсіби диагностикалау 

бойынша жұмыстар жүйеленген. 

Оларды саралап талдап қарасақ нақты мынадай мәселелердi зерттеуге көңiл 

бөлiнгенiн анықтауға болады: 

– мұғалiмнiң тұлғалық жне кәсіби мәндi қасиеттерiн қалыптастыру (Гоноболин 

Ф.Н., Гришин Э.А., Кан–Калик В.А., Сластенин В.А., Спирин Л.Ф., Хмель Н.Д. т.б.); 

– мұғалiмнiң еңбек психологиясы мен оның құрылымы (Кузьмина Н.В., Щербаков 

А.И. т.б.); 

– студенттердiң кәсіби педагогикалық бағытының тәрбиесi мен дамуы, оқу iс–рекет 

ж«йесi мен педагогикалыҚ практика кезеңiндегi қызығушылығы мен бейiмдiлiгi 

(Айтмамбетова Б.Р., Ахмедзянова Л., Максимов В.Г., Линенко А.Ф. т.б.); 

– болашақ ұстаздардың алуан түрлi мәдениетiн қалыптастыру (Акимова Л.Н., 

Шамилова Н.Д. т.б.); 
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– студенттердiң гуманистiк көзқарасын, шығармашылық iс–әрекеттерiн, 

педагогикалық iскерлiктерiн қалыптастыру (Щуртакова Т.В., Робу Н.М., Ибрагимова 

У.Ш. т.б.). 

Қазақстан республикасында бiрқатар зерттеушiлер жас педагогтардың жеке басын 

қалыптастыру проблемаларының түрлi аспектiлерiн қарастырған: жоғары оқу орнына 

дейiнгi кезеңде (Н.В. Друзина, Л.В. Левашова т.б.), жоғары мектеп кезеңiнде (Ш.А. 

Абенова, Н.Д. Иванова, Л.А. Ивахнова, Н.И. Ильясов, С.П. Каргин, В.И. Коркина, Е.К. 

Кустобаева, Е.П. Нечитайлова, Л.В. Никитенкова, Г.Т. Сманова, Н.Н. Тригубова, К.С. 

Успанов, С.Қ.Абильдина т.б.) және жоғары мектептен кейiнгi даярлық (Г.Н. Касабекова, 

М.С. Керимбаева, В.К. Омарова, К.Г. Садвакасова, С. Фатеев т.б.). Бұл еңбектердің 

барлығы дерлік мұғалiмдердiң даярлығын жетiлдiруге бағытталған. 

Жоғарыда аталған еңбектердi талдау негiзiнде педагогика ғылымдарының дамып 

отыруына байланысты мұғалiмдерге қойылатын талаптардың анықталғанын, бүгiнгi таңда 

мұғалiмнiң тұлғалық, үлгiсiнiң жасалған, оның кәсіби даярлығын қалыптастыру, жетiлдiру 

барысында iзденiс жұмыстарының жүргiзiлiп жатқанын аңғару қиын емес. 

Болашақ мұғалімердің санасын рухани жаңғырту жалпы даярлау процесінде жүзеге 

асатын болғандықтан, «даярлық» ұғымына берілген анықтамаларға сараптамалық талдау 

жасау жөн көрдік. Бүгiнгi күнге дейiн психологиялық–педагогикалық әдебиеттерде 

«даярық» ұғымына түрлiше анықтама берiлген. Оларды былайда жүйелеуге болады: 

– белгiлi бiр психологиялық жағдай (В.И. Селиванов, В.Ф.Райский, 

М.Ф.Матюшкин т.б.); 

– жеке тұлғаның  тұрақты сипаты (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович т.б.); 

– жеке тұлғаның күрделi құрылымы (К.М.Дурай–Новакова, А.Ф.Линенко т.б.); 

– қозғаушы және атқарушы (процессуалды) компоненттердiң ажырамас бiрлiгi 

(Н.Г. Ковалевская, М.В. Матюхина, С.М. Корниенко т.б.); 

– белгiлi бiр iс–әрекетке даярлаудың нәтижесi (Костюк Г.С., Деркач А.А., Дьяченко 

М.И.); 

– жеке тұлғаның қасиетi, сапасы (Платонов К.К., Дьяченко М.И.); 

– жеке тұлғаның белгiлi бiр функционалды жағдайы (Левитов Н.Д.); 

– кәсiптiк ситуациялар мен мiндеттерге нұсқаулар (установка) дың болуы 

(Петровский В.А., Платонов К.К., Узнадзе Д.Н.). 

– мотивациялы жне процессуалды компоненттердiң тығыз бiрлiгi (В.С.Ильин, 

Н.Г.Ковалевская); 

– қажеттi қабiлеттiлiк жиынтығының бар болуы (Б.Г. Ананьев, Н.Д.Левитов, 

С.Л.Рубинштейн); 

– уақытша жай–күй (Рудик П.А.); 

– қарым–қатынас ретiнде (А.В.Веденов); 

– жеке тұлғаның күрделi интегралды қасиетi ретiнде (В.И.Жиринский)[3]. 

Елбасы белгілеп берген сананы жаңарту жұмыстарының тұғырында біз болашақ 

мамандарды даярлауда төмендегідей бағыттарға көңіл бөлуіміз керек: 

- еліміздің тарихын, тілін, озық салт-дәстүрін толыққанды білетін әрі оны жас 

ұрпақтың бойына сіңіре алатын мұғалімдерді даярлау; 

- тәуелсіз елімізде қоян-қолтық өмір сүріп жатқан барша ұлт өкілдерінің 

халқымызбен бірлігін нығайта түсетін кешенді шараларды жүзеге асыру әдістемесін 

меңгерген мұғалімдер даярлауымыз қажет; 

- жас жеткіншектерді тарихтың қасіретті беттерімен де бауырластыра отырып 

тәрбиелей алатын мұғалімдер даярлау;  

- үштілділік саясатты жүзеге асыра алатын мамандар даярлау; 

-  өзгерістерге үнемі бейім  және  білімалушылардың жаңа білімді меңгеру 

қабілетін дамыта білетін мамандар даярлау; 

- орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнды жетік игерген және оны 

білімалушыларға меңгертуде соңғы технологияларды қолдана біліетін мамандар даярлау; 
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- мүлдем жаңа бағдарламалар және оқулықтармен жұмыс жасай білетін 

мамандарды даярлау; 

- компьютерлік сауаттылығы жоғары, шет тілдерін білетін, мәдени ашықтыққа ие 

болған мамандарды даярлау. 

Осы аталған бағыттарды жүзеге асыруда жүйелі бағытталған жұмыстар болуы 

керек. Мәселен, 5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 

жұмыстық оқу жоспарында ендірілген базалық және бейіндік пәндердің мазмұнына 

толықтырулар енгізу керек. Атап айтсақ, Оқушылардың физиологиялық дамуы, 

Педагогика, Психология, Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік 

технологиялары, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Инклюзивті білім беру, 

Қазақстан Республикасында этномәдени білім берудің тарихы, Педагогика тарихы, 

Жаратылыстану негіздері, Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық тәрбиесіндегі 

педагогикалық технологиялар, Педагогикалық мониторинг негіздері, Ғылыми-

педагогикалық зерттеу әдістемесі, Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқыту 

әдістемесі, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту 

әдістемесі, Бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие берудің негіздері, 

Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемесі, Бастауыш білім берудің қазіргі 

педагогикалық технологиялары, Бастауыш мектепте мәнерлеп оқыту әдістемесі, Бастауыш 

мектепте жобалаудың негіздері, Вокалды-хор тәрбиесі, Бастауыш мектептегі музыкалық 

тәрбие әдістемесі, Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту әдістемесі, Бастауыш мектеп 

оқушыларына экологиялық білім беру және т.б. 

Сонымен қатар, «Бәсекеге қабілеттілік  - жаңғыру негізі» атты арнайы семинарды 

оқу процесіне ендіру де болашақ мамандардың рухани жаңғыруына септігін тигізері 

даусыз. Себебі арнайы семинар мазмұнына бәсекеге қабілеттілік ұғымының мәні ашылып, 

болашақ мұғалімдердің бәсекеге қабілетті болуы үшін рухани құндылықтар мен 

құзыреттіліктерге ие болудың қажеттілігі сөз етіледі. 

Жалпы, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің санасын рухани жаңғырту аса 

өзекті мәселе екендігі сөзсіз. Оны жүзеге асыруда жоғарыда атап өткендей,  жоспарлы да 

жүйелі, ұйымдасқан жұмыстар атқарылуы тиіс. Сонда ғана рухани жаңғырған, 

жаңартылған білім мазмұнын игерген, жаңа заман педагогтарын даярлау ісі өз нәтижесін 

бермек. 
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бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы. 12 сәуір 2017 жыл 

2. Сластенин В.А. Целостный педагогический процесс как объект 

профессиональной деятельности учителя.- М, 1998 

3. Әбілдина С.Қ. Халық қазынасының тәлімдік тағылымы. Жезқазған: ЖезУ 

баспасы, 2000.- 154 б. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Теңдікова А. Б., Мәдениет М. Т. 

город Караганда, КГУ «СОШ №34» 

 

Изменения в мировой экономике XXI века, породившие необходимость 

приспособления к конкурентной экономической среде, обострили проблемы качества 

образования, поскольку «образовательный интеллект» населения рассматривается как 

важнейший стратегический ресурс государства.  

Социально-экономические перемены в обществе задали новые параметры обучения 

и воспитания подрастающего поколения, потребовали кардинального пересмотра целей, 
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результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки 

достигнутых результатов. 

Современное понимание образовательных результатов выходит за рамки обычного 

перечня знаний, умений и навыков. Образовательные результаты являются конечным 

продуктом процесса обучения учащихся в школе и свидетельствуют о качественных 

изменениях в личности обучающегося и проявляются в его поведении, взаимодействии с 

социальной средой. 

Одним из уровней представления результатов образования является 

функциональная грамотность, определяемая как способность личности на основе знаний, 

умений и навыков нормально функционировать в системе социальных отношений, 

максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 

27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития 

Казахстана» отмечено: «Образование должно давать не только знания, но и умения их 

использовать в процессе социальной адаптации». Глава государства указал о 

необходимости дальнейшего развития функциональной грамотности школьников [1]. 

Олешков М.Ю. определяет функциональную грамотность как уровень 

образованности, который характеризуется способностью решать стандартные жизненные 

задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных 

знаний. 

В педагогическом словаре Русиновой Л.П. указано, что функциональная 

грамотность – уровень образованности, характеризующийся степенью овладения 

познавательными средствами основных видов жизнедеятельности; этот уровень 

характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

В терминологическом словаре современного педагога функциональная 

грамотность трактуется, как умение человека грамотно, квалифицированно 

функционировать во всех сферах человеческой деятельности [2]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность становится 

фактором, содействующим участию людей в культурной, социальной, политической и 

экономической деятельности, способности творчески мыслить и находить стандартные 

решения, умению выбирать профессиональный путь, уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в различных сферах жизнедеятельности, а также 

обучению на протяжении всей жизни.  

Функциональная грамотность является индикатором общественного благополучия. 

Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения общества; 

низкий – является предостережением возможного социального кризиса. Поэтому для 

Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной 

грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в 

школе. 

Формирование функциональной грамотности школьников на уроках информатики 

возможно через решение трех основных задач: 

- Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность самообразования. 

- Формирование у каждого учащегося опыта творческой социально значимой 

деятельности в реализации своих способностей средствами ИКТ. 

- Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на гуманистических 

отношениях. 

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается 

параллельно с компьютерной грамотностью, следовательно, для успешного развития 

функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и предметных 

компетенций на уроках информатики необходимо соблюдать следующие условия: 
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- учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности на основе ИКТ; 

- обучение на уроках информатики должно носить деятельностный характер; 

- предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели; 

- правила оценивания знаний и учений должны отличатся чёткостью; 

- используются продуктивные формы групповой работы; 

- обеспечить переход от фронтальных форм обучения коллектива к реализации 

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, а также использования 

проектной деятельности. 

Необходимо было найти такие методы на уроке, которые помогли бы реализовать 

цели. Мне понравилась интерактивная технология. Умение воспользоваться теорией, 

обращение к фактическому материалу, ситуационный анализ - вот важнейшие 

характеристики кейс-метода. Однако главное его предназначение - развивать способность 

прорабатывать различные проблемы и находить их решение, другими словами научиться 

работать с информацией. 

Кейс-технология – это общее название технологий обучения, представляющих 

собой методы анализа. 

К кейс-технологиям относятся: 

метод ситуационного анализа; 

ситуационные задачи и упражнения; 

анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 

метод кейсов; метод инцидента; 

метод ситуационно-ролевых игр; 

метод разбора деловой корреспонденции; 

игровое проектирование; 

метод дискуссии. 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного 

обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. 

Кейс-метод выступает и специфическим практическим методом организации 

учебного процесса, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и мотивации 

учебного процесса, а также методом лабораторно-практического контроля и 

самоконтроля. 

В нем наглядно характеризуется практическая проблема и демонстрируется поиск 

способов её решения. А также по критерию практичности он представляет собой чаще 

всего практически-проблемный метод. 

Цель метода: научить учащихся, как индивидуально, так и в составе группы: 

анализировать информацию,  

сортировать ее для решения заданной задачи,  

выявлять ключевые проблемы,  

находить альтернативные пути решения и оценивать их, 

выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение 

со стороны учащихся, которые видят в нем возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на учащихся, способствует их взрослению, формирует интерес и 

позитивную мотивацию к учебе.  

Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уроках получения 

знаний, когда нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут соперничать по степени истинности. 
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Кейс-метод использую не только в виде педагогического метода, но и в виде 

эффективного метода исследования.  

На уроках информатики   кейс выступает и как объект изучения  и как эффективное 

средство обучения. 

При обучении информатики и информационным технологиям внедрение кейс-

метода позволяет на практике реализовать компетентностный подход. 

Создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является 

отличительной особенностью этого метода. Кейс-метод предполагает не только 

формулировку, но и решение проблемы, а также выбор конкретной ситуации, которая 

могла бы выступать в качестве носителя сформулированной проблемы. Конкретная 

ситуация должна:      

 - соответствовать содержанию теоретического курса и профессиональным 

потребностям обучающихся;  

- отличаться проблемностью, выразительно определять "сердцевину" проблемы и 

содержать необходимое и достаточное количество информации; 

- должна быть по силам обучающимся, но и не очень простой; 

- разработку кейсов необходимо вести на местном материале и "встраивать" их в 

текущий учебный процесс; 

- показывать как положительные, так и отрицательные примеры; 

- не должна содержать подсказок относительно решения поставленной проблемы;  

- должна быть описана интересно, простым и доходчивым языком; 

- также сопровождаться четкими инструкциями по работе с нею. 

Использование кейс технологий имеет ряд преимуществ: 

Акцент обучения переносится на выработку знаний учащимися, а не на овладение 

готовым знанием. В  изучении сложных вопросов преодолевается «сухость» и 

неэмоциональность. Учащиеся получают жизненно важный опыт решения проблем, 

возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью. У ребят развивается 

умение слушать и понимать других людей, работать в команде. 

Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с информацией, 

оценки альтернативных решений, что очень важно в настоящее время, когда ежедневно 

возрастают  объемы информационных потоков, освещаются различные точки зрения на 

одно и то же событие. В  жизни ученикам пригодится умение формулировать вопрос, 

логически мыслить, делать собственные выводы, аргументировать ответ, отстаивать свое 

мнение. 

Применение  кейс технологий   способствует развитию креативности как 

у  учителя, так  и учеников. 

Хороший кейс должен максимально достоверно описывать практическую сторону 

предмета обучения. В рамках одного образовательного курса целесообразно использовать 

несколько кейсов, разделяя курс на относительно независимые блоки, каждый из которых 

сопровождается своим кейсом.  

Использование «кейсового» подхода имеет явные преимущества перед простым 

изложением лекционного материала. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и 

практику, что представляется достаточно важным при подготовке учеников.  

Развитие функциональной грамотности учащихся через технологию развития 

критического мышления. В настоящее время в школах процесс обучения сводится к 

формированию у учащихся конкретных знаний, умений, навыков. Однако современный 

социум требует от образования не знающего человека, а личность, которая будет 

креативно мыслить и ориентироваться в современном мире, т.е обладать определенной 

функциональной грамотностью. 
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На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). 

Это одна из технологии которая дает возможность развивать функциональную 

грамотность учащихся в процессе учебной деятельности. Приемы критического 

мышления являются своеобразным ключом доступа к интуитивному опыту, к различным 

структурам памяти, подсознанию детей. Такой доступ и обеспечивает оригинальные, 

креативные решения задач и проблем, делает процесс познания эффективным и позволяет 

учащемуся проявить свои скрытые творческие возможности.  

Критическое мышление имеет 5 характеристик 

Во-первых – это мышление самостоятельное 

Во-вторых – это мышление обобщенное 

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное 

В четвертых – это мышление аргументированное 

В пятых – критическое мышление есть мышление социальное 

Признаки критического мышления: 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное (каждый формулирует 

свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных); 

Критическое мышление - это мышление обобщенное (информация является 

отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления, чтобы породить 

сложную мысль, нужно переработать гору “сырья” – фактов, идей, текстов, теорий, 

данных, концепций); 

Критическое мышление проблемное и оценочное (оно начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решать); 

Критическое мышление есть мышление аргументированное (критически мыслящий 

человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет 

это решение разумными, обоснованными доводами); 

Критическое мышление есть мышление социальное (всякая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими: «совершенство» может быть достигнуто только 

в чьем-то присутствии). 

Критический мыслитель: формирует собственное мнение, совершает обдуманный 

выбор между различными мнениями, решает проблемы, аргументировано спорит, ценит 

совместную работу, в которой возникает общее решение, умеет ценить чужую точку 

зрения и сознает, что восприятие человека и его отношение к любому вопросу 

формируется под влиянием многих факторов.  
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Государству нужны образованные и мыслящие люди. Будущее поколение должно 

уметь самостоятельно добывать знания, при этом приобретать навыки, необходимые 

для жизни в современном обществе, для способствования дальнейшему развитию этого 

же общества. 

Чтобы стать успешными в современном информационном обществе, молодые 

люди должны быть вовлечены в более эффективные формы активного, конструктивного 

обучения, обеспечивающего понимание и обретение независимого мышления. 

Научить детей учиться, научить добывать знания самостоятельно является 

немаловажной задачей современной системы образования. Воплощение этой задачи в 

жизнь, поиск новых и современных методов для ее осуществления – это все обязанность 

педагога. 

На пути поиска новых и эффективных методов обучения все чаще можно услышать 

о Кембриджском подходе к процессам преподавания и обучения. После изучения и 

рассмотрения формата урока по этой методике, можно сказать что ее более чем успешно 

применять на уроках английского языка. Этот метод совсем не новый. Методика была 

разработана специалистами Кембриджского Университета еще в конце сороковых годов 

XX века. Основное правило: занятия ведут только преподаватели-носители языка, 

поэтому происходит «погружение» в языковую среду. Весь материал объясняется с 

помощью уже известной детям лексики, русский язык на таких занятиях практически 

исключен. Преподаватель использует все возможные методы донесения материала, как 

вербальные, так и невербальные, отчего и получается живое общение. Дети легко 

восприимчивы к новому, поэтому не бойтесь, если ребенок не знает языка совсем — ведь 

когда-то мы сами выучили таким образом свой родной язык. 

Программа Кембриджского подхода к процессам преподавания и обучения 

включает в себя: новые методы обучения, развитие критического мышления у детей, 

использование критической оценки и оценки результатов обучения, применение 

информационно-коммуникационных технологий и цифровых систем, работа с 

одаренными детьми, обучение детей с учетом их возрастных особенностей, менеджмент и 

руководство в среднем образовании. 

Главная особенность этой программы — учащиеся работают сообща. Также 

учителя, как это было раньше, не объясняют, дают только инструкции. Учащиеся изучают 

материал самостоятельно и объясняют друг другу[1]. Программа состоит из семи 

модулей. 

Все подходы обращают внимание на: 

- активность учащегося; 

- конструктивистское приведение деятельности в соответствии с желаемыми 

результатами; 

- важность ответной реакции; 

- возможности консолидации (практика) и интеграции. 

По этой методике дети учатся  

- посредством ассоциаций, используя мнемонику, тренировочные упражнения, 

имитацию, инструкции, что способствует поэтапному формированию представлений и 

навыков. Ассоциативное обучение приводит к точному воспроизведению или 

запоминанию. 
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- посредством формирования представлений или навыков через активные 

исследования: изучение, эксперимент, исследование под руководством, решение задач, 

размышление.  

- посредством формирования представлений и навыков, используя метод диалога: 

обсуждение, дебаты, сотрудничество, совместное построение знаний. Социально-

конструктивистское обучение также приводит к интеграции навыков и глубокому 

пониманию [2]. 

С целью обобщения своего профессионального опыта, понимания теоретических 

основ Кембриджского подхода к процессам преподавания и обучения, разбора новых 

методов обучения и преподавания, тщательного разбора подготовки плана урока с 

использованием семи модулей мы проводили семинар на уровне кафедры иностранных 

языков колледжа «Болашақ». В ходе этого семинара были расмотрены различные 

стратегии проведения разных этапов урока по программе Кембриджкого подхода. Среди 

таких примемов и стратегий можно раасмотреть следующие: приемы, направленные на 

формирование мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценивание), а 

также интерактивные приемы. При изучении нового материала можно использовать такие 

приемы обучения как мозговой штурм, снежный ком, научный доклад, пинг-понг, зиг-заг, 

диалог на стикерах, слушающая тройка и т.д[3]. Итогом семинара последовало 

обсуждение. При системном подходе к использованию новых методов и приемов 

обучения можно достичь более высоких результатов. Преподаватели понимают, что 

основной причиной не всегда эффективного обучения являлась установка на ведущую 

роль учителя в обучении. То есть учащиеся получают готовый, обработанный материал, 

который им преподносит учитель, основной ролью студента на уроке было слушать, 

запоминать и применять и закреплять их на практике. Поиск и обработка учебной 

информации ими самими были на низком уровне. Так как порой многие учителя 

предпочитают сами объяснять новый материал, чем предоставить им большую 

самостоятельность в его изучении. Современные требования образования дают понять 

насколько важно больше времени уделять на самостоятельное изучение детьми учебного 

материала. Дать возможность самим критически подойти к его обработке.  

Главное – это то, что каждый работает самостоятельно в присущем ему темпе, 

представляются возможности получить консультацию у учителя, помощь у другого 

ученика. Значительно глубже осознать содержание, все время себя контролировать. 

Каждый ученик включается в активную и эффективную познавательную деятельность. 

Первым и главным критерием оценки успешности обучения в модульном режиме 

является желание учеников [5]. 

Использование этого подхода позволит обучающимся почувствовать свою 

важность и даст возможность раскрепоститься. Связывая все семь модулей в серии 

уроков, учитель должен направлять учащихся на понимание и принятие ответственности 

за их собственное обучение, так чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно 

продолжить обучение. Джером Брунер, американский психолог и педагог утверждал, что 

«любого ребенка, находящегося на любом уровне развития, можно обучить любому 

предмету, если обучение ведется должным образом», так давайте мы педагоги будем 

самосовершенствоваться и следовать этому утверждению и строить обучение должным, 

эффективным образом. 
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Оригинальность/ценность – создание наукоемких технологий представляется 

возможным исключительно путем мобилизации и концентрации интеллектуального 

потенциала научных и образовательных учреждений. Постановка в исследовании задач 

оптимизации соотношения фундаментальных и прикладных наук, переход образования к 

целостной картине жизни, а также выделение направлений модернизации системы 

образования, позволяющей переориентировать современную систему высшего 

образования на научную и технологическую систему подготовки и переподготовки 

кадров. 

Выводы – в целях решения поставленных в исследовании задач необходимо 

усиление научной подготовки кадров, а также осознание значения и роли гуманитарных 

дисциплин – признание человека как самой важной социальной ценности, уважение к его 

личности. Образовательная система должна обеспечивать высокий уровень подготовки 

выпускников, в частности, в рамках системы высшего профессионального образования. 

Для повышения качества подготовки специалистов и уровня интеграции рынка 

образовательных услуг в рынок востребованного труда важно выбрать инновационно-

ориентированный путь развития системы образования. 

Преобразование и модернизация образовательного пространства в Казахстане 

происходит достаточно активно, и данные процессы затрагивают как структуры и 

функции системы образования как таковой, так и технологии обучения и содержательные 

характеристики образовательного процесса в целом. Однако данные процессы не лишены 

противоречий и внутренних и внешних проблем, и это подтверждает необходимость 

исследования (равно как и справедливый интерес исследователя) процессов развития и 

функционирования всех систем образования – и непрерывных, и сетей образовательных 

учреждений и, конечно же, отдельных учреждений. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Стратегии развития Казахстана 

до 2030 года отметил, что высокообразованное население с высоким уровнем научного и 

творческого потенциала является важным преимуществом государства [1]. Имеющийся 

бесценный капитал, оставшийся в наследство от системы образования бывшего Союза, 

необходимо развивать и создавать все новые и более цивилизованные условия для его 

развития. Переход экономики на инновационный путь развития и в целом социально-

экономическая ситуация в стране требует пересмотра некоторых приоритетов в  политике 

и концентрации взглядов на построении нового типа общества, основанного на 

интеграции трех основных элементов: образования, инноваций и науки. 

Обращая внимание, к примеру, на уровень гуманитарных знаний выпускников 

средней и высшей школы, мы можем заметить несоответствие системы образования 

требованиям, которые диктует современное развитие общества. Весьма очевидны такие 

неутешительные выводы, как слабое знание иностранных языков, низкий уровень 

владения литературным нормативным языком, невысокое умение логично выражать свои 

мысли, недостаточное знание мировой и отечественной истории, ценностей и истории 

культуры, а также юридическая, экономическая и политическая безграмотность. 

С учетом этих внутренних и внешних вызовов система образования должна пройти 

глубокую поэтапную стратегическую модернизацию. Учебно-воспитательный процесс 
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является базисом образовательного процесса, поэтому его модернизация всегда играет 

главную роль. 

Прежде всего модернизация затрагивает среднее образование, которая 

характеризуется следующими направлениями: 

-развитие фактической грамотности учащихся: в Казахстане впервые на 

территории бывшего СССР разработан Национальный план действий по развитию 

функциональной грамотности на 2012-2016 годы, который предусматривает развитие и 

закрепление у школьников навыков компетентности, способности эффективно применять 

полученные знания в реальной жизненной ситуации; 

-пилотное внедрение электронного обучения. К началу 2020 г. данным проектом 

должны быть охвачены 90% школ, новыми атрибутами школьной системы образования 

станут цифровые образовательные ресурсы: электронные учебники и библиотеки, 

постоянный доступ к лучшим мировым образовательным ресурсам; 

-переход на 12-летнее обучение; 

-внедрение обучения английскому языку в образовательном процессе по всем 

уровням от начальной школы до университета. С 1 сентября 2013 года вводится изучение 

английского языка с 1 класса во всех казахстанских школах; 

-воспитательная работа в рамках Национального плана, направленного на 

формирование в общеобразовательных школах духовно, физически и интеллектуально 

развитого члена общества, способного мыслить творчески, умеющего правильно выбрать 

профессиональный путь и готового развиваться в течение всей жизни; 

-локомотивом модернизации школьного обучающего процесса являются 

«Назарбаев Интеллектуальные школы». На их базе внедряются и отрабатываются 

нововведения, основанные на самом успешном международном опыте. 

Следует отметить, что для реализации современной модели образования 

разработана Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы, приоритетным направлением которой является разработка, внедрение и 

распространение инновационных образовательных проектов. Инновационные 

образовательные проекты способствуют формированию новых критериев, принципов и 

подходов для модернизации всей системы образования, обеспечивая ее гармоничное 

развитие. 

Еще одним направлением является совершенствование Единого национального 

тестирования. В связи с предстоящим переходом на 12-летнее обучение и в соответствии с 

мировой практикой рассматривается возможность разделения ЕНТ на два уровня. Первый 

уровень – подтверждение уровня школьных знаний методом тестирования. Второй – 

тестирование при поступлении в высшее учебное заведение. Кроме того, будут 

рассмотрены возможности перехода к открытым тестам и иным формам контрольно-

измерительных материалов, а также права выбора выпускниками учебных заведений форм 

итоговой аттестации. Изменения также произойдут в содержании вопросов тестирования, 

прежде всего внимание будет уделено логическим вопросам, а также заданиям, которые 

требуют мобилизации компетенций учащихся. 

Совместно с работодателями начата разработка профессиональных стандартов и 

образовательных программ по приоритетным специальностям в индустриализации. 

Важным нововведением в данных программах является возможность увеличения учебного 

времени для практических занятий, добавление учебного времени для получения новых 

квалификаций, кроме того учебные заведения смогут самостоятельно включать на основе 

требований работодателей дисциплины по соответствующим специальностям. Также 

внедряются элементы теоретико-практического обучения в подготовке кадров для 

транспортной, сельскохозяйственной, машиностроительной, металлургической, 

химической, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Внедрение подобной дуальной 

системы уже в текущем году позволит вовлечь в подготовку кадров более 100 

предприятий. Подготовка кадров по более чем 120 специальностям будет проводиться по 
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принципиально новой схеме с 70% практикой на производстве. Таким образом, на основе 

взаимовыгодного партнерства с учебными заведениями предприятия получат готовых 

специалистов «под ключ», обученных специально по их требованиям. Холдинг 

«Кәсіпқор», в свою очередь, будет выступать в качестве катализатора для вовлечения 

работодателей в системную подготовку специалистов. 

Современными вузами в целом осознается тот факт, что инновации в такой 

жизненно важной сфере не должны оставаться без должного контроля и управления. В 

связи с этим многие из них создают соответствующие структурные подразделения, в 

функциональные обязанности которых входят разработка и внедрение новых 

образовательных технологий в учебный процесс, освоение и внедрение новых 

технических средств обучения и т.д. Однако необходимо понимать, что наличие таких 

структурных подразделений не гарантирует, что инновационный процесс во внутренней 

среде вуза является контролируемым. Крупнейшие специалисты-практики в этой области 

всегда подчеркивают, что инновации не могут ограничиваться только одним отделом или 

даже департаментом, которым дано законное право порождать (а затем и отстаивать) идеи 

[2]. Следовательно, любое высшее учебное заведение необходимо рассматривать с точки 

зрения подхода системного, т.е. как некое множество функциональных элементов и 

отношений между ними, выделяемое из среды в соответствии с целью в рамках 

необходимого временного интервала [3]. В таком случае, наряду с образовательным 

процессом, представляется возможным выделение следующих компонентов внутренней 

среды, которые оказывают прямое воздействие на такую характеристику вуза, как 

инновационность, а именно: 

система управления, которая включает все сферы деятельности современного вуза; 

научно-исследовательская деятельность, которая наряду с учебным процессом 

составляет основу деятельности вуза как организации; 

механизмы взаимодействия с внешней средой, которая характеризуется высокой 

степенью изменчивости и неопределенности.  

Практика показывает, что в настоящее время многие учреждения образовательного 

сектора, формируя свою систему управления, в том числе и деятельностью, связанной с 

инновациями, используют экспертно-эмпирические подходы, которые основаны больше 

на опыте собственном или конкурентов, а также интуиции ответственных за принятие 

решений. Вместе с тем необходимо разрабатывать некие системы принципов и/или 

концепции, которые могли бы быть использованы любым высшим учебным заведением 

при определении собственной траектории развития во внешней среде, все более 

напоминающих конкурентную, как на рынке научно-исследовательских, так и 

образовательных услуг. 

Как отмечают исследователи, выживание и успех высшего учебного заведения во 

многом связаны с выделением и организацией в системе управления трех 

интегрированных процессов [4]: 

управление качеством; 

управление инновациями; 

управление нематериальными активами (полученными в результате научно-

исследовательской деятельности). 

Последнее означает переход ведущих вузов РК к формату исследовательских 

университетов, подразумевающий существенные изменения учебного процесса. В 

развитых странах университеты фактически являются кузницей фундаментальной науки. 

Прикладные исследования, хоть и проводятся, но не представляются лицом 

академической науки как таковой. Как правило, ими занимаются исследовательские 

подразделения крупных компаний, а в нашей стране – НИИ (научно-исследовательские 

институты). 

Тем не менее, при том, что разница между двумя типами исследований достаточно 

очевидна, нередко преподаватели, а вслед за ними и студенты, заблуждаются, смешивая 



1093 

 

понятия или даже не умея четко разграничить их. Здесь прослеживается серьезный изъян: 

фундаментальные исследования в лабораториях университетов довольно часто 

проводятся по схеме прикладной науки, но при этом выдаются как фундаментальные. 

Вред, наносимый такой подтасовкой, как науке, так и образованию, огромен. 

Фундаментальная и прикладная науки – два совершенно разных типа деятельности [5]. 

Фундаментальная наука занимается исключительно приращением нового знания, 

прикладная – только приложением апробированного знания. Добывание нового знания – 

это авангард науки, апробация нового знания, т.е. обоснование и проверка однажды 

добытых знаний, превращение текущих исследований в «твердое ядро» науки. 

Практическое приложение – это деятельность по применению знаний «твердого ядра» к 

реальным жизненным проблемам [6]. Как правило, «твердое ядро» науки отображается в 

учебниках, учебных пособиях, методических разработках и всевозможных руководствах. 

Один из главных признаков фундаментального знания – его интеллектуальность. 

Как правило, оно обладает статусом научного открытия и является приоритетным в своей 

области. Иначе говоря, считается образцовым, эталонным [7]. 

Одной из важнейших проблем высшего образования является оптимизация 

соотношения фундаментальных и прикладных наук, переход образования к целостной 

картине жизни и прежде всего – к миру человека, культуры и формирования системного 

мышления индивидуума. Теоретические и фундаментальные знания могут обеспечить 

будущее существование человечества в мире. Решение этой задачи заключается, во-

первых, в необходимости усиления научной подготовки. Во-вторых, в осознании значения 

и роли гуманитарных дисциплин – признание человека как самой важной социальной 

ценности, уважение к его личности, создание возможностей для раскрытия способностей 

[8]. 

Принимая во внимание современное состояние и тенденции развития высшей 

школы в наших условиях эволюции социально-экономических отношений, необходимо 

заметить, что в этой среде стали наиболее интенсивно и динамично выявляться 

взаимопроникновения инновационного   прогресса с процессами подготовки научно-

технических специалистов высшей квалификации. Рыночная ориентированность 

университетов на всей территории бывшего Союза является определяющим фактором 

обозначения их научно-технического потенциала. 

Высшая школа является центром науки, культуры и образования с позиции 

социально-экономического развития. Для системы профессионального образования 

высших учебных заведений характерна фундаментальная, многопрофильная подготовка 

студентов, которая позволит продолжить обучение в стенах университета на всех 

последующих уровнях. В рамках учебной нагрузки вузов значительная доля принадлежит 

самостоятельной работе и индивидуальным формам обучения. С учетом веления времени 

смещение акцента от образовательной деятельности к научному аспекту может позволить 

решить большинство проблем подготовки и переподготовки кадров в соответствии 

современным реалиям. 

Система образовательной деятельности высшей школы основывается на 

интеграции инновационного потенциала, объединенного в системе вузов, соответственно, 

и стратегические, и тактические направления высших учебных заведений зиждятся на 

научно-инновационном фундаменте [9]. Наука должна быть основной составной частью в 

деятельности вуза, следовательно, на это и должна быть ориентирована модернизация 

системы высшего профессионального образования. Инновации в данной среде есть 

безусловный элемент получения качественного образования, высокого уровня подготовки 

специалистов, а также улучшения финансово-экономического положения вуза. 

Высшее образование по своей сути является и наукой, и обучением посредством 

науки, и наукой как цели и результата инновационного развития. Развитие каждого 

конкретного вуза требует формирования стратегии и тактики на основе собственного 

инновационного потенциала, что позволит укреплять их конкурентные преимущества и 
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сохранять свою нишу на всех стадиях инновационного развития, прогнозировать 

потребности в формах и объемах образовательных услуг, а также разрабатывать, 

ранжировать и тиражировать на рынке продукты инновационной деятельности. 

В современных экономических условиях вузы достаточно серьезно ориентированы 

на особенности, сложившиеся в научно-образовательном пространстве на текущий 

момент. При этом вузы пытаются осваивать механизмы выживания, сохраняя устойчивое 

развитие и имея разные пути этого развития, хотя стратегические ориентиры во многом 

схожи, ибо они в целом ориентированы на инновации [10]. Высшие учебные заведения 

создают в своем развитии различные формы сотрудничества: комплексная подготовка 

специалистов; активное участие студентов и преподавателей в проведении научных 

исследований; формирование инжиниринговых центров; тесное взаимодействие с 

работодателями и партнерами при создании инновационных и инвестиционных связей. 

Создание высоких, наукоемких технологий возможно только путем аккумуляции и 

мобилизации интеллектуального капитала учреждений науки и образования, при этом 

достаточно весомое положение в этом процессе отводится высшей школе [11]. Акцент на 

высоких наукоемких технологиях, имеющих важное значение для прогресса в целом, 

определяет наивысший приоритет для задач интеграции науки и высшего образования в 

процессе инновационного развития. 

Образовательная система должна обеспечивать высокий качественный уровень 

выпускников, особенно в рамках системы высшего профессионального образования. Для 

повышения качества подготовки специалистов и уровня интеграции рынка 

образовательных услуг в рынок востребованного труда важно выбрать инновационно-

ориентированный путь развития системы образования, что позволит переориентировать 

современную систему высшего образования не с только на образовательную деятельность 

как таковую, сколько на научную и технологическую систему подготовки и 

переподготовки кадров.  

Информационная, научно-исследовательская среда формирует творческую 

активность высших учебных заведений [12]. Интеграция высшей школы в научно-

техническое пространство должна организовываться и стимулироваться посредством 

формирования инновационной политики в разработке комплекса мер для системы 

высшего образования. Именно эти процессы интеграции должны послужить основой 

формирования тактики и стратегии инновационного развития системы образования в РК. 
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ҮШТІЛДІЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Тусупбаева А.К. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

Көпұлтты елде өмір сүріп отырған қазіргі жағдайда бір тілді ғана білу жеткіліксіз 

екені анық. Дана халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» деген 

мақалы дәл осы бүгінгі жаһандану, киберкеңістікке шығу заманына дөп келгендей. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев үш тілді білім беру жүйесін дамытуға жүктеген соң, 

бірқатар жоспарлар мен бағдарламалар іске аса бастады. Мұндағы мақсат – еліміздің 

болашағы – жастарымыздың әлемдік білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашу, әлемдік 

ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беру, осының негізінде 

өмірден өз орнын таба алатын, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға 

тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласында білімі мен білігін көрсете алатын, көптілді 

және көпмәдениетті құзіреттіліктерді игерген жеке тұлға қалыптастыру. [1] 

Елбасы: «Ағылшын тілін меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын 

тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі» деп, 

жастарға аса назар аударып отырғаны белгілі.  

Үштілділік білім беру саясаты орындала бастағанымен, бірқатар олқылықтар мен 

кемшіліктердің де пайда болып жатқаны жасырын емес. Әсіресе, ата-аналардың жиі 

қоятын сұрағы: «Баламыз меңгере ала ма?», «Оның психикасына қалай әсер етеді?», «Өз 

тілін жоғалтып алмай ма?» деген сияқты сан түрлі сауалдардың қарасы көп. Бұл 

сұрақтарға мемлекет барынша жауап бергенімен, «Баланың болмысына, көзқарасына 

қалай ықпал етеді?» деген сұраққа ғалымдар толықтай жауап қарастырып жатыр. Себебі, 

оны бір күнде айта салу оңай емес. Ол үшін бірнеше эксперименттер жүргізілуі тиіс.  

Шет елдік педагог-психологтары, ғалымдар, зерттеушілер үштілділік білім беру 

мәселесіне әр түрлі баға беруде. Мәселен, Я.А.Коменский тұтастай шет тілін оқуға 

арналған оқулықтар жүйесін жасап шығарған. «Тілдердің ашық есігі» атты және басқа да 

жұмыстарында ғалым шет тілін меңгеруде біргеше амалдарын көрсеткен. Ол латын тілін 

мысалға келтірген. Атап айтсақ: 

- мәтінді латын тілінде оқудың алдында туған тілде оқып шығып, оқылуда дұрыс 

дыбысталу мен сөздер ритмін түзеу керек; 

- әрі қарай мәтін түсіндірілуі қажет; 

- оқушылар кітаптарын жауып, мұғалім айтқан сөздерді аударады және т.б.  
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 «Тәрбие туралы ойлар» атты кітабында Джон Локк шетел тілін (француз тілін) 

туған тілдің негізінде меңгеруді ұсынады және шет тілін оқыту әдістемесін кеңейтіп, 

оқытуды шет тілінде қарым-қатынастың үздіксіз үдерісі ретінде қарастырады. [2] 

Яғни, шет тілін меңгертуде бірнеше амалдар мен жүйені сақтаса, үйренуге 

болатынын көрсетті. 

Шетелдік психологияда балалар ересектерге қарағанда шет тілін тез игереді деген 

мәліметтер бар. Балалар есте сақтауға аз күш жұмсайды, олар ересектерге қарағанда 

жалған наныммен кездеспегендіктен, жаңа ойын ережелерін оңай қабылдайды. Оларда 

ырықсыз есте сақтау мен ырықсыз зейін басым болғандықтан, қызықтыру, еліктіру 

арқылы шет тілін меңгертуге болады.  

Сонымен қатар, баланың шет тілін меңгеруіне бірнеше факторлар әсер етеді. Оған 

әлеуметтік орта, қарым-қатынас, тәрбие және т.б. жатады. Егер қоғам үш тілді білім 

беруге дайын болса, бала да сәйкесінше оны қабылдауға дайын деп айтуға болады.  

Кез келген балаға жаңа нәрсе әрқашан қызық болады. Егер сол нәрсенің мәнін, 

мазмұнын, құрамын дұрыстап, қызықтырып, түсіндіре алсақ, бала ол нәрсеге одан сайын 

қызығушылықпен зерттей бастайды. Сол сияқты шет тілін де балаға жүйелі түрде оңай 

жолмен түсіндірілсе, оның танымдық процесстері сәйкесінше жағымды жауап бере 

бастайды. Себебі, бір затты дұрыс қабылдамасақ, оны талдап ойлай да алмаймыз, есте 

сақтай да алмаймыз. [3] 

Аталған тақырыпқа сәйкес Қарағанды қаласы, Қарағанды «Болашақ» маңызды 

білім беру колледжінде үш жылға жоспарланған  ғылыми жоба бастаған болатынмын. 

Оны жүзеге асыру жоспары төмендегідей 

 Кесте 1. 

 

№ Міндеттер Әрекет Мерзімі  Күтілетін нәтижелер 

1 Үштілділік білім беру 

жүйесі туралы жалпы 

түсінік беру 

Әдебиеттерден 

мәліметтер 

жинақтау, іріктеу 

Қыркүйек-

қараша 

2016 жыл 

Қажетті мәліметтер 

жинақталса, 

үштілділік білім беру 

жүйесі туралы жалпы 

түсінік қалыптасады 

2 Үштілділік білім беру 

жүйесінің іске асыру 

жолдары көрсету 

Қажетті 

нормативті 

құжаттардан 

үштілділік білім 

беру жүйесінің 

іске асыру 

бағдарламасын 

қарастыру 

Желтоқсан 

2016 жыл; 

Қаңтар-Ақпан 

2017 жыл 

Үштілділік білім беру 

жүйесінің іске асыру 

жолдары көрсетіледі 

3 Үштілділік білім беру 

жүйесінің 

психологиялық 

аспектілерін анықтау 

Қазақстандық 

және шетелдік 

басылымдардан 

үштілділік білім 

берудің 

психологиялық 

ерекшеліктерін 

анықтау, 

салыстырмалы 

талдау жасау 

Наурыз-Мамыр 

2017 жыл 

Үштілділік білім беру 

жүйесінің 

психологиялық 

аспектілерін 

анықталады 

4 Үштілділік білім беру 

жүйесінің 

психологиялық 

аспектілерін 

эксперименталды 

зерттеу 

Зерттеу базасы: 

ҚМББ «Болашақ» 

колледжі. 

Кең көлемді 

эксперимент 

өткізу 

Қыркүйек-

Желтоқсан 

2017 жыл 

Үштілділік білім беру 

жүйесінің 

психологиялық 

аспектілерін 

эксперименталды 

зерттеп, мониторингі 

жасалады 
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5 Үштілділік білім беру 

жүйесінің студенттер 

мен оқытушыларға 

ықпалын көрсету 

Әдебиеттерден 

және эксперимент 

нәтижелерін 

ескере отырып, 

үштілділік білім 

берудің 

студенттер мен 

оқытушыларға 

психологиялық 

ықпалын анықтап, 

салыстырмалы 

талдау жасау 

Қаңтар-Сәуір 

2018 жыл 

 

6 Үштілділік білім беру 

жүйесі бойынша 

оқытушыларға 

арналған 

нұсқаулықтар беру 

Оқытушыларға 

арналған 

нұсқаулықтар 

жасау (әдістемелік 

нұсқаулықтар) 

Қыркүйек-

қазан 

2018 жыл 

Үштілділік білім беру 

жүйесі бойынша 

оқытушыларға 

арналған 

нұсқаулықтар беріледі 

7 Қорытынды шығару Жобаның 

қорытындысын 

шығарып, 

артықшылығы мен 

кемшілігін 

анықтау 

Қараша-

Желтоқсан 

2018 жыл 

Қорытынды жасалып, 

өнім дайындалады 

8 Қосымшаларды 

рәсімдеу 

Зерттеу 

жұмыстары 

бойынша 

қосымшаларды 

әзірлеу 

Қаңтар-Ақпан 

2019 жыл 

Қосымшалар 

рәсімделіп, жоба 

аяқталады 

9 Жобаны қорғау Жобаны кафедра 

отырысында 

қорғау 

Сәуір 

2019 жыл 

Жоба қорғалып, 

дайын өнім 

талқыланады 

 

Қазіргі қоғамда көп тілді білу әрқандай адамды кең өріске, тың өмірге бастайтын 

жол болып табылады. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерде үш 

тілді білім беру моделін енгізудің өзектілігі де осында:  

- бүгінгі қазақстандық қоғамда көптілді, көп мәдениетті тұлғаға деген сұраныстың 

артуы; 

- ұлттық мектеп бітірушілерін жалпы қазақстандық және әлемдік білім және 

ақпарат кеңістігіне кіріктірудегі мәселелерді шешу қажеттілігі; 

- болашақ ұрпақты қазақстандық патриотизмге, ұлтаралық қатынас мәдениетіне 

тәрбиелеудің өзектілігі; 

- аз ұлт өкілдерінің этникалық ерекшеліктерін сақтаумен бірге олардың 

жалпықазақстандық экономикалық, әлеуметтік-мәдени үрдістерге толыққанды қосылуына 

жағдай жасау; 

- жас ұрпақтың коммуникативтік және ақпараттық құзырлықтарының жеткілікті 

деңгейіне қол жеткізу.  

Бұл өзекті мәселелерді жүзеге асыру үшін басты мақсат анықталды. Ол – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім стандарттары талаптары 

деңгейінде үш тілде білім меңгерген, көптілді коммуникативтік құзырлықтары 

қалыптасқан, көп мәдениетті, рухани-адамгершілік қасиеттері дамыған тұлғаны 

тәрбиелеу. [4] 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы 

2. Үш тілді білім беру үдерісінде мектеп жасына дейінгі балаларды көп 

мәдениеттілікке тәрбиелеу. Дюсембаева С.К., - Алматы, 2016ж. 

3. Үштілділік – заман талабы. Оспанова Б.Т. 
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4. www.google.kz 

 

 

ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Рахымжанова А.Қ. 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі 

 

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала 

бола ма?»-деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады.  Баланың өмірі, 

қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде 

қалыптасады. Орыс ғалымы, дәрігер, педагог К.А.Покровский «ойын-күнделікті бала 

еңбегі, болашақ өмірінің бастамасы.Ойын үстінде баланың ертеңгі өмірге деген қабілеті 

байқалады»-деген.Олар ойын ойнау барысында өздерін еркін сезінеді. Іздемпаздық, 

тапқырлық әрекеті (сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, ерік арқылы) байқалады. 

Дидактикалық ойындарды сабақтың кезеңдеріне енгізу: 

1. Түрткі ретіндегі дидактикалық ойындар 

2. Материалды игеруге даярлық кезінде пайдаланылатын дидактикалық 

ойындар 

3. Материалды пысықтау кезінде пайдаланылатын дидактикалық 

ойындар 

4. Игерілген материалды қайталау кезінде қолданылатын дидактикалық 

ойындар. 

5. Есептік дидактикалық ойындар баланың ынтасын сабаққа аударуға, 

көңіл қойғызуға, қабылдауын жеңілдетуге, білімді толық игеруге көмектеседі,сабаққа 

эмоциялық бояу береді. 

Ойынның мақсаты: Баланы пәнге қызықтыру, логикалық ойлауын дамыту 

 Таным әрекетін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау, алған білімді тексеру, 

қызығушылығын ояту,белсенділігін арттыру. 

 Міндеті: 1) Танымдық: баланың тану, іздену әрекетін дамыту. 

 2) Тәрбиелік: айналасымен қарым-қатынас жасауға, қажетті 

дағдыны,адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру  

Дидактикалық ойындарды құру мына негіздерге сүйенеді: 

1) Балалардың іс-әрекетіне ойын түрлерімен оқуды байланыстыру,біртіндеп 

қызықты жеңіл ойындардан ойын-тапсырмалар арқылы берілген оқу-тәрбие мәселелеріне 

көшу. 

2) Шарты мен міндеттерін біртіндеп күрделенуі 

3) Берілген тапсырмаларды шешуде баланың ақыл-ой белсенділігінің күшеюі 

4) Оқу-тәрбие мақсаттарының бірлігі 

Дидактикалық ойын  белсенділікті арттырып, қиын оқу материалдарын меңгеруді 

жеңілдетуі және көлемі бойынша үлкен оқу материалдарды есте сақтауға мүмкіндік беруі 

тиіс. 

Білім алушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру үшін мыналарды 

жүзеге асыру қажет: 

1. Жағдайға қарай шығармашылық белсенділікті іске қосу; 

2. Төмендегідей шығармашылық белсенділіктің жүйелі циклдарын іске қосудың 

алғышарттары ретінде шығармашылық жағдайларын жүзеге асыру: 

а) шығармашылықтың Мен–субъектісінің рольдік образын игеру; 

б) шығармашылықтың жетекші ішкі орындаушы механизмдерін игеру; 

в) шығармашылықтың әралуан түрлерін игеру; 

г) ойын ұжымының шығармашылық бағытталушылығын дамыту; 

http://www.google.kz/
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д) ойын арқылы шығармашылық нәтижені елеулі түрде сезінетін жағдайларды 

қарастыру. 

Белсенділікті дамыту үрдісіне ықпал етуі тұрғысынан келесі ойын типтері мен 

ойындық формаларды айқындауға болады: 

а) Білім алушылардың шығармашылық белсенділігін дамытатын ойын формалары 

(шығармашылық белсенділікті дамытудың жалпы немесе спецификалы емес 

шығармашылық ойындық құралдары). 

Дидактикалық ойындардың сапалылығы: 

Олардың сабақтың әр кезеңіндегі орны мен міндетін, мақсатын дәл анықтауға, оны 

қолданудың теориясы мен практикасын оқытушының жетік меңгеруіне, шеберлік 

танытуына, ойынға қажеті материалдарды алдын-ала дайындап алуына, ойын үрдісіне  

белсенді қатыстыруына байланысты болады. 

Дидактикалық ойын түрлері: 

1) Заттық дидактикалық ойындар 

Бұл ойын әртүрлі ойыншықтармен және әртүрлі ойын материалдарымен 

ұйымдастырылады. 

2) Үстел үсті ойындары: Лото, домино, қарлы кесек т.б. 

3) Сөздік дидактикалық ойындар, яғни ауызша ойналатын ойындар: 

Дидактикалық ойындарды оқыту мазмұнына сәйкес мынадай түрлеріге бөлінеді: 

1. Ойын-саяхаттар. Олар ертегілерге ұқсас фактілер немесе оқиғаларды бейнелейді, 

қарапайым жұмбақ арқылы беріледі; 

2. Ойын-тапсырмалар. Бұл ойындардың негізін заттар мен әрекет,сөздік 

тапсырмалар құрайды.  

3. Ойын-болжамдар. Бұл ойындар «не болар еді...?», «Мен не істер едім, егер....» 

деген сұрақтарға негізделеді. 

Ойынның дидактикалық мазмұны балалардың алдына проблемалық міндет пен 

ситуацияны қоюымен ерекшеленеді.  

4. Ойын-жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшелігі-логикалық астарының 

болуында. Олар баланың ой әрекетін белсендіреді. Жұмбақтар салыстыру, теңеу және 

сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға тәрбиелейді, оқушы қиялының дамуына 

әсер етеді. 

5. Ойын-әңгімелер. Ол оқытушының  балалармен, балалардың оқытушымен және 

балалардың балалармен қарым-қатынасына негізделеді. Бұл қарым-қатынас ойын 

мазмұнында ерекше сипаттқа негіз болады. Ойынның құндылығы балаларды 

эмоционалдық түрде белсендіруге, өзара әрекет жасауға, бірлесіп ойнауға мүмкіндік 

туғызады. 

Халық ойындарының педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес мынадай жіктемесі 

бар: 

1. Білім беретін ойындар. 

2. Тәрбиелейтін ойындар. 

3. Дамытатын ойындар. 

4. Жеке тұлғаны әлеуметтендіретін ойындар. 

5. Диагностикалық ойындар. 

Ойнау теориясы мен практикасын отандық және шет елдік педагог-психологтар, 

социологтр зерттеуде. 

Дидактикалық ойынға мысалғы ғажайып алаң, брэйн-ринг, математикалық сайыс, 

көшбасшы, лото, танграмм, «айырмашылығын тап,» математикалық эстафеталар, 

викториналар, кроссвордтар, ребустар. 

Сонымен қатар ұлттық ойындары математика теоремаларын білім алушылардың 

ауызша жеткізу сауаттылығы мен біліктілігін дамыту үшін пайдалануға болады. Ұлттық 

ойындар- ата-бабалардан бізг жеткен «ханталапай» ойынын топтық жарыс сабағында 

пайдалануға болады. 
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Бұл негізгі шарты бойынша шашылған асықты кімкөп жинаса, сол ұтқаны. Ал мен 

өз сабағымда 2 топтан 2 оқушы шығарып шаштым. Қай топтың баласы қанша асық 

жинаса, сонша №-лі асықтың, яғни топтаманың есебін шығарады. Бұл баланы 

жылдамдыққа, ептілікке үйретеді. «Бәйге» ойынының шартында ең жүйрік, сәйгүліктер 

жарысады. Ал мен «бәйгені» «ХХІ ғасыр көшбасшысы» атты бағдарламаның ойында 

пайдаландым. «Тригонометриялық функциялардың қасиеттері»тақырыбын өткенде 

тақырыпқа байланысты сұрақтар қою арқылы пайдаландым. 

Дидактикалық ойындар білім алушыларды өз бетінше жұмыс істеуге 

дағдыландырады, олардың ойлау қабілеттерін, ізденімпаздылығын арттырады, сөз қорын 

молайтуға көмектеседі, сабақта дидактикалық ойындарды пайдалану   сол пәнге 

белсенділігін арттырады, бағдарламалық материалдарды қажет деңгейде меңгеруге ықпал 

етеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Хейзинга Иохан «Человек играющий»  2003-15стр 

2. Равновесие Нэше, свободная энциклопедия 

3. Қазақтың ұлттық ойындары 

4. «Математика және физика» журналы  №1-2009, №2-2005, №2-2006, №2-

2009, №3-2004 

5. Дидактикалық ойындар А.В.Фарков 

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ САБАҚТАРЫНДА  

ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

А.Р.Макетова., С.Қ.Даулетбаева 

Қарағанды  «Болашақ» маңызды білім беру колледжі 

 

Бүгінгі таңдағы білім беру – өсіп келе жатқан ұрпақтың ақыл-ойы мен дамуының, 

мәдениетінің деңгейін анықтаушы фактор. Бүгінгі ғылым мен техниканың дамыған 

ғасырында жас ұрпақты ізденпаздыққа, білімділікке және шығармашылықпен  жұмыс  

істеуге дағдыландыру үшін  заман талабына сай сапалы   білім беру мұғалімнің ең басты 

міндеті. Қандай пәнді оқыса да оқушы білімі сапалы, нәтижелі болуы керек.  

Жалпы іс қағаздарының қоғам өмірінде қолданылмайтын саласы жоқ. Адам  

дүниеге келген сәттен бастап бақилық болғанға дейінгі бүкіл өмірі құжатпен байланысты. 

Өз өмірінде іс қағаздарын жүргізумен бетпе-бет келмеген жан жоқ, сірә. Адам баласы 

кәмелеттік жасқа толғаннан кейін қызметке тұру үшін өтініш жазудан бастап, ұрпағына 

арнап өсиет қалдырғанға дейін қаншама құжат толтырады, қаншама құжатқа қол қояды. 

Алайда мұның бәрін арнайы ретпен, белгіленген тәртіпке, жүйеге сәйкес жүргізбесе, бұл 

құжаттар көптеген келіспеушіліктер мен дау-жанжалдарға да себеп болады. Сондықтан да 

іс қағаздарын жүргізу негіздерін білу тек әр алуан мекемедегі қызметкерлерге ғана емес, 

әрбір азамат адам үшін де өте маңызды.  

 Кез-келген ғылым саласы секілді іс қағаздарын жүргізудің де өзіндік жүйесі, 

қалыптасқан ережесі, дайындалу тәртібі бар. Ал, мұның басқа нақты ғылым салаларынан 

ерекшелігі оның әмбебаптық сипатында. Нақтырақ айтқанда, іс қағаздарын жүргізудің 

бүкіл салаға тән ерекшелігіне байланысты екендігінде. Айталық, жаратылыстану 

ғылымдарының әрбіреуі белгілі бір мәселеге ғана арналып, сол салада ғана қолданылса, 

ал, іс қағаздары, құжат айналымы жүйесі бүкіл кәсіпорында қолданылады. Сондықтан қай 

саланың қызметкері болмасын, құжат айналымы жүйесінен айналып өте алмайды. 

Мектепте, колледжде, жоғары оқу орындарында іс қағаздарын жүргізу негіздері тереңдеп 

үйретілмейтіндігі себепті көпшілік қауым қызмет барысында көптеген қиыншылықтарға 

ұшырасып жатады.  
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Жас мемлекетіміздің болашағы - бүгінгі болашақ мамандар. Келер ұрпаққа қоғам 

талабына сай тәрбие мен білім беруде оқушылардың инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-

педагогикалық негіздерін меңгеруі - маңызды мәселелердің бірі. Оларға талап қойып, 

олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған негіздеп оқыту - 

бүгінгі күннің өзекті мәселесі.  

Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың тұлғалық 

дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы. Дәстүрлі сабақ 

жүйесінің барлық элементерінің және сабақты құрастыру технологияларын қолданумен 

қатар, оқытушы келесі педагогикалық технологияларды пайдалана алады: ойын 

технологиялары, проблемалық оқыту, оқу-зерттеу жұмысын ұйымдастыру технологиясы, 

жобалау әдісі, ақпараттық–комуникациялық технологиялар. Осы технологиялардың 

ішінде ойын технологиясының алатын орны ерекше. Ойын технологиясы дидактика 

саласында маңызды мәселелердің бірі болып отыр. 

Педагогикалық ғылым тарихына көз салсақ, балалар ойынына қатысты мәселелерге 

соқпай кеткен ағартушы, педагог болмаған екен. Тұлғалы, кезіндегі прогрессивті ұлы 

педагогтар Я.А.Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г.Песталоцций халықтық ойынға назар 

аударып, қолданып, халықтық ойындардың теориялық негізін жасауға талпынған.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда П.М. Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді 

шоғырландыру (УДЕ) технологиясы, Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдовтың дамыта оқыту 

технологиясы, Ш.А.Амонашвилидің ізгілікті – тұлғалық технологиясы, В.Ф.Шаталовтың 

оқу материалдарының белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды оқыту технологиясы, 

П.И.Третьяковтың, К.Вазинаның модульді оқыту технологиясы, В.М.Монаховтың, 

В.П.Беспальконың, Ш.Қаланованың, Ж.Қараевтің, Ш.Таубаеваның, Қ.Қабдықайровтың, 

С.Көшімбетованың және басқа да көптеген ғалымдардың технологиялары 

қарастырылады. Оқу процесін жандандыру құралдарының ішінде ойын, ойын арқылы 

оқыту ерекше орын алады. Қазіргі уақытта педагогикада оқыту мен ойынды топтастыруға 

қадам жасалынуда. Тіпті бұл жерде еңбек негізінде оларды қосу туралы сөз болып отыр. 

С.Ф.Занько, Ю.С.Тюнникова және С.М.Тюнниковалардың пікірінше, оқу және 

дидактикалық ойындардың айырмашылығы мынада: оқу ойындары формасы бойынша 

ойын, мазмұны бойынша - оқу, ал дидактикалық ойын оқуды ұйымдастырудың 

қалыптасқан түрін тек толықтыру. Оқу ойыны - бұл оқуды ойын арқылы ұйымдастыру. 

Зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі ұйымдастырылған оқу процесіне қарағанда, оқушылар 

ойынға қатыса отырып, неғұрлым аз шаршайды, оқу қызметінен жағымды эмоциялар 

алады. Ойын арқылы оқыту технологиясы дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық болып 

бөлінеді. Ойын оқушының ойлау қабілетін арттырады. Кәсіби қазақ тілі сабағы арнайы 

пәндермен байланысып, білім – білік дағдылары, пәнге деген қызығушылығы артып, білім 

сапасының артуына ықпал етеді. Бала дамуындағы ойынның рөлі туралы әр кезде де 

педагогика ғылымының майталмандары үнемі көрсетіп отырған. Ойын арқылы балалар 

әлем есігін ашады, шығармашылық қабілеттері артады. Ұлы педагог В.А. Сухомлинский 

ойын ойнамай бала толыққанды дамымайды деп жазған. Ойынға да басқа оқыту 

формалары сияқты арнайы психологиялық қағидалар талап етіледі. Басқа да кез- келген іс-

әрекеттер сияқты ойын әрекеті де сабақ кезінде ынталандыруды қажет етеді, ең бастысы, 

оқушылар ойынның қажеттілігін сезінуі керек. Негізгі рөл оқушының ойынға 

қатысуындағы психологиялық және интеллектуалдық дайындығымен сипатталады. Ойын 

– күрделі биологиялық, психологиялық, педагогикалық ұғым. Ойын элементтері белгілі 

бір мақсатта, тілді меңгеруге деген қызығушылықты оята отырып, орындаушылық 

қабілетке де жетектейді  

Ойын – оқу үдерісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес 

дидактикалық категория. Сабақта ойындарды қолданудың түрлі жолдары 

бар. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті 

шешеді. Ойын сабақтың басында – өткен сабақты еске түсіреді. Сабақтың ортасында – 

көңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа ынтасын арттырады. Сабақтың 
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соңында – тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді жинақтау мақсатын 

көздейді. Оқушылар ойындағы өз жетістіктері мен кемшіліктерін біліп отыруы тиіс. 

Адамның ойын әрекеті негізгі үш түрлі даму деңгейлерінен тұрады: кәсіптік 

ойындар, әуестену ойындары, оқу-жаттығу ойындары. Ойын оқыту үдерісінде оқытудың 

әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория бола алады. Оқытудың 

ойын формасын қолдануда екі жақты дидактика байқалады: ойнау үшін білу, үйренудің 

қажеттілігі, екіншіден адамның ойнай отырып өзіндік білім алуы, өмір тәжірибесін 

жинақтаудың қажеттілігі. Ойын - балалардың шынайы және ойлап тапқан шындығына тез, 

еркін енуіне, өзіндік «Менің» қалыптастыруға және шығармашылыққа, белсенділікке, 

өзін-өзі дамытуға мүмкіндік береді. «Мен маманмын», «Құжат және құқық», «Мен 

жолаушымын», «Біз жолсерікпіз», «Біздің бөлім», «Мен кәсіпкермін», «Жаңа ұжым», 

«Мен бағдарламашымын», «Мен бухгалтермін» ойын түрлерінің ерекшелігі - жоғары 

көңіл-күйде ойналатын рөлдер шынайы сезімге, ойға, ниетке толы болады және оқушы 

өзін болашақ мамандығының иесі сезінеді. Бұл ойындарда оқушылардың мінез-құлықтары 

мен іс-әрекеттері реттеледі. Ойын іс-әрекетінің мотивациясы еркіндікті, таңдау 

мүмкіндігін, қажеттілігін, өз-өзіне сенімін, өзін-өзі дамытуын қамтамасыз етеді.  

Рөлдік ойындар-тіл дамыту құралы. Бұл - тілді үйрену процесіндегі ең белсенді 

әдістемелік тәсілдерінің бірі. Оны тиімді қолдана білген ұстаз оқушыларға білім мен 

тәрбие беруде табысқа жетеді, сол арқылы шәкірттерінің бойында ойын өзгеге өз бетінше 

жеткізу қабілеті мен дағдысын қалыптастыруға, монолог түріндегі ойын дамытуға, 

диалогтық қарым-қатынас негізінде сөйлеу тілін бағыттауға ықпал етеді. Рөлдік ойын 

оқыту мақсатында қолданылатын, сөзге араласу жағдайын ұйымдастыратын құрал десек 

те болады. Оған өзара рөлдерді және ойындық көріністерді бөліп алып, соған сәйкес 

оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасаудағы ұйымдастырылған әңгімесі жатады.   

«Баланың ынтасын тарту үшін оқылатын нәрседе бір жаңалық болу керек»,-деп 

жазады Ж.Аймауытов. Сол себепті мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу сабақтарына 

ойын элементтерін енгізе отырып, көрнекіліктерді қолдану арқылы нәтижеге жетуге 

болады. Іс  қағаздарын  жүргізу  пәнінен  практикалық жұмыстармен қатар жүргізілетін 

тапсырмалардың реті де, оған қойылатын талап та ерекше болуы тиіс. Тапсырмаларда әр 

студенттің белгілі тақырыптардан өзінше жұмыс жасауына мүмкіндік беріледі. Әр 

студенттің тапсырмалармен өзінше жұмыс жасауы оның қабілетін дамытуды, белгілі 

тақырыптардан алған теориялық білімін, іс жүзінде қолдануға дағды береді де, студенттің 

өз қабілетін анық көрсетуге жағдай жасайды.Сабақ үстінде оқушы ойынды ойнай отырып, 

тілдік материалды меңгеру мақсатында сөздерді (аудармаларымен) жаттайды. Сюжетті 

суреттер арқылы сөйлемдер құрастыру, сергіту ойындары, жұмбақ, алфавиттік жұмбақтар, 

жарнама құрау, кроссворд құраумен байланысты ойындар ұйымдастырылады. Мәселен, 

“Түлектер жәрменкесі” ойынының мақсаты: ”Мамандық” тақырыбын пысықтау, 

ойыншыларды өз бетімен еңбектенуге дағдылдандыру. Колледжде болашақ мамандарға 

кәсіптік білім беруде мемлекеттік тілде іс жүргізу сабақтарында келесі тапсырмаларды 

бере отырып, оқушылардың танымдық, ізденушілік қабілеттерін арттыруға ықпалын 

тигізеді. Мысалы: 

 Берілген мақал – мәтелдерді пайдаланып жағдаят құрыңыз 

1. Бейқамдық бәлеге жолықтырар. 

      (Беспечность приводит к беде) 

2. Уәде–жанның азығы. 

          (Уговор дороже денег) 

3. Қарыздан құтылу–қайғыдан құтылу. 

      (Кто заплатил долги, у того гора с плеч) 

4. Білім алуға жұмсалған  ақша–сақталған ақша. 

      (усилия, истраченные на образование,  никогда не пропадут). 

“Кім жылдам ойнайды?” ойыны.  
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 Мына берілген сөздерді қолдана отырып,  белгілі бір затқа жарнама      

дайындаңыздар 

Автомобиль, саяхат, шәй, далап, иіс су, кір жуатын ұнтақ, темекі. 

 Жарнама тақырыбында қолданылатын сын есімдерді атаңыздар. 

Мысалы: қымбат, дәмді. . . 

 Қандай жарнаманың  түрін білесіз? (теледидар, радио, кино, плакат). Сол туралы 

әңгіме құрастырыңыздар 

Тапсырма: Сөздерді ретімен орналастырыңыз 

1. Жүргізілуге тиіс, арқылы төлемақы, оқу үшін,  "Бақыт" коммерциялық банкі. 

2. Біз, міндеттенеміз, тауарды, уақытында,  көрсетілген, жеткізуге. 

3. Талаптар,  сәйкес келеді,   1998  жылғы   18  наурызда, келісімшартқа, қол 

қойған. 

4. Келісілген, төленбеген, сома, жағдайда, талап-арыз, сотқа, мәжбүр, беруге, 

боламыз. 

   Грамматикалық минимум 

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.   Қайтсе ? 

Етістіктің                                                                   жіктік 

бұйрық                      +   са,  се,               +               жалғауы 

райы 

Мысалы: Келісімшарт талаптарын толық орындасаңыз, біз келісімшарт мерзімін 

ұзартамыз. 

Тапсырма: Сөйлемдерді аударыңыз. Шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемнің 

жасалуына көңіл бөліңіз 

1. Сіздер шикізатты уақытында жеткізіп тұрсаңыздар, біз оның төлем-ақысын 

кешіктірмейміз. 

2. Егер мен келісімшарт талаптарын орындамасам, онда мен кінәлі боламын. 

3. Егер олар бізге ескертпесе, онда біз қайдан білеміз. 

4. Екі күн ішінде сіздерден жауап алмасақ, біз сотқа арыз беруге мәжбүр боламыз. 

   Тапсырма: Мәтін мағынасына қарай тиісті сездерді қойыңыз 

   «Қамқор» ЖШС экономист қызметінің .............. орнына конкурс жариялайды. 

Конкурсқа ......... 30 - 45-ке дейінгі, экономикалық ........  білімі бар, компьютер 

бағдарламаларын жетік .........., ағылшын және қазақ тілдерінде еркін .............., мамандығы 

бойынша ........ өтілі 5 жылдан кем емес, адамдармен ............ орнатуға бейімі бар мамандар 

қатыса алады. Конкурс ..........  —  3  апта. Конкурсқа ............ құжаттар: төлқұжат, жеке 

............  парағы, 5 фотосурет, өмірбаян ............ мекен-жайға хабарласыңыздар: Алматы 

қаласы, Достық даңғылы 

___________________________________________________________ 

еңбек, іс, жасы, мына, мерзімі, жоғары, қажетті, сөйлей алатын,  

қарым-қатынас, меңгерген, бос. 

 Сонымен, осындай тапсырмалар арқылы әр студенттің берілген тақырыптарды 

қалай меңгергенін бақылауға толық мүмкіндік береді. Бұлардың оқыту кезінде пайдасы 

күшті. Студенттің тиянақты білім алғанын, сол бойынша жүргізілетін жұмысты былай 

қойғанда, студенттің қай тақырыпта нені шала меңгергенін білу арқылы ол кемшілікті 

жою үшін студентпен жеке жүргізілетін жұмысты белгілеудің сапалы маман даярлауда 

атқаратын қызметі зор. Өйткені ешбір оқытушы студент біліміндегі кемшілікті көре тұра, 

оған көңіл бөлмеуі мүмкін емес. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу сабағына ойын 

элементтерін енгізу не береді, қорытындылап көрейікші:  

Оқушылар үшін  

1. Қызығушылық және уәждеме артады.  

2. Әр оқушы жұмысқа тартылады. 

3. Ақпараттар ағымымен жұмыс істеу дағдылары пайда болады. 

4. Көру арқылы есте сақтау және эмоциялық қабылдаудың белсенділігі артады. 
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5. Өздігінен шешім қабылдау дағдылары пайда болады. 

Оқытушы үшін  

1. Оқу материалы жүйеленеді.  

2. Саралап оқыту жетілдіріледі.  

3. Тақырып бойынша қосымша материалды игерту мүмкіндігі пайда болады. 

4. Психикалық және эмоциялық тұрғыдан түсетін күш кемиді.  

 5. Материалды игертуге уақыт үнемделеді.  

Іс қағаздарын жүргізуді тек басшылардың, хатшылардың, референттердің, іс 

қағазын жүргізушілердің ғана ісі деп қарау дұрыс емес. Мұны әрбір сауатты адам 

мүлтіксіз меңгергені лазым. Сонда ісіміз тиянақты, уақытымыз үнемді, шаруамыз берекелі 

болады. Өзімізге тиесілі құқықтарымыз да аяққа тапталмайды. Бұл ыңғайда іс қағаздарын 

жүргізудің заманауи жетістіктерімен бірге төл тарихымыздағы ресми-іскерлік тілді, түрік 

халықтары тілдерінің тәжірибелерін зерттеп, зерделеудің берері көп деп білеміз. Осы 

ретте, ойын технологиясының оқытушыға берері мол. Сондықтан да мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу сабағында ой белсенділігін арттыру үшін ойын элементтерін 

пайдалану керек.  
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ  ДАЯРЛАУДА  ӨНДІРІСТІК ІС-ТӘЖІРИБЕНІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Даулетбаева С.К. Макетова А.Р. 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі 

 

Еліміздің қоғамдық және әлеуметтік өмірінде болып жатқан елеулі өзгерістер білім 

беру саласында жаңа міндеттер көптеп қоюда. Білім беру жүйесін тиімді ету үшін 

қабілетті, біліктілігі мен жауапкершілігі жоғары, шығармашыл ойлауға дағдыланған, 

техникалық және экономикалық білімі терең мамандардың жаңа ұрпағын даярлау қажет 

болуда. Бәсекеге қабілетті,  әлемнің жоғары дамыған алдыңғы қатарлы елдеріне қосылу 

үшін ең алдымен қолдағы бар мүмкіндіктерді толық пайдалана отырып, білім сапасын 

арттыратын мәселелерді үнемі дамыта түсу керек.   
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Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына 

жолдауында, «Қазақстан дамуындағы жаңа серпіліс қарсаңында. Әлемнің бәсекеге 

қабілетті елу ел қатарына қосылу стратегиясында, білім реформасы-Қазақстанның 

бәсекеге қабілетті ел болуын қамтамасыз ететін ең маңызды құралдардың бірі. Бізге 

экономикалық және қоғамдық модернизацияның талаптарына жауап бере алатын заманға 

сай білім жүйесі»[1] керек екендігін айрықша атады. «Қазақстанның әлемнің 50 бәсекеге 

қабілетті елінің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауында да» 

Елбасымыз  біздің мемлекетіміз дамуының басым бағыттарының бірі ретінде заманауи 

білім беру және білікті кадрларды даярлау жүйесін арттыруды атап өтті. «Білім беру  

реформасы – Қазақстанның нақты бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін маңызды құралы. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңарту қажеттіліктеріне 

сәйкес келетін заманауи білім беру жүйесі керек»[2] деген болатын. 

Сондай-ақ Елбасымыз 2017 жылғы қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында «Ең алдымен білім беру жүйесінің рөлі 

өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз-білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық 

буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен 

іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет» екенін айрықша атады. 

Осы міндеттерді жүзеге асыруда, біріншіден педагогтың кәсіби білімін арттыру, 

екіншіден, педагогтарды дайындайтын оқу орындары студенттеріне қойылатын 

талаптарды күшейту басты назарда болуы тиіс. Болашақ педагог мамандарға бағыт-бағдар 

беріп, педагогикалық шеберлікке баулу –педагогикалық тәжірибе барысында бастау 

алмақ. Сол себепті студенттердің өндірістік тәжірибесі оқу үрдісін ұйымдастыру 

формасының ерекше бөлігі болып табылады. 

 Педагогикалық тәжірибе колледждегі теориялық оқыту мен студенттердiң оқу-

тәрбие мекемелерiндегi өзiндiк жұмысы арасындағы байланыстырушы буын болып 

табылады, студенттердi алғашқы, әрi өте құнды педагогикалық iс-әрекет тәжiрибесiмен 

қаруландырады, теориялық бiлiмдердi бекіту мен тереңдету құралы ретiнде 

қарастырылады. Оқу-өндірістік тәжірибе – ұйымдастыру жағынан да, әдістемелік 

жағынан да  оқу үрдісінің ең қиын формасы болып табылады, өйткені оны жүзеге асыру 

үшін тәжірибе орынының және оқу орнының қызығушылықтарын біріктіру керек, нақты 

кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның тәжірибелік міндеттеріне оқу үрдісін бейімдеу керек. 

Болашақ  педагогтарды педагогикалық тәжірибе арқылы мектептегі оқу-тәрбие 

жұмысына даярлау қажеттігі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Сол себепті қазіргі 

уақытта болашақ педагогтарды қазіргі заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, жан-жақты 

дамыған маман даярлау аясында көптеген сұрақтар туындауда. 

Міне, олай болса, бүгінгі оқу орнын бітіргелі отырған жас маман қазіргі заман 

талабына сай, яғни еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын жоғарғы қарқынмен 

дамуын қамтамасыз етуге қабілетті, интеллектуалдық ойлау белсенділігі жоғары тұлға 

тәрбиелейтіндей маман болып шығуы бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Сондықтан 

педагогикалық білімі бар маманның кәсіптік-педагогикалық шеберліктерін шыңдаудың 

педагогикалық шарттарын, заңдылықтарын және ерекшеліктерін зерттеу айырықша мәнге 

ие. 

Бұл ретте болашақ мамандарды сапалы даярлауда кәсіптік іс-тәжірибенің рөлі аса 

зор дер едім. Өйткені студенттер колледжде алған теориялық білімдерін, тек тәжірибеде  

пайдаланып, жетілдіре алады. Педагогикалық практиканы өту кезінде студенттің 

педагогикалық іскерлігі мен дағдылары жылдам қалыптасады. Оның шығармашылық 

және педагогикалық құбылыстарды зерттеуге деген қабілеті дамиды, педагогикалық 

шеберліктің негіздері қаланады. 

Педагогикалық тәжірибе жалпы ғылыми, дидактикалық, әдістемелік, пәндік және 

психологиялық-педагогикалық дайындықты біріктіруге бағытталған. Педагогикалық 

тәжірибенің мақсаты жалпы ғылыми, мәдени, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік 
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және арнайы пәндер бойынша білімдерін бекіту және тереңдету, сонымен қатар 

теориялық білімнің негізінде педагогикалық компетенцияны қалыптастыру.  

Өндірістік-педагогикалық тәжірибе студентке өз іс-әрекетін дербес жоспарлауды 

үйренуге, өзінен үлкен әріптестерімен қарым-қатынас қалыптастыруға және рөлдік кәсіби 

бағытты анықтауға мүмкіндік береді, жауапкершілік пен үлкен еңбек ұжымына тәуелділік 

сезімін қалыптастырады. 

Қоғам талабына қарай оқытушының білім берудегі міндеті - нәтижеге бағытталған 

іс-әрекетті құзыреттілік тұрғыдан жүзеге асыру. Қазіргі уақытта оқытушымен бірге, 

студенттердің алдына қойылатын талаптар да өсуде. Талап студенттердің бойында түйінді 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.  

Құзыреттілік ең алдымен студенттердің ақпараттық сауаттылығы мен кез-келген 

мәселені дұрыс шеше білу қасиетінен көрініс табады. Сыртқы ортадан ақпарат алу, оны 

өңдеу оқушы мінезін қалыптастырудың қайнар көзі болып табылады. Ақпараттарды өз 

бетімен алуға, талдауға, қайта өңдеуге үйрету ақпаратық құзыреттілікті қалыптастыруға 

негіз болады. Мұнда студенттердің өз бетімен жұмысына көп мән беріледі. Студенттер өз 

беттерінше жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен ғаламтордан, түсіндірме 

сөздіктерден, түрлі тарихи ақпараттар алып, сабақ барысында пайдаланады. Бұл 

құзыреттілік студенттің оқу пәндеріндегі және білім аймақтарындағы, сонымен бірге 

қоршаған дүниедегі ақпараттармен жұмыс істей білу дағдыларын қамтамасыз етсе, ал 

оқытушының  мақсаты – студентке білімді өздігінен игеру амалдары мен тәсілдерін 

үйретіп,оның өзіндік дүниетанымын қалыптастыруына жағдай жасау, кеңестер және 

бағыт-бағдар беру. 

Студенттің шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындалуы тиіс. 

Олар: 

1. Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу; 

2. Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайда болу; 

3. Шығармашылық іс-әрекетке жағдай туғызу. 

Студенттерді шығармашылыққа баулу, өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру үшін 

төмендегідей түрлердерді қолдануға болады: 

·оқулық мәтінімен жұмыс; 

·арнайы бір тақырыпқа пікірталас тудыру; 

·қоғамдағы әр түрлі өзгерістерге байланысты пікір айту; 

·құжаттармен, иллюстрациялармен жұмыс; 

·тарихи оқиға, құбылыс, фактілерді таңдауға, ізденуге, дәлелдеуге үйрету; 

·логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу  

·қайшылықты, проблеманы шешу; 

·оқушының ой-пікір дербестігі мен еркіндігін барынша кеңейту; 

·қайталау сабақтарында, оқыған мәтіндері бойынша өз беттерінше тест  

тапсырмаларын құрастыру; 

·сабақта проблемалық жағдай жасау; 

·тың деректерден жаңа білімді ала білу, пайдалану, іздену; 

·жоба құрастыру; 

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу шығармашылыққа баулуға, өз бетінше 

ізденуге зор әсерін тигізеді. Студент  құзыреттілігін қалыптастыру үшін әр ұстаз өзіне 

тиімді әдіс-тәсіл мен технологияны қолдана алады. Ол Ж.Қараевтың «Деңгейлеп оқыту 

технологиясы», М.М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы», не 

М.Махмутовтың «Проблемалық оқыту технологиясы» болуы мүмкін, бірақ ең бастысы 

студент қойылған проблеманың шешімін өзі тауып, әрекет жасай білуі керек.  

Қорытындылай келсек, кәсіби тәжірибе арқылы болашақ мамандар  

 кәсіби дайындықтарын қалыптастырады; 

 әлеуметтік-кәсіби құзіреттілігін қалыптастырады; 

 мамандығының мәні мен бағдарламасын, әлеуметтік маңыздылығын түсінеді; 
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 адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани құндылықтар мен нормаларды 

терең түсініп,  қолданады; 

 әртүрлі жағдайдағы мәселелерді анықтауға, жауапты шешімдер қабылдауға, өз 

шешімінің салдарын бағалай білуге үйренеді, өз білімін жетілдіреді; 

 топтағы көзқарастары әртүрлі адамдармен этикет нормаларына сәйкес байланыс 

(коммуникация) орната білуге дағдыланады; 

Қазір төрткүл дүниедегі өзгерістер, ақпараттық құралдар арқылы барлық адамзатқа 

хабардар болып отырғаны белгілі. 

Ендеше, біздің тәрбиелеп, оқытып шығарып жатқан педагогтарымыз осы 

ақпараттық қоғамнан қалыспай жан-жақты ойлаушы, коммуникативті, ерекше 

ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт-бағдар беруші болып шығуы-заман талабы. 

Осындай жағдайда ғана еліміздің ертеңін құрушы ұрпақтарымыз жан-жақты 

дамыған, шығармашыл интеллектуалды қабілеті оянған, жеке тұлға болып қалыптасуы 

сөзсіз деп ойлаймын. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРҒА 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУ 

 

Болатхан Ж., Хуанбай С.,Тюлемисова Л.С. 

 

Мектепке дейінгі ұйымның бітірушісін тәрбиелеуде ана тілімен тең және басқа 

шетелдік тілдерде білім үлкен рөл атқарады. Еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев 

айтқандай: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 

ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас 

тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі». 

Ойын бала үшін – нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, ол 

балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап көрсетті: 

«Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру – оларды тәрбиелеу деген сөз. 

Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара қарым-қатынастары формаларында 

жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілік 

етеді». 

Дидактикалық ойын – баланың қызығушылығына негізделген оқыту тәсілдерінің бірі. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын баласы екенін ескере келе, дидактикалық 

ойындардың жүйелі қолданылуы жақсы нәтиже береді.  

Мектепке дейінгі балалалық шақ – ертегі, қызықты ойындар, әңгімелер мен 

өлеңдер әлемі. Бұл жаста балалардың балабақшадан мектепке ауысу үрдісі жүреді, 

жетекші әрекет түрінің өзгеруі, яғни ойын әрекетінің оқу әрекетіне ауысуы болады. Бірақ 

баланы ойын әрекетінен айырудың қажеті жоқ. 

Ойындарды мектепке дейінгі балаларының оқу-іс-әрекеттеріде белгілі бір жүйемен 

пайдалану қажет. Ойындардың оқыту мазмұнына, танымдық іс-әрекет сипатына, ойын 

құрылымына сәйкес жіктемелері бар. Ойындардың жіктемесі оқушылардың жас 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K170000201
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ерекшеліктеріне, ойын сипатына, дене қасиеттерін, қимылдық әрекеттерді дамытуға, 

ойындардың педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады.  

Шетел тілін мектептке дейінгі балаларға оқытудың шарттарын ескере отырып, 

балалар балабақшадан кейін де шетел тілін оқып, түсіне білу қабілетін қалыптастыруға 

мән берілуі тиіс. Осыған орай, шетел тілін балабақшада оқытудың практикалық мақсатын 

жүзеге асырудың алғышарты- оқыту әдіс- тәсіліне, коммуникативтік бағдар беруге назар 

аударылады. 

 Ойынның міндеті баланың қызығушылығын туғызып, белсенділігін 

арттыратындай іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады.Ойындар жаңа 

тақырыптарды өткенде, сөздерді, грамматикалық материалды, тұрақты сөз тіркестерін 

пысықтыруға арналған жаттығулардың бір түрі ретінде пайдаланылады. Мұғалім 

ойындардың сабақ кезінде қолдануға ыңғайлы, ықшам, өткізілуі жағынан қарапайым 

түрлерін таңдап алғаны жөн. Таңдап алынған ойындар шәкірттердің сөз байлығына, тілдік 

қорына сай болуы керек. 

Қандай да болмасын ойынды өткізу үшін мұғалім алдын ала жоспар құрып алуы 

қажет. Ол жоспар, әдістемелік тұрғыдан алып қарағанда мынадай шарттарға жауап беруі 

қажет: 

Ойынның өтілетін сабақтың тақырыбы мен мазмұны сәйкес келуі; 

Ойынға бөлінетін уақыттың нақты белгіленуі; 

Ойынның ойналу түрінің топ болып ойнау, кішірек топ болып ойнау т. б. 

нақтылануы қажет; 

Ойынға қажетті материалдардың түгел дайындалып қойылуы; 

Қолданылатын сөздер, сөз тіркестері, мақал- мәтелдері, тақпақтар өлеңдердің таңдалынып 

алынуы; 

Пысықталатын грамматикалық, фонетикалық, лексикалық материалдардың 

анықталуы; 

Ойынның өту барысының жоспары жасалуы. 

Осы орайда жалпы баланың қызығушылық деңгейін арттыруға болатын бірнеше 

ойын түрлеріне тоқталайық. 

Сабақтың тақырыбы: Танысу 

Ертегілер әлемінде қонақта болу.Сабақ ауызша өткізіледі. Саусақ театрының 

көмегімен My name is…/ I am… (My name is Дара, I am Боти т.б.)., «Ат ойлап тап» ойыны 

(Балалардың өздерінің аттарын өзгертіп атау керек «Good morning. My name is Micky») 

1. Буратинада қонақта. Сабақ балалар арасында және Буратиномен диалог ретінде 

жүреді, «Сиқырлы микрафон» ойыны (Буратино балаларға ойыншық микрафон таратады 

да, әрқайсысымен жеке-жеке сөйлеседі). 

– Hello. 

– Hi. 

-What is your name?/ Who are you? 

– My name is Айым./ I am girl. 

– What is your name?/ Who are you? 

– My name is Алмас./ I am boy. 

– Good  bye, friends. 

– Bye, Буратино What is it? 

2. Қуанышты түлкі. 

Балалармен педагог бетіне түлкінің маскасын киіп алып, амандасады. (Педагог 

барлық балалармен амандасады, балаларда амандасады)., «Мынау кім?» ойыны бір бала 

барлық балаларға теріс қаратып отырғызып қояды. Балалар кезекпе-кезек келіп теріс 

қарап отырған баламен амандасады «Hello, Мадияр», теріс қарап отырған бала амандасып 

тұрған баланы танып, онымен амандасу керек «Hello, Сабина», бала таба алмаса келесі 

баламен алмастырылады. 

Сабақ тақырыбы: Жануарлар туралы 
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Аңдар.Жаңа сөздерді үйрету (Жануарлардың даусы мен жанарлар бейнеленген 

презентацияны балаларға көрсетеміз). «Аңды тап» ойыны (балалардың алдына ойыншық 

жануарларды қоямыз. Педагог балаларға жануарларды табуға ұсыныс жасайды: «Айнур, 

find a dog, please». Егер бала таба алмаса, онда достарының көмектесуін өтінеді). 

Орманды дала.«I have…» сөзін үйрету, монолог құру (балалар үйінен алып келген 

ойыншық жануарларын қолына алып, бір-біріне қарма-қарсы отырып, монолог жасайды. 

Мысалы:«Hello. My name is Сабина. I have a rabbit»).,  «Аю және оның достары» спектакль 

ойыны (қуыршақ театрының көмегімен педагог жануарлардың іс-әрекетін көрсетеді). 

Сиқырлы орман. It is… лексикасын үйрету. ( It is a snake, It is a monkey 

деппедагогкомпьютерліпрезентация жасайды. (Балаларпедагогтыңартынанқайталайды.) 

«Менің сүйікті жануарларым» тақырыбында проект жасау (Плакатқа әдемілеп салынған 

орманның суретіне балалар орманда мекен ететін жануарлардың суретін жекелеп әкеліп It 

is a bear, fox,  деп жапсырады). 

4. I can’t see” 

Мақсаты: Зейінді дамыту. 

Ойынның барысы: Үстел үстіне бірнеше ойыншық аңдар қойылады. Балалар 

көздерін жұмады, ал бір аң «жүгіріп қашады». Қатысушылар ойыншықтың қайсысы 

жетіспейтінін және қайсысы қалғанын айтып жауап беруі керек. 

I can see… 

I can’t see… 

Қорытындылай келе, ойындар балалардың таным белсендігін жандандыратын, 

өздігінен ойлауын дамытатын тәсілдердің бірі. Олар кез – келген оқу материалын 

қызықты да тартымды қылып, балалардың көңіл – күйін көтеруге, өздерінің жұмыстарына 

қанағаттануға және өтілген тақырыпты жеңіл меңгеруге көмектеседі. Тақырыпты ашу 

барысында ойын арқылы дамытуға арналған тапсырмалар жүйелі қолданылып, 

ұйымдастырылып отырса сонда ғана педагогтың тақырып мақсатын ашуына мүмкіндік 

береді.Ал, дұрыс таңдау үшін балалардың психологиялық және жас ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктерін білу керек. Тек қана осы жағдайда ғана, біз күткен нәтижелерімізге қол 

жеткізе аламыз. Тиімді қолдана білген кез келген технология білім сапасын арттыратыны 

хақ. Дамыған елу мемлекеттің қатарына кіру үшін білімді ұрпақ тәрбиелейік.  
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДЕ ҚҰЗЫРЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАУДЫҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ 

 



1110 

 

Абельдинова А.А., Тюлемисова Л.С. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

 

Елбасымыздың халыққа жолдауында берілген Қазақстанның әлемдегі ен дамыған 

30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың ұзақмерзімді 

басымдықтары белгіленген.  

Осы жолдағы басым бағыттардың бірі сапалы бірегей білім беру жүйесі бар ұлттық 

білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс, 

педпгогтан ақпаратты коммукативті құжіреттілігін арттыруын талап етеді, осы тұжырым 

бағдарламаны негізге ала отырып, кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыруда 

педагог құзыреттілігі, студенттен кәсіби құзыретті маман қалыптастыруды бәсекеге 

қабылетті, білімді,азаматтар тәрбиелеуді жүктейді. Қазақстан Республикасында білім 

беруді  дамытудың заңнамалық тұжырымдамалық негіздері, әсіресе, Қазақстан 

Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған мемелекеттік бағдарламасы білім беру 

жұйесінің бәсекеге қабылеттілігін арттыруды басты назарға қояды. 

 Нәтижеге бағдарланған оқыту яғни құзыреттілік ең алдымен мұғалімнің кәсіби 

өқзыреттілігін қалыптастыруды және дамытуды талап етеді. Кәсіби-педагог құзыреттілігін 

жүзеге асыруда, педагогтан қабілеттілік пен даярлықты талап етеді. Сонымен қатар кәсіби 

құзыреттілікке білімдер, іскерліктер, дағдылар мен қатар тұлғаның кәсіби құнды 

сапаларын,оның іс-әрекетін де қарастыруды талап етеді. Осының бәрі педагогтың  кәсіби 

жоғары деңгейінің болуын қажет етеді. Педагогика ғылымында құзырет-тұлғаның белгілі 

бір саладағы өкілеттіліктері мен қызметтері аясын анықтайтын интерактивті сапасы 

ретінде түсіндіріледі.Оның құрамына білімдер, іскерліктер, дағдылар кіретіні 

белгілі.«Педагог білімін әртүрлі әдістермен білім алушыларға береді»- деп, кәсіби 

даярлықтың жоғары сапалы қол жетімділігі –кәсіби сауаттылық негізі екенін анықтап 

берді. Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үдерістің қарқыны, білім беру жүйесінің 

алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы –өз жұмыс орнына және бүкіл 

техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне бейімделе алатын құзыретті 

маман тұлғасын қалыптастыру міндетті. Біліміне, біліктілігіне, парасатына пайымы сай 

ұстаз бүгінгі таңда жас ұрпаққа білім беру жұйесінде болып жатқан оң өзгерістерге 

байыппен қарап, оның заман талабына сай мән-маңызын түсінуі хақ.  

Сондықтан, жүктеліп отырған аса жауапты міндет, білім саласындағы реформалар, 

педагогикалық әдіс-тәсілдердің тың, мәнді, әрі сапалы болуын талап етіп отырған осы бір 

айтулы кезеңде, педагогтың жылдар бойы жинақтаған іс-тәжрибесін жаңа ақпараттық 

технологияға ұштастыруын қажетті санайды. 

 Қазіргі педагогика ғылымында негізгі базалық ілімдердің бірі «құзыреттілік» 

болып отыр. Құзыреттілік дегеніміз – тұлғаның бойында білім, дағды, іскерлік, ерік, күш-

жігердің болуы. Құзыреттілік жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда аман қалуды 

қамтамасыз етеді және олар бәсекеге қабілетті маманмен қамтамасыздандырады. 

Көптеген елдерде құзыреттілікке жаңаша мән бере отырып,білімді жоғары 

дәрежеге көтергені мәлім.Құзыреттілік еңбек нарығанда тұрақты өсіп отырған 

талаптармен, шапшаң технологиялық өзгертулермен, соның ішінде білімдік және 

еңбектегі мобильдік өсулермен негізделген. Құзыреттіліктің жеке компанентін анықтай 

отырып, ол адамның алдына қойған мақсаттарын орындауға көмектесетін сипаты мен 

икемделігін айтады. 

Қазақстанның әлеуметті-экономикалық даму мақсатын жүзеге асыруда кәсіптік 

білім беретін оқу орындарында бәсекелестікке қаблеті бар болашақ мамандарға әртүрлі 

өндірістік салаларға даярлау деңгейі білім беру жағдайларымен анықталады. Қазіргі таңда 

жан-жақты маман даярлау олардың әлеуметтік, кәсіптік, өздік жұмыс жасай алу 

қабілеттерін дамытумен белгіленеді.  
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Себебі, әлеуметтік сала экономикасын дамыту осы болашақ мамандардан 

төмендегідей шарттардың орындалуын талап етеді. 

 - жұйелі ойлауды;  

- құқықтық ақпараттық мәдениетті;  

- кәсіпкерлік мәдениетті;  

- өзін-өзі тануды;  

- басқаларға ұсынуды;  

- өз қызметін білімді талдауды;  

- жаңа білімді;  

- нано технологияларды меңгеруді;  

- кейбір өндірістік жағдайларда өз бетімен дұрыс шешім қабылдауды; 

 - бәсекелестікті және өмір талаптарына сай қызмет етуді;  

- әр іске жауапкершілікпен қарауды; - нәтижеге бағытталған істерді жасауды. 

Себебі, соңғы кезде білім саласында біліктілік моделінің құзыреттілік моделіне ауытқуы 

көп қарастырылып келеді, яғни жұмыс берушіні көбіне біліктілік емес, құқық, ақпарат, 

әлеуметтік сала жағынан құзыретті мамандар қазықтырады. 

 Бірақ, біліктілікке қосымша құзыреттілік бірге жүрген жағдайда маман моделі 

жұйелі әрі сапалы болады.  

Осыған орай мамандардың негізгі, жалпы кәсіптік, арнаулы құзыреттілік деп 

топтарға бөлінгенін қарастысақ олар:  

Негізгі құзыреттілік - сала ерекшеліктеріне қарамастан барлық мамандар бойынан 

табылу керек деп қарастырылған, себебі құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды, 

соның ішінде:  а) ақпараттық; б) коммуникативтік; в) әлеуметтік. Жалпы кәсіптік 

құзыреттілік - әр сала манының кәсіби мазмұнына сай қарастырылған. 

 Құзыретті маман даярлау мақсатында «білім алушылардың білімдік  белсенділігін 

арттыру технологиясын» пайлана отырып,  оқыту технологиясы бойынша білім беру 

мақсаты студенттерге өндірістік ситуациялар беру арқылы өз бетінше жұмыс жасау 

қабылетін, дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігін қалыптастыру арқылы бәсекеге қабылетті 

маман ретінде дамуына көмектесу.  

Ақпаратты, коммуникативті, әлеуметті-құқықтық құзыреттер педагогтан 

ақпараттық технологияларды қолдана алу (мультимедиа, смартмедиа, электрондық пошта, 

интернет) мүмкіндіктерін, бұған қоса студент  пен педагог арасындағы байланысын, бірін-

бірі түсінуін, топпен жұмыс жасауын, ұйымдастыру басқару шешімдерін дұрыс таба 

алуын, қолдану қабылеттерінің басым болуын, әлеуметтік қызметтердің маңызын 

түсінуін, қоғамдық міндеттерге тұрықты қарауын талап етеді. 

Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы екенін әрдайым есте 

сақтаған жөн. Өйткені елеміздің саяси – экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі 

өзгерістерге сай өзінің алдындағы үлкен жауапкершілікті сезініп, өз ісінің шебері, 

бәсекеге қабылетті, кең ауқымды, жан-жанты дамыған маман дайындауға ұмтылу- кәсіби 

білігі мол педогогты қажет ететін заман талабы екенін тағы да жүрегінде жазып алуы 

керектігін талап етеді  

«Құзыреттілік» түсінігі білім беру саласында 1960-1970 жылдардағы шетел 

әдебиетінде, ал 1980 жылдарда отандық әдебиеттерде кездесті. Кәсіби құзыреттілік - жете 

білушілік ұғымын енгізудің қажеттілігін, оның мазмұнының кеңдігімен, интерактивтік 

сипатымен, «кәсіптілік», «біліктілік», «кәсіби мүмкіндіктер» деген түсініктерді білдіреді.  

Педагогтың құзыреттілігі 1-ші орынға ақпараттық сауаттылығын, мәселені дұрыс 

шеше білу қасиетін қояды. Құзыретті педагогтан өз ісінен шеберлікті, жақсы оқытушы 

болу үшін мамандығына қажетті қабылеттіліктерді  және жалпы әлемдік мәдениетті 

сонымен қатар өз елінің мәдениетін, интегралды үдерістерді меңгерген, әлемдік білім 

кеңестігінің өресінен шыға алатын талпынысы жоғары, шығармашыл болуы керектігін 

талап етеді.  
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Педагог қоғам талабына сай өзін-өзі үздіксіз тәрбиелеп отыратын, ортамен, 

адамдармен, студенттермен қарым-қатынасқа тез түсе алатын, ұйымдастыру қабылеті 

жоғары тәжрибесі мол және тағы басқа қасиеттерді жинақтағанда ғана оның бойынан 

кәсіби құзыреттілікті анық байқауға болады.  

Сондықтан осындай міндеттерді орындай алатын құзырлы педагогтың алдында 

теориялық біліммен қаруланған, адамдармен қарым-қатынас мәдениетін меңгерген, 

бәсекеге қабылетті құзыретті мана даярлау міндеті жүктеліп отыр. 

Д.аярлығы жоғары білікті, кәсіби құзырлы педагог жалпы орта білім беру нәтижесі 

ретіндегі құзыреттіліктерді өзіндік менеджімент,ақпараттық коммуникативті 

технологияны меңгерген жеке құзыретті тұлға- студентті қалыптастырады, сондықтан 

кәсіби даярлықтың арнаулы пәндеоді оқу негізінде іс-әрекеттік және тұлғалық терең 

бағдарлық тәсілдерін үйлестіре отырып, кәсіби құзыреттіліктерді болашақ маманға 

меңгерту басты міндет. 

 Үшінші мыңжылдық – құзыреттілік білім беру жағдайында педагогтың 

инновациялық даярлығын қажет ететін, жаңа формациядағы оқытушының инновациялық 

іс-әрекетінің кезеңі. Құзыреттілік білім беру жағдайындағы инновациялық үдеріс – 

нысанның, педагогикалық идеяның, деректер мен тұжырымдардың, теорияның, әдәс-

тәсілдердің жаңа сапалық өзгерістерін қамтамасыз ететін үдеріс, қоғамның педагогокалық 

құндылықтарға сәйкес жаңа ақпараттық технологияны меңгеруі, қолдануы. Қоғамдағы 

білім-беру саласындағы инновациялық үдерістер мен реформалар оқытушының ісіне 

еңбек жолына – «инновациялық білімді», «ақпараттық даярлықты», «ақпараттық 

технологияны» және тағы басқа технологияны алып келді. Осы аталған жаңа 

инновациялық ілімдер нарықтық экономикалық заманда құзыретті  

әсекеге сай маман әзірлеуді  жүктеп отыр. Қай заманда болсын өзінің атқаратын 

қызметіне қарай, жеке қасиеттерінің көптүрлілігіне орай,өзіне міндеттелген талаптарға 

сай, оқытушы мамандығы басқа мамандықтарға қарағанда ең қиын және ең ізгілікті 

мамандық болып саналады.  

Себебі, мұғалімнің негізгі міндеті жер жүзіндегі ең құнды дүние- адамды 

кемелдендіру болып табылады. Оқушы жүрегінен орын алатын педагог рухани бай, зиялы 

және шығармашыл тұлға болуы қажет.Ең керемет деген педагогты есіңе түсіргенде оның 

тұлғалық бейнесі көз алдымызда ең бірінші тұрады. Ал  кәсіби қасиеті екінші орында 

болады. 

Педагог өз пәнін жетік – жоғары деңгейде, жан-жақты білгенде ғана шәкірт 

дайындай алады.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында«Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау керек»- деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 

кіру стратегиясы» Жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» - деп 

атап көрсетуі педагогикалық үдерістің сапасын үнемі арттырып отыруды талап ететіндігін 

көрсетеді.  

Демек, білім меңгертудің тиімді жолдарын, әдіс-тәсілдерін талмай іздеу – әр 

педагогтың міндеті. Әрбір педагог жұмыс тәсілі мен формасын, өз педагогикалық 

технологиясын таңдай отырып, білім алушылардың білімін жетілдіру бағытында жұмыс 

істеуі керек. Осыған байланысты әр түрлі әдістерді, ақпараттық – технологияларды 

қолданудың қажеттілігі туындайдыЖаңа ақпараттық технологияны меңгеруде зияткерлік 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа адами қабілеттің қалыптасуына игі 

әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.  

Елімізде болып жатқан өзгерістер білім беру жүйесіне жаңаша қарауды, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, студенттердің шығармашылық 
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әлеуметін дамытуды, педагогтың іс-әрекетінің жаңаша тұрғыда ұйымдастырылуын талап 

етеді.  

Бүгінгі заманға жаңашыл, жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті құзыретті маман 

даярлауда педагог-ұстаздың ақпараттық-технологияларды тиімді әрі жүйелі қолдануы 

арқылы,оқыту үдерісіндегі өзекті мәселелерді шеше алады «Нағыз оқытушы» - деп, білім 

алушылардың ойы мен жүрегіне жол тапқан ұстазды айтамыз. 

Бүгінде кәсіптік- техникалык мамандықтарға сұранысты өтеу – кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтарының аса маңызды міндеті болып отыр. 

 Студенттерді замануи ғылым жетістіктерімен қаруландырып 

,өндіріске,өнеркәсіпке жаппай аттандыру кезек күттірмейтін мәселе. 

Жаңа заманға жаңа маман қажет екендігі баршаға мәлім,соның ішінде ол педагог 

алдына койылған, жуктелген – міндет екенін ескере отырып,кәсіптік білім беру 

ұйымдарында еңбек етіп жүрген озімде арнайы пәндерді оқытуда алға қойып, ақпараттық 

технологияны ұдайы қолданып студенттердің білімін көтеруге жұмыстанудамын.  

Ақпараттық технологияны қолдана оқыту- білімнің жүйелілігін, бірізділігін жолға 

қоюға, нәтижеге бағытталуын жетілдіруге жетелейді. Білім ордасында студенттер арнайы 

пәннің өздеріне керек және маңызды екенін сезінуі керек. 

Ақпараттық технологиялық үдерісі – білім беру жүйесін жаңарту және дамыту ғана 

емес, Қазақстанның өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңындағы жаңа қоғамның, 

жаңа әлемнің жаңашыл оқытушысы қажеттілігінен туындаған үдеріс. 

Құзыреттілі, білім беру жағдайындағы ақпараттық технологиялық идеялардың, 

деректер мен тұжырымдардың, теория мен тәжірибенің сапалық өзгерістерін қамтамасыз 

ететін үдеріс.  

Жоғарыдағы қажеттіліктерден арнаулы пәндерді оқытуда мынадай себеп- салдар 

туындайды: 

 - меңгерген технология өз сабақтарымда қолдануға даяр болуды  

- жаңашыл, ізденімпаз педагог болуды- біліктілігімді, білімімді әрқашан арттырып 

отыруды 

- шығармашыл болуды 

- жаңаша өзгерістер енгізуді  

- сыни көз – қарасты байытуды  

- жетістіктермен кемшіліктерге педагогикалық сараптама жасай білуге  

- құзыреттілікті жоғары деңгейге шыңдауға жетелейді десем қателеспеген болар 

едім. 
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Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, 

мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің 

қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана емес, 

солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, 

талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде 

лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. 

XXI ғасырда әлемдегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық 

бағдарламар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім 

беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. 

Дүние жүзіндегі инновациялық процестердің барлығы кез - келген мемлекеттің 

экономикалық дамуының жоғары деңгейін қаматамасыз етумен бірге, ғылыми-

техникалық ілгерілуін де едәуір жылдамдатады. Өйткені, мемлекет дамуының негізі 

болып табылатын инновациялық саясат кез - келген бәсекеге қабілетті мемлекеттегі 

ғылым дамуының бағытын анықтайды.  

Сондықтан да ғылыми - техникалық процесс бүкіл әлемде «инновациялық 

процесс» - ұғымымен тығыз байланыста болуды талап етеді.  

Инновациялық процесс жаңа бір өнімнің алынуын білдіреді де, ол идеяның пайда 

болуынан бастап, оның коммерциялық тұрғыда жүзеге асырылуына дейінгі ұзақ жолды 

қамти отырып, әр түрлі қарым - қатынастар (өндіру, алмасу, тұтыну) кешенін өз 

қарамағына алады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау» -деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойып 

отырған басты міндеттерінің бірі- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және 

жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. 

Осы орайда, білім берудің мақсаты – қазіргі қоғам талабына сай алынған терең 

білім, білік, дағдылар мен құзырлықтардың негізінде еркін бағдарлай білетін, қойылған 

мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс, тиімді 

шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

 Оны жүзеге асыру – білім беру мекемелерінде жеке тұлғаның танымдық 

белсенділігін арттыруға септігін тигізетін оқу процесін ұйымдастырудың тәсілдерін, 

әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат береді[1]. 

Білім беру мекемелерінің алдына қойып отырған мақсаты - инновациялық оқыту 

технологиясы арқылы оқу мен тәрбие жұмысын дамыту, елдің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсарту бағытында жеке тұлғаға жүйелі, нақты білім беру.  

Алайда, инновациялық педагогикалық технологияларды қажетті деңгейде қолдану 

және осы арқылы жеке тұлғаның білім деңгейін, шығармашылық қабілетін қоғамдық 

сұранысқа сай қалыптастыру барлық білім беретін мекемелердің дағдылы ісіне айнала 

қойған жоқ. Әлі де болса көптеген оқу орындары оқыту процесін ұйымдастыру мен 

жүргізуде оқытудың дәстүрлі әдістері мен тәсілдерін пайдаланумен шектелуде. 

Инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану оқу процесін сапалы 

түрлендіруге, жаңашыл жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз болып, әрбір білім 

мекемесінде өзіндік даму жолын табуға, әрбір мұғалімге өзінің әдістемелік жүйесін құруға 

септігін тигізер еді. Сондықтан қазіргі кезеңде оқытудың инновациялық технологияларын 

оқу орындарының практикасына белсенді түрде ендіру – қоғам талабы 

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.  
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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 [2]. 

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. 

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, 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. 
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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 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 . 

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 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. 
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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. 

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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ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

 

Абельдинова А.А., Тусупбаева А.А. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

 

Білім беру ісіндегі басты тұлға – педагог екені ақиқат. Сол педагогогтың 

мәртебесін арттыру, абыройын көтеру – көп қырлы үдеріс. Бұл білім беруді дамытудың 

жаңа бағдарламасынан орын алған [1]. 

Педагог – деп жалпы білім беретін мектептегі бір немесе бірнеше пәнді беретін 

маманды айтады.  

Әртүрлі білім беру қызметпен айналысатын адамдарға қолданылатын жалпы 

термин [2]. 

Бүгінгі заман талабына сай педагог – ол рухани дамыған, педагогикалық 

технологияның қыр-сырын жетік меңгерген шығармашыл тұлға болуы тиіс. 

"Педагогтың кәсіби құзыреттілігіне не жатады?" деген сұраққа жауап бермес 

бұрын, кәсіби құзыреттілік терминінің мәнін ашып алайық. 

Ұстаздың педагогикалық шеберлігі мен кәсібилігінің айырылмас құрам бөлігі 

ретінде оның кәсіби құзыреттілігі саналады. Құзыреттілік ұғымы адамның қайсыбір 
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қызметті атқаруға дайындығының құймасын сипаттайды.Қазіргі кезде жалпы және кәсіби 

білім берудің теориясы мен практикасында жиі қолданылуда. 

А.К.Макрова кәсіби құзыреттіліктің бірнеше түрін бөліп көрсетеді де, олардың 

болуы адамның кәсіби жетілгендігінің көрсеткіші деп санайды: 

Арнайы құзыреттілік; 

Әлеуметтік құзыреттілік; 

Тұлғалық құзыреттілік; 

Даралық құзыреттілік; 

Педагогикалық қызметтің ерекшелігі тек бір тар мамандық бойынша құзыретті 

болуына жол бермейді, оқытушының кәсібилігі кәсіби құзыреттіліктің барлық түрінің бір 

тұтастығымен анықталады.Кәсіби құзыреттіліктің құрылымын анықтаудың бірнеше жолы 

бар.Олардың біреуі оқытушының кәсіби құзыреттілігінің құрылымын педагогикалық 

ептілік жүйесі арқылы ашумен байланысты болса, басқасы педагогтың түрлі кәсіби 

саладағы құзыреттілігіне бөліну құрылымы арқылы анықталады, олар: өзіндік білім беру 

және оқытушылық; тәрбие беру қызметі; ғылыми-әдістемелік және мәдени-ағартушылық; 

коррекциялық-дамытушы қызмет; басқарушылық қызмет. 

Педагог қызметінің түріне қарамастан олардың әрқайсысында құзыреттілік екі 

негізгі компоненттен тұрады: 

1.Оқытушының теориялық дайындығын анықтаушы білімдер жүйесі. 

2.Оның кәсіби қызметін іс жүзінде атқаруға дайындығының негізгі құраушысы 

болатын ептілік пен дағдылар жүйесі . 

Педагогтың мәртебесін көтеретін басты күш - оның кәсіби құзырлылығы. Кәсіби 

құзырлылық маманның әлеуметтегі қабылданған стандарттар мен нормаларға сәйкес 

өзінің кәсіби-педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын 

кәсіби білімдер мен дағдылар жиынтығы немесе жекелік-кәсіби сипаттама.  

Кәсіби құзырлылық - мұғалімнің педагогикалық әрекетті өте жоғары деңгейде 

атқара алуы, педагогикалық қарым-қатынасқа түсе алуы нәтижесінде оқушылардың 

білімділік және тәрбиелік деңгейінің жоғары болуын қамтамасыз етуі. Білімнің сапасын 

қамтамасыз ететін педагогтар болғандықтан, ең алдымен олар сапалы қызмет көрсетуі 

тиіс. 

Кәсіби құзыреттілік – жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға теориялық және 

практикалық әзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Ал педагог маманның кәсіби 

құзыреттілігіне мұғалімнің оқу-тәрбие үдірісін ұйымдастыруда өз мамандығына 

байланысты барлық теория мен практиканы меңгеруі, жеке тұлғаны қалыптастыруда, яғни 

оқушыларымен жұмыс істеуге бағытталған қабілеттерінің бірлігі. Осыдан кәсіби 

құзыреттілік ұғымына педагогқа тән болуы тиіс барлық, қасиеттер мен қабілеттер 

кіретіндігін аңғару қиын емес. Яғни, мұғалімнің білім-білік, дағдылары, өз мамандығына 

қатысты білімдер жүйесі, жұмыс істеу шеберлігі, мәдениеті, психологиялық қасиеттері, 

қарым-қатынас стилі, педагогикалық такт, әдеп т.б жатқызамыз . 

Педагогтардың кәсіби құзыреттілігіне байланысты зерттеушілер О.А. Абдулина, 

Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, И.Я. Венер, Р.В. Овчарова, И.Ф. Харламовтар болса, 

мұғалімнің мәдениетіне байланысты зерттеу Б.С. Гершукский, Ш.Таубаева сияқты 

ғалымдардың есімдерімен тығыз байланысты.  

Аталған ғалымдардың еңбектеріндегі маманның кәсіби құзыреттілігіне берілген 

анықтамаларды саралай келе, педагогтың кәсіби құзыреттілігін төмендегідей деп танып 

отырмыз. Олар: педагогтың бойынан табылатын субъектілік, нысандық, пәндік 

компоненттер.  

Егер аталған компоненттердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, онда: 

- субъектілік компонентке: мұғалімнің мақсат қоя білушілік, шығармашылық және 

өзін дамыту барысында өзіндік диагностиканы, өз ісіне талдау жасай отырып, өзіне сыни 

тұрғыдан қарай ашу шеберлігі жатады; 
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- нысандық компонентке: кәсіби іс-әрекет жүйесін және мұғалімнің әрекетіндегі 

қойылған міндеттерді шешудегі стратегиялық іскерлік. 

- пәндік компонент: өз білімін жетілдіру мақсатында қажеттіліктерін 

қанағаттандыру[3]. 

Егер біз педагогтың кәсіби құзыреттілігін тек жоғарыда аталған компоненттер 

құрайды дейтін болсақ, онда маманның кәсіби құзіреттілігі ұғымының мағынасын 

тарылтқан болар едік.  

Біздің пайымдауымызша,мұғалімінің кәсіби құзіреттілігінің құрамына келесі 

педагогке тән кәсіби, даралық, қасиеттер болуы керек деп есептейміз: 

- ірелі және кіріктірілген білімдердің жоғары деңгейінің болуы; 

- түйінделген іскерлікті, дағдыны, қабілетті меңгеруі; 

-кәсіптік-педагогикалық қасиетке жаңаша көзқараспен қарауы; 

-инновациялық технологияларды меңгеруі; 

- педагогикалық міндеттерді шешудегі кәсіптік, шығармашылық іскерлігі; 

- шығармашылық шеберлігі. 

Мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін төмендегідей ашып айтар едік: 

- ірелі және кіріктірілген білімдердің жоғары деңгейінің болуы яғни педагогика, 

тәрбие теориясы мен әдістемесі, дидактика, барлық пәндерді жүргізу әдістемесі, сол 

пәндер арқылы оқушыларға берілетін білімдерді терең игеру; 

-түйінделген іскерлікті, дағдыны, қабілетті меңгеруі – дидактикалық, танымдық, 

коммуникативтік, зерттеушілік, шығармашылық, өз білімін дамытуға деген қабілет, 

теория мен практиканы байланыстыра алу қабілеті, диагностикалық іс-әрекет. Ғылыми – 

зерттеу іс-әрекетімен айналысу; 

-кәсіптік-педагогикалық қасиетке жаңаша көзқараспен қарауы – бұрыннан 

қалыптасқан "мұғалімнің айтқаны әрқашан дұрыс" деген қағидадан аулақ болып, мұғалім 

тек ақпарат таратушы ғана болмай, оқушының жеке тұлға болып қалыптасуының басты 

көмекшісі болуы керек, оқушының, даму деңгейіне қарамастан, оның тұлғасын құрметтеу, 

авторитарлық биліктің орнын өзара бірлескен қызмет, көмек, оқушының аз да болса да 

жетістігіне қуана білушілік басым болуы керек.  

-инновациялық технологияларды меңгеруі – мұғалім өзінің шығармашылық іс-

әрекетінің арқасында тұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыру үшін қазіргі 

кездегі бар инновациялық технологияларды меңгеруі тиіс. Жаңа инновациялық 

технологияларды ғылыми ізденіспен тәжірибеге енгізуде өз үлесін қосуы қажет; 

-педагогикалық міндеттерді шешудегі кәсіптік, шығармашылық іскерлігі; 

- педагогикалық міндеттерді шешу барысында шеберлік танытып, өзінің білім, 

білік дағдыларын пайдалана отырып, оқушыларға тиісті білімдер жүйесін меңгерту. 

Оқушылардың білімдерін тексеруде мұғалімнің жүргізетін диагностикалық іс-әрекеті; 

- шығармашылық шеберлігі – мұғалім оқушыларды оқытып қана қоймай, оларды 

тәрбиелеумен айналысатыны белгілі, мектеп өмірінде небір қиын жағдаяттар кездесіп 

жатады, сондай жағдаяттарда өзінің шығармашылықпен ойлай білетіндігін, шеберлігін 

танытуы тиіс. Сонымен қатар оқушылармен, сыныппен жүргізілетін түрлі мәдени 

шараларды ұйымдастыруда дайын жоспарларды пайдаланбай, сол сыныпқа, сынып ішінің 

құрамына, сипатына тән жоспарлар жасап, оқушылар үшін, ата-аналар үшін, мұғалімнің 

өзінің өз ісіне қанағаттануы үшін қызықты іс-шара өткізе білуі шарт. 

Жоғарыда аталған құзыреттілік құрамынан әр мұғалім өз жұмысына талдау жасап, 

қызметіндегі артықшылықтары мен кемшіліктерін мойындай алады. 

 Өзіне-өзі сын көзбен қарай отырып, кемшілік болса, түзеп, артықшылықтарымен 

өз әріптестерімен бөлісе алады, олай ету әр маман үшін өте тиімді . 

Мұғалімнің құзыреттілігі оның сабақты нәтижелі жүргізуіне де тікелей 

байланысты. Сабақ нәтижелі болуы үшін мұғалімдер төменгі ережелерді ескергендері 

дұрыс: 
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- өте жинақы болу, оқушылардың алдына қоятын мақсат нақты, айқын болуы және 

мақсатқа жетудің жолдарын ретімен, бірізділікпен жүргізе білу; 

- оқушыларды төмендетіп, жөнді-жөнсіз ұрыспау, олардың білмегеніне ренжімеу, 

мейірімді болу.  

- оқушылардың сөзін бөлмеу, соңына дейін сөйлеуге мүмкіндік беру, оқушының 

жауабы дұрыс болмаса, ол қойылған сұрақтың нақты болмауынан; 

-тапсырма мен нұсқау анық, оқушы мүғалімнің талабын анық түсінетін болуы 

шарт; 

- сабақ барысында оқушылардың зейінін тұрақтандыру, егер ауытқулар болса, 

тақырыпты өзгерту немесе қосымша материалдарды пайдалану, оқушылардың ынта-

ықыласын, қызығушылықтарын қадағалап отыру; 

- сабақты дәл уақытында бастау, уақытты үнемдей білу, тәрбиелік ақыл-кеңесті 

ұзақ уақыт айтып тұрудың қажеттілігі аз; 

- оқушыларға қойылған талап міндетті түрде жүзеге асуы керек; 

- сабақтың өткізілу темпі интенсивті, бірақ оқу материалдарын оқушылар толық 

меңгеруіне жағдай жасалуы шарт; 

- оқушылардың жауабын мақұлдап, ынталандырып, қоштап отыру қажет[4]. 

Мұғалім қызметінде өз кәсіби құзыреттілігін жетілдіре отырып жетістікке жетудің 

алғы шарттары:сырт кескін-келбеті; пәндерді сабақтан тыс ақпараттармен қамтамасыз 

ету; мінез-құлқы, пайымдау мүмкіндіктері, оқу процесінде қарым-қатынас мәдениетін 

сақтай білуі; әзіл-қалжыңға мән бере білуі; оқушылардың жеткен жетістіктерін мақұлдай, 

қолдай білуі; шыдамдылық және төзімділік; басқалардың пікірін сыйлай білу; еркіндік, 

икемділік; кез - келген жағдаятты оңтайлы бағытта шешуге арналған әдіс-тәсілдерді 

тиімді пайдалана алу; балалардың қызығушылығына қарай әрекет ете білу дағдысы . 

Егер мұғалім жоғарыда аталған шарттар мен өзін-өзі жетілдіруге арналған 

мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, онда мұғалім өз жұмысының нағыз шебері болатыны 

даусыз. Қазіргі қоғамға сәйкес жеке тұлғаны қалыптастыру үшін мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігі де сай болар еді. 
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ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚОЛДАНУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Абельдинова А.А., Абилова Р.Т. 

Қарағанды «Болашак» маңызды білім беру колледжі 

 

 

Ақпараттық технологияларды қолдану жұмысты автоматтандырады, өңделіп 

жатқан ақпараттың көлемін үлкейтуге мүмкіндік туғызады. Осы аймақтағы компьютерлік 

технологияларды қолданудың бір бағыты – білім беру сапасын арттыру үшін қолдану 

болып табылады. Интерактивтік тақта сабаққа қатысушылардың барлығының ойын бір 

ортаға жинақтап, қажетті ақпаратты өңдеу арқылы жалпыланған ақпараттық біліктілікті 

қалыптастыратын тиімді құрал болып табылады. 

 Алдын ала дайындалған оқу материалдары – презентациялар, флипчарттар, 

мәтіндік, графикалық ақпараттық объектілер сабақтың жақсы өтуін және барлық ақпарат 
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түрлерін қолдануды қамтамасыз етеді. Сонымен, «Активті экран» кешенін қолдану оқыту 

үрдісінде жаңа дидактикалық мүмкіншіліктерді ашуға мүмкіндік береді. 

Инновациялық оқу жұмысы оқу процесіне нәтижелі білім алуға бейімдейтін, жаңа 

технологияларды орынды енгізумен тұжырымдалады. Бұлар – кабельдік және спутниктік 

теледидарлар, бейнеконференциялар, телефорумдар, телемарафондар, портфолио сияқты 

инновациялық технологиялар, оқудағы және тәрбиелеудегі, өмірлік дағдыларды 

қалыптастыру жөніндегі тренингтер, соның ішінде әлеуметтік тәлімдегі және т.б. жеке-

дара жетістіктер. 

 Инновациялық тәсіл оқу процесіне – тіршілік және әрекет етудің даму динамикасы 

ерекшелігіне, қашықтан оқудың өзгешелігіне және жеке тұлғалардың, қоғамның және 

мемлекеттің талаптары мен әлеуметтік пайдалы білім алуына, сеніміне, мінез-құқықтың 

сапасы мен өзгешелігіне, тәлім тәжірибесі мен қатынасына негізделген жаңалық енгізуге 

бағыттайды.  

Негізгі әдістемелік инновациялар бүгінгі таңда оқытудың интерактивті әдістерін 

қолданумен байланысты. «Интерактив» сөзі бізге ағылшын тілінің «interact» деген сөзінен 

келген. «Inter» - бұл «өзара, «act» - әрекет ету дегенді білдіреді. Интерактивті сөзі – өзара 

әрекет ету бейімділігін білдіреді немесе әңгімелесу, әлде кіммен (адаммен) не болмаса 

әлде немен (мысалы, компьютермен) сұхбаттасу режимінде болады. Демек, интерактивті 

оқыту – бұл, ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, оның барысында оқытушы мен оқушының 

өзара әрекет етуі жүзеге асырылады. 

Интерактивті оқытудың мәні мынада, оқу процесі іс жүзінде барлық оқушы таным 

үрдісіне тартылатындай болып ұйымдастырылуы тиіс, олардың осыған байланысты не 

біледі, нені ойлайды түсінуге және рефлекстеуге мүмкіндігі болуы тиіс. 

 Таным процесінде оқушылардың біріккен іс-әрекеті, әркім өзінің жеке-дара үлесін 

қосатын, оқу материалдарын меңгеруді білдіреді, білімдерін, идеяларын, іс-әрекет 

тәсілдеріналмасу жүргізіледі.  

Және де бұл мейірімділік пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында болады, ол 

тек қана жаңа білім алуға мүмкіндік беріп қоймайды, таным әрекетінің өзін де дамытады, 

оны қызметтестік пен кооперацияның әлде қайда жоғары нысандарына ауыстырады. 

Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігі, сипаттамасы – бұл субъектілердің өзара 

әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың өзара 

әрекеттестігі, рухани бірігуі [1]. 

Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бүкіл еліміз 

бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол 

жеткізуіміз керек» - деп атап көрсетілгендей бүгінгі күні білім беру жүйесі жаңа 

педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық құралдардың кеңінен 

қолданылуын қажет етеді. Осылайша оқу – тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін 

беру, логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны 

өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

 Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік – 

ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық 

бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының 

құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында мұғалім сабақ мазмұны оқушылар 

үшін танымдылығы жағынан қызықты әрі жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы уақытын 

қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. 

 Ал жекелеген курс бойынша мәселелік – бағдарлы оқу бағдарламалары пакетінің 

болуы мұғалімге «мұғалім - оқушы» жүйесінде ақпаратты беруді, өңдеуді және 

қайталауды жаңаша ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Бірақ, мұның барлығы жүзеге 
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асуы үшін мұғалім компьютерлік оқыту технологиясы бойынша білімдер мен 

іскерліктерді игеруі қажет. Бұл дайындық дифференциалдық болуы тиіс. Себебі, әрбір пән 

мұғалімдері үшін компьютерді оқыту үрдісінде пайдалану әр түрлі сипатқа ие. 

Қазіргі таңда компьютер өмірдің барлық саласына кеңінен енуде. Білім берудің 

ақпараттандыру процесі пән мұғалімдеріне жаңа ақпараттық технологияны жан-жақты 

пайдалану саласына үлкен талап қояды. Өз іс-тәжірибемде интерактивті құрылғылардың 

барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық даралығын 

қалыптастыру үшін сабақта төмендегі іс-шаралардың қолданудың маңызының зор екенін 

байқадым. 

1. Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру 

арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру және оқыту 

процесіне интерактивті құрылғылардың мүмкіндіктерін пайдалану. 

2. Оқытудың жаңа әдістері мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық іс-

әрекетін компьютерлік ойындар және т.б.) сабақта жиі қолдану. 

3. Проблемалық зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдімтерін қолдану арқылы 

классикалық әдістерді жетілдіру. 

4. Жаңа ақпараттық технология құралдыран пайдалану арқылы оқу процесінің 

материалдық-техникалық базасын жетілдіру. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып,оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде –өздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек.  

Бүгінге таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 

тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

Интерактивті құралдар оқыту формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі 

оқыту әдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер жасайды. Бұл оқушылардың 

пәнге деген қызығушылығын арттырады [2]. 

Интерактивті тақта – бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және де 

дәріс берушіге немесе баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттың 

кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. 

ACTIVstudio PE программасы арнайы презентацияларды өткізуге және оны сабақ 

барысында қолдануға негізделген программа. Бұл программа ACTIVboard және ACTIVpen 

қаламымен жұмыс жасау үшін жасақталған. ACTIVstudio программасының мүмкіндіктері 

өте көп. Атап айтқанда, презентацияларды құруға, өткізуге, материалдарға арнайы 

эффектілер қосуға, негізгі кезеңдерді көрсетуге, көрсеткіштерді қосуға, қосымша 

ақпараттарды енгізуге және басқа да көптеген мүмкіндіктері бар. 

ACTIVstudio бағдарламасын іске қосқаннан кейін, таза ақ бет ашамыз – ол 

флипчарт деп аталады. 

Флипчарт – бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. Бұл 

аймақта презентацияны құруға және оны көрсетуге қажетті құралдардың барлығы 

көрсетіледі. Бірнеше флипчарттарды бірден ашып, бір флипчарттан келесі флипчартқа, 

объектілерге сілтемелер қоюға немесе объектілерді бір мезетте келесі бетке көшіруге 

болады. Флипчартты басу құрылғысынан шығаруға немесе әр түрлі форматтарда 

экспорттауға болады. 

Жаңа флипчарт құру. 

Жаңа флипчарт құру үшін, Меню – Флипчарт – Құру командасын орындау керек. 

Содан кейін параметрлер менюінің тізімінен өлшемі таңдалады. 

Экран өлшемі. ACTIVstudio алдыңғы экранның көлеміндегідей жаңа флипчарт 

құрады. Мысалы: компьютерде 640х480 пиксел орнықтырылған болса, онда флипчарттың 

көлемінің ені - 640, ал биіктігі - 480 пиксел болады. Бұл өте ыңғайлы және экранның 

көлемін білуге мүмкіндік береді. 
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800х600. Стандартты флипчарттың көлемінің ені - 800, ал биіктігі - 600 пиксел 

болады. 

1024х760. Стандартты флипчарттың көлемінің ені - 1024, ал биіктігі - 760 пиксел 

болады. 

Баптау... Сұхбат терезесінің көмегімен флипчарт бетінің көлемін құруға мүмкіндік 

береді 

Флипчартты жабу. 

Тақырыптың оң жақ шетіндегі «Жабу» батырмасын басу керек. Флипчарттағы кез 

келген өзгерістер сақталмаған болса, онда сақтауға сұраныс шығады. 

Сақталған флипчартты ашу. 

Меню - Флипчарт - ...ішінен Ашу командасын орындағанда келесі параметрлердің 

бірін таңдау қажет: 

Менің Кітапханам ресурсының бөлімінен «Менің флипчарттарым ... ресурсым» 

бумасына өту. Флипчарт файлын таңдап, онда Ашу батырмасын шерткеннен кейін жаңа 

флипчарт ашылады. 

Қорыта келгенде, интерактивті тақтаны оқытуда пайдалануда кейбір себептер 

айқындалды: біріншіден, терминдер мен басқа да ақпараттарды тақтаға жазу, сол сияқты 

графиктік элементтерді сызу көп уақыт алады. Сонымен қатар, кейде тақтадан өшіп 

қалған бейнелерге байланысты сұрақтар туады, сол кезде оларды қайтадан сызуға тура 

келеді. Интерактивті тақта мен оның құралдарын пайдаланғанда алдыңғы жұмыстың 

ешбірін өшірмей-ақ кез келген уақытта пайдалануға болады; егер сабақ кезінде қандай да 

бір оқушы экрандағы барлық ақпаратты көшіріп немесе тапсырмаларды орындап 

үлгермесе, онда ол интерактивті презентациялардағы қажетті материалды қайта шығарып 

алып, сабақтан кейін де орындауына болады; оқушылардың кейінірек берілуге тиісті 

ақпаратпен сабақ басталар алдында танысып алуға мүмкіндігі бар; түсті ерекшелеу, 

қаріпті өзгерту, анимация және т.б. көмегімен оқушының назарын басты мәселеге 

аудартуға мүмкіндік бар. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Жаканбаева А. А. 

ҚМББ«Болашақ» колледжі 

 

 

Бүгінгі таңда Мемлекетіміз  кәсіптік білім беру мәселесіне барынша басымдық 

беріп отыр. Жастардың білімін жетілдіру үшін қажетті жағдай жасау туралы «Қазақстан – 

2050» стратегиясында жастар білім мен ғылымды игеруі тиіс екендігі және оларға 

барынша мүмкіндік жасау керектігі баса айтылған болатын. Атап айтсақ алдымен 

жастарға тегін кәсіптік-техникалық білім беру қажеттігін басты міндет ретінде белгіледі. 

Ендеше, бұл бағытта қандай іс-шаралар қолға алынып жатыр? Жетістігіміз қайсы, 

кемшілігіміз неде? Кәсіптік-техникалық білім беру саласына, яғни колледждерге айрықша 

маңыз берілу себебі, қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие жұмысшы мамандықтары 

бойынша білікті кадрлар  дайындау болып табылады. Олардың арасында құрылыс, тау-

кен технологиясы, байланыс құралдары, көлік және коммуникация мамандарын 
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әзірлейтіндер бар. Айта кететін жайт, кәсіптік білім беру мекемелерінде білім беру ісі 

бизнес пен жұмыс берушілердің тікелей қатысуымен жүргізілуде. Елбасының арнайы 

тапсырмасымен қайта құрыла бастаған әлемдік деңгейдегі колледждер техникалық және 

кәсіптік білімді басқарудың жаңа жүйесін қалыптастырса, кәсіптік лицейлерді әлемдік 

тәжірибеге сәйкес колледжге айналдыру жұмыстары да толық жүзеге асырылды. Арнаулы 

білім ордаларына мемлекет тарапынан біршама қолдаулар көрсетіліп  отыр. Дегенмен де 

колледждердің білім беру деңгейін барынша арттыру мәселесі әлі де жақсарта түсуді 

талап етеді. 

Кәсіптік және техникалық білім берудің жүйесі жаңартылып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім беру жүйесіне енгізілген түбегейлі өзгерістер білім 

берудің  мазмұнын жаңартып, жаңа көзқарас туғызады. Қазіргі  ғылыми – техникалық 

үрдістің үздіксіз, қарқынды дамуына байланысты білім беру жүйесінің алдына жаңа 

талаптар қойылып отыр. Осыған орай, ең бірінші, әлемдегі алдыңғы қатарлы өркениетті, 

бәсекеге қабілетті елдермен терезе теңестірудегі тұлға – жас ұрпаққа сапалы білім мен 

тағылымды тәрбие беру. Кәсіби мамандарды дайындауда Қазақстан Республикасының 

жалпыға бірдей міндетті мемлекеттік стандартын жүзеге асырудың негізгі міндеті – 

ғылым мен білімді тәжірибемен ұштастыру. Ғылым мен білім ұштасқан жағдайда ғана 

жан-жақты білімді, білікті, іскер, бәсекеге қабілетті маман қалыптасатыны белгілі.  

Мемлекет басшысының осы бағыттағы идея-бастамаларын негізге ала отырып, 

Үкімет «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» мемлекеттік бағдарламасын қабылдады. Бұл 

бағдарламаның басты мақсаты – жастарға қолдау көрсету яғни жұмыссыздық мәселесін 

оңды шешіп, білікті жұмысшыларды дайындау болып табылады. Осы ретте айта кетерлік 

бір жайт  мемлекет тарапынан жұмысшы мамандықтарына грант көптеп бөлінуде. 

Сонымен қатар ҰБТ кезінде межелі балды жинай алмаған мектеп бітірушілері өздері таң-

даған колледжге түсіп, мемлекеттік  грант иеленуіне мүмкіндік ала алады.  

Кәсіптік-білім берудегі жетістік ең алдымен, білімнің сапасымен анықталатыны 

ақиқат. Сондықтан білім беруді инновациялау мен модернизациялау экономикалық 

дамудың басты бағытына айналуда. Ең бастысы, оқу орындары білім берумен шектеліп 

қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-зерттеу бөлімдерін құруы және оны 

дамытуы қажет. Осыған орай еліміздің бірқатар аймақтарында, кәсіптік-техникалық білім 

беру саласына жаңа жүйе – дуальды оқыту әдісі енгізіліп, қоғамға қажетті ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, оның ішінде, дуальды оқыту жүйесінде біліктілігі 

жоғары маман-кадрларға деген сұранысты анағұрлым арттыра түсу қолға алынуда. Оқу 

үдерісінде дуальды оқыту жүйесін енгізу арқылы күтілетін нәтижелері де аз емес дегіміз 

келеді. Олар: 

- теория мен тәжірибе сабақтары арасындағы алшақтық жойылады; 

- түлектердің жұмысқа орналасу мәселесі оң шешімін табады; 

- оқу орыны жұмыс берушінің болашақ мамандарға деген талаптарын үнемі ескеріп 

отырады; 

- жұмыс берушілер өндіріс талабына сай білім алушыларға қойылатын біліктілік 

талаптарды дайындауға, кәсіптік стандарттарды, дуальды оқу - жүйесі бойынша 

модульдік оқу бағдарламаларын дайындауға және арнайы пән оқытушылар мен өндірістік 

оқу шеберлерін тағылымдамадан өткізуге қатысады; 

- дуальды оқу жүйесімен оқыған студент белгілі құзыреттерді меңгерген кәсіби 

маман болып қалыптасады.  

Осы бағытта әлемдік озық технологиялар енгізіліп, ауқымды жұмыстар жасалуда. 

Қазіргі кезеңде білікті маманның білімі мен кәсіби біліктілігі экономика дамуының басты 

тетігіне айналуда. Заманауи техниканы жан-жақты меңгерген кәсіби, білікті мамандарға 

сұраныс арта түсуде. Елімізде қабылданған білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы аса маңызды мәселелерді шешуде, ұлттық 

мамандарды дайындауда негізгі әрі қарқынды жобаға айналуына барлық мүмкіндіктер 

қарастырылуда. 
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Кейбір колледждерде Германия, Сингапур, Жапония тәрізді алдыңғы қатарлы 

дамыған елдердің оқыту технологиясы бойынша тәжірибелер жүргізілуде. Шетелдік және 

отандық ғалымдар бірігіп, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарындағы оқу 

бағдарламасын оңтайландыру шараларын қолға алуда. Бұл аталғандардың барлығы 

бәсекеге қабілеттілікті шыңдай түсетіні белгілі. Себебі қазіргі заман білекке емес, білімге 

сүйенетін заман немесе Абайша айтсақ  тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 

ар, мінез деген нәрселермен озады, одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәpi де 

ақымақшылық. 

Кәсіптік-техникалық білім беруде «Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру 

колледжі обылысымыз бойынша көш бастап келе жатқан оқу орындарының бірі. Мұндағы 

басым бағыттың бірі еңбек нарығына қажетті маман даярлау болып табылады. Колледж 

қабырғасында сапалы маман даярлау үшін қажетті материалдық-техникалық база 

құрылып, талапқа сай жасақталған. Колледжде жоғарыда айтылғандай мемлекеттің 

арнаулы оқу орындарына жүктеген міндеттеріне сәйкес  заман талабы мен еңбек 

нарығындағы сұранысқа сай жаңа мамандықтар ашылды. Атап айтқанда: «Жиһаз өндірісі» 

және «Байланыс-құрастырушысы» секілді мамандықтар. Болашақ мамандарды даярлауда 

оқу процесін өндіріспен байланыстыру  маңызды екендігі белгілі. Өйткені, оқу орындары 

мен өндірістік кәсіпорындарда байланыс болмаса білікті маман дайындау мүмкін емес. 

Болашақ мамандардың кәсіптік жарамдылығы өндірістік оқыту барысында байқалады. 

Олардың көбі өздерін жан-жақты көрсету барысында жұмысқа орналасуға жолдама алады. 

Мамандыққа және жас маманға қойылатын талаптарды меңгерген әрбір маман өзінің 

жұмысқа икемділігі мен мүмкіндігін, оған жауап бере алатынына көз жеткізіп орналаса 

алады. Оқытуды өндіріспен байланыстыруда келесідей мәселелерді негізге алу қажет: 

- еңбек нарығында дайындалатын мамандарға деген сұранысты ескеру; - оқу 

орындарының материалдық-техникалық базасын және оқу-әдістемелік кешенді қазіргі 

замануи талаптарға сәйкес нығайту. - оқытушылардың кәсіби шеберлігін шыңдау; - 

серіктес ұйымдармен, потенциалды жұмыс берушілермен байланыс орнату. 

Техникалық және кәсіптік білім беруге қазіргі уақытта ел көлемінде айрықша мән 

беріліп отыр. Кәсіптік-техникалық білімнің бәсекеге лайық ілгерілеп дамуы мемлекет, 

бизнес құрылымдарының және азаматтардың әлеуметтік жағдайына орасан серпін берері 

сөзсіз. Елдің экономикалық қуаты да осы аталып отырған сала мамандарына тәуелді екені 

ақиқат. Жалпы бұл сала мамандарына біздің өңірімізде де сұраныс жоғары. Үкіметтің 

арнайы қаулысымен бекітілген тұжырымдамасында жастардың халықаралық 

стандарттарға сәйкес келетін отандық кәсіптік білім алуына жағдай жасау, жастарды 

жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру деңгейін арттыру мәселелері жіті 

қарастырылған. Ал оны іске асыру ортақ мүдде болғандықтан сала мамандарының 

әріптестік жұмысы игі нәтижелерге бастайтыны хақ. 

Кәсіптік білім жастарымыздың мамандық таңдауы үшін қажетті өрісті қамтамасыз 

етуге, ал ересек тұрғындар үшін олардың жаңа жоспарлы іспен айналысуына, кәсіби 

шеберлігін жетілдіруіне бейімделген. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау 

нәтижесінде қазіргі жастардың кәсіптік білімге деген көзқарастары өзгеріп,      

қызығушылықтарының арта бастағанын байқаймыз. 

Қорыта айтқанда, біздің негізгі мақсатымыз теориялық білім мен іс-тәжірибені 

ұштастырып, болашақ кәсіби құзыретті маман дайындау болып табылады. Осы орайда 

ұстаздар қауымына үлкен міндеттер жүктеліп отыр.  
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ҚОРҚЫТ АТА АФОРИЗМДЕРІ – ТӘРБИЕ КӨЗІ 

 

М.Б.Кабылова, І.Д.Мұхаев 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжінің оқытушылары  

 

 

Қазіргі таңда адамдардың барлығы техникалық механизмге көшті. Сөзден гөрі іске 

көбірек мән береді. Содан болуы керек, қоғамның тілі көркемдіктен айырылып, тіліміз 

жұтаңдана бастады. Осындай қиындықтан шығар жол – бабаларымыздың нақыл 

сөздерінде.   Афоризм, яғни нақыл сөз – көрікті ойдың көрініс. Тілі кедейленген халық 

ата-бабамыздан қалған нақыл сөздерді көптеп қолданса, ойлары көркемдене түсер еді. 

Қазыргі таңда интернет желілерін қолданушылар өз ойларын түрлі нақыл сөздермен 

білдіріп, оны өз парақшаларына жариялап қоятын болды. Қарап отырсам, сол нақыл 

сөздердің көбі – шетелдік ақын-жазушылардың нақыл сөздері.  «Сонда біздің халқымызда 

нақыл сөзін пайдаланар ғұламалар жоқ па?»-деген сұрақ туындайды. Қазақ – дана халық. 

Данышпандары көп халық. Бірақ соны білмейтін ұрпақ бар. Сондықтан мектептерде, 

басқа да оқу орындарында әр сабақта сабақтың эпиграфы ретінде қазақ даналарының 

сөздерін алып отырса деген ұсыныс жасар едім. Жалпы, іске кіріспес бұрын, афоризмнің 

не екенін танып алайықшы. 

Афоризм - қысқа сөзбен түйінделген тиянақты, бейнелі ой[1]. М.Әуезов ғылыми 

және әдеби-көркем шығармашылық еңбегінде Афоризмге үлкен мән беріп, оны жинауға 

ерекше көңіл бөледі. Ол ертедегі билер, шешендер, ел арасындағы көнекөз қариялар 

немесе әлем әдебиетінің белгілі майталмандары айтқан Афоризм сөздерді жадында 

сақтаған, қажеттілерін хатқа түсіріп алып отырған. Солардың бірқатары баспасөз бетінде, 

жазушының 20 томдық шығармалар жинағында «Есте болар сөздер» деген тақырыппен 

жарияланды, енді біразы жазушының мұрағатында сақтаулы. М.Әуезов афоризмді 

жинаумен қатар, оның жанрлық сипаты, көркемдік-эстетикалық ерекшеліктері, сөз 

өнерінің өзге жанрының поэтикалық жүйесінде пайдаланылуы мен атқаратын көркемдік 

қызметі туралы да маңызды байымдаулар жасаған. Афоризмнің, оның басты поэтикалық 

қасиеттерінің ақындар айтысында, шешендік өнерде пайдаланылу жолдары мен олардың 

көркемдік-эстетикалық қызметі жазушының бірнеше зерттеу мақалаларында көрсетілген. 

«Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904)» атты монографиясында «бір-екі өлең жолының 

бойына сыйған тұжырымды көркем сөз Абайда көбінесе афоризм боп қалыптасқанын» 

айта келіп, Афоризмнің әр түрлі жайлардан «түйіп айтқан нақыл, ақыл, терең ойлар» 

екенін атап көрсетеді. М.Әуезовтың осындай талаптарына сай, ұлағатқа толы Қорқыт ата 

нақыл сөздері - тәрбиенің көзі, тұнып тұрған даналық. 

Қорқыт ата - дана, ақылгөй ата болуымен бірге дарынды жырау, майталман күйші, 

қазақтың музыка аспабы қобызды алғаш жасаушысы, өз заманының кемеңгер ойшылы. 

Ол  өз ел-жұртының аянышты ауыр халін көріп, одан елді құтқаруды, мәңгі бақи өлмейтін 

бақытты өмірді аңсайды, төңіректің төрт бұрышын кезеді. Бірақ көктемде жапырағы 

жайқалып шешек атқан шөптердің қүз келісімен сарғайып солғанын, бір заманда аспанмен 

тілдескен асқар таулармен мыжырайып шөгіп бара жатқанын, мәуелі ормандардың 

жапырағы төгіліп, қайғымен қамығып бас шайқағанын көреді; адамзат, жан-жануардың 

мұң-зарын естиді. Ол қайда барса да, көр қазып жатқандарға жолығады, ол ең ақырында: 

дүниеде өзгермейтін еш нәрсе жоқ, «сынбас темір жоқ, өлмес өмір жоқ” деген 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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қорытындыға келеді де, өлмейтін өмірді халықтан іздейді. Өмірінің соңғы кезін домбыра-

қобыз тартып, күй шығарумен өткізеді. Ең ақырында қобыз күймен көз жұмып, 

артындағы ұрпаққа өлмес күйлерін қалдырады[5]. Қорқыт жырының қорытындысы: «өмір 

барда өлім бар, өзгеру бар, өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ, бәрі де өледі, өзгереді, 

ұмыт болады, тек мәңгі-бақи өлмейтін, ұмтылмайтын нәрсе адамның өмірінде істеген 

игілікті ісінің нәтижесі” дегенді аңғартады. Қорқыт тұлғасы халқымыздың мәдениетінің 

дамуындағы көп ғасырлық желісі жалғастырып, оның мұрасы арқылы өткен ұрпақпен 

рухани байланысқа түсе аламыз. Әсіресе, тарихи дамудың бабамыз өмір сүрген 

дәуіріндегі салт-дәстүр, құндылықтар мен мінез-құлық қалыптарының өзіндік 

ерекшеліктерін түсіндіру тұрғысынан алып қарағанда «Қорқыт ата кітабының” 

халқымыздың тәлім- тәрбиесі тарихындағы алатын орны айтарлықтай екендігі даусыз. 

Қорқыт атаның нақыл сөздерінде құнары мол қанатты сөздері көп-ақ. Қорқыт атаның 

нақыл сөздері - ақылдың көзі. Мысалға, Қорқыт атамыздың мынандай афоризмдері бар: 

1.Қыз ақылды ескермес-ана үлгісін көрмесе,                                                                    

Ұл жарлықап ас бермес-әке үлгісін көрмесе. 

2.Адам өмірі-қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбилеген 

ұтады екен.  

3.Адам баласы керуен сияқты: тоқтады, көшті де кетті.  

4.Өлгендер қайтып келмейді,                                                                                        

Шыққан жан қайтып енбейді.  

5.Қанша қалың жауғанмен,                                                                                           

Қар көктемде қалмайды.                                                                                                     

Гүл жайнаған қалың да,                                                                                                   

Қара күзге қалмайды.  

6.Құстың қонар жерін су білер,                                                                                

Малдың барар жерін ну білер. 

7. Топырақ тау болмайды.  

8.Ескі киімнің биті ащы,                                                                                                 

Жетім баланың тілі ащы.  

9.Көк шүйгінін киік білер. 

10.Бас аман болса бөрік табылады.  

11.Дәулетті ұл – ошақтың қоры,                                                                               

Дәулетсіз ұл – атаның соры.  

12.Ұлдың күні күн емес – атадан мал қалмаса,                                                                 

Ата малы пұл емес – баста ақыл болмаса.  

13.Қанша байлық жисаң да – бұйырғаннан артық жей алмайсың.  

14.Тебегеннің таңын сүзеген айырады.  

15.Ат жемейтін ащы шөптің шыққанынан шықпағаны игі,                                        

Адам ішпес ащы судың аққанынан ақпағаны игі,                                               

Атасының атын шығармаған жігерсіз ұлдың – туғанынан тумағаны игі. 

 16.Сауыттың қасиеті – қылышпен ұрғанда,                                                           

Аттың қасиеті – жаудан алып шыққанда көрінер.  

17.Көп қорқытады, терең батырады.  

18.Ұл ақылды хош көрмес – ата үлгісін көрмесе,                                                       

Қыз жарытып ас бермес – ана үлгісін көрмесе.  

19.Түбі жат бала туғандай болмас: ішер, жер, киер де кетер, бірақ «көрдім» демес.  

20.Тәкәппарлықты тәңірі де сүймес. 

21.Қара есектің басына жүген таққанмен-тұлпар болмас.                                               

Күңге сары пәй шапан жапқанмен-бәйбіше болмас.  

22.Анадан өнеге көрмеген қыз жаман.                                                                         

Атадан өнеге алмаған ұл жаман. 

23.Ата даңқын шығарып,өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді.  
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24.Өтірік сөз-өрге баспайды[3 б.] 

Қорқыттың ой-пікірін философиялық тұрғыдан тұжырымдайтын нақыл сөздер, 

өсиеттер, қанатты сөз тіркестері өте көп. Оның нақыл сөздері әр адамның жүрегінен орын 

аларлықтай, көп мағыналы, астарлы ойлармен жазылған. Келешек ұрпаққа мұра болып 

жалғасатын, өмір бақи өлмейтін сөздердің бірі деп ойлаймын. Қорқыт ата есімімен 

байланысты осындай үлгі-өнеге сөздер ел аузында көп сақталған. Мәселен ата салты, 

оның сабақтастығы мен өмір сүру тәсілі: қабылдап алу, сақтау, кейінгіге жеткізу сияқты 

уақыт бойынша ұрпақтар алмасуының кезеңдеріне негізделген үш сатысы туралы 

өсиетнамаларымен қатар жырларынан да көрінеді. Оны Қорқыт атаның өсиет-нақыл 

сөздерінен көз жүгірткенде анық байқаймыз. Отбасындағы әйел рөлін түсінуге қатысты 

қызықты идеялардың өзара алмасуы мен ой толғаулардың үндестігін Қорқыт Атадан да 

байқауға болады. Қорқыт бойынша, әйел-үйдің тірегі, «ондай әйел өзінің күйеуі аңға 

шығып кетіп, үйге түзден қонақ келсе, ол қонақты тамақтандырады, шөлін қандырады, 

дем алдырады да жібереді. Қорқыт кітабының кіріспе сөзінде «әйел төрт түрлі болады, 

оның басы құт әйел, соңы – қанағаты жоқ әйел, одан қалса елін ығыр қылатын кесір әйел, 

тірлігін ұқсатпайтын салақ әйел деген. Жақсы әйел ерінің бар-жоғын білдірмей, елге аға 

бола алады» дейді. Мұнысы мақал емес, нақыл сөз. «Атаның атын былғаған жетесіз 

баланың әке омыртқасынан жаралып, ана құрсағында шырылдап тумағаны жақсы. Ата 

даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді», – дейтін ұлы бабаның нақыл-

өсиет сөздерінде өткен заман кескіні, үй-тұрмыс жағдайы, ата-ана, ұл мен қыз, күйеу бала, 

табиғат көрінісі, хайуанаттар тіршілігінен түсінік беріп, өмір туралы философиясы мен 

ажалмен алысқан аңыздарында оптимистік сарын бар. Ұлы баба арманы, мұраты 

адамзатқа жер бетіндегі өмірдің мәнін ұғындыру, адамдар жүрегіне қайсар рух пен кемел 

ізгіліктің дәнін себу арқылы асыл қасиеттер дарыту.  

Сонымен қорытындылай келе, Қорқыт мұраларының ақыл-нақылға құралған 

шешендік нақыл сөздерінің аз кездеспейтінін байқауға болады. Ғасырлар сынынан өтіп, 

бізге жеткен Қорқыт ата қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі және «Қорқыт ата 

кітабы» бүгінгі жастар үшін оғыз, қыпшақ дәуірінің ұлы мұрасы қазақ эпикалық 

дәстүрінің алғашқы баспалдағы ретінде жасай бермек. Қорқыттың пайымдауынша, 

адамдар адамилық қасиеттерін сақтап қалу керек. Адам үшін ең қауіптісі-адамилықты 

жоғалту. Қорқыт көтерген мәңгілік мәселесі-өмірсүйгіштікке шақыру және өмірді сүйген 

адам ғана өз ұрпағын адамгершілік негізінде тәрбиелейді, сол арқылы жалпы халықтың 

болашағы алдында өзінің жауапкершілігін түсінеді және перзенттік борышын барынша 

парасаттылықпен, ыждағатты түрде орындауға тырысады. Адамның тектілігі де, 

намысының негізгі кейпі де осында жатыр.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақ энциклопедиясы. – Алматы, 1999. - 476-572бб.. 

 2. «Қорқыт Ата» энциклопедиялық жинақ. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. 

– 355-456 б. 

 

 

ОҚЫТУШЫ ЖҰМЫСЫНДА LEARNING APPS ВЕБ-СЕРВИСІН ҚОЛДАНУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

М.Б.Кабылова, І.Д.Мұхаев 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжінің оқытушылары 

 

 

Қазіргі өмірімізге дендей еніп кеткен Интернеттің қарыштап дамуымен онлайн 

режиміндегі қарым-қатынастың негізінде пайда болған виртуалды әлем, әлеуметтік 

қарым-қатынастың жаңа модельдері тұтынушының тілдік біліміне, тілдік жағдайына 

елеулі әсерін тигізуде. Бүгінгі таңдағы ең үлкен ақпараттар көзі – Интернеттің арқасында 

http://learningapps.org/
http://tilimen.org/sabati-tairibi-tildik-arim-atinas-trleri-sabati-masati.html
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адамдар жаңа түр, жаңа мазмұнда виртуалды қарым-қатынасқа түсіп, айналасына 

құндылықтары мен қызығушылықтары ортақ қолданушыларды топтастырды. Электронды 

құралдардың көмегімен байланыс орнатып, шекарасыз ақпараттық кеңістікті 

қалыптастырды. Сөйтіп интернет – тілдің өмір сүру формасы мен қарым-қатынас 

жасаудың жаңа әдіс-тәсілдеріне жол ашты. 

Тілді оқыту мен бақылау үдерісін ұйымдастырудың осындай бір түрі –

 LearningApps.org сервисі дер едім. Бұл сервисті пайдалана бастағаннан-ақ  көңіліме 

жақты. Тілі жеңіл. Компьютердің тілін терең меңгермеген адамдар да еркін меңгеріп 

кетеді.  Бұған дейін де интернет арқылы қолданылатын интернет сервистер өте көп болды. 

Мәселен,  Articulate Storyline мен iSpring Suite. Бірақ Learning Apps веб-сервисі кез келген 

қолданушыға ақысыз қолжетімділігімен ерекшеленеді.  

LearningApps.org – бұл PH Bern білім беру Информатика Педагогикалық колледжі 

Орталығының Майнц және Циттау / Герлиц  қалалары Университеттерімен бірлескен 

ғылыми-зерттеу жобасы. Интерактивті білім беру қосымшасының негізгі тапсырмасы 

балаларды интерактивті және қызықты формада оқытатын арнайы мультимедиялық 

бағдарлама[4]. Интерактивті тапсырмаларды құрастырушы 

LearningApps.org  «Викторина»; «Сөздерді белгілеу»; «Кім миллионер болғысы келеді?»; 

«Топтастыру», «Картада белгілеу», «Жұпты табу», «Құрастыруға арналған пазлдар», 

«Суреттерді сұрыптау», «Сөзжұмбақ, Бұл қай жерде?» және тағы басқа сияқты білім 

беруге арналған он-лайн қосымшалардың көп түрін ұсынады. Интерактивті қосымшаны 

құрған кезде пән, қосымша типі мен оқушылардың жас шамасын өзіңіз таңдайсыз. 

Сонымен қатар, LearningApps.org сайтында әр түрлі тақырыптар бойынша дайын 

мультимедиялы қосымшалар бар. Бұл бағдарламаны қолданудың басты талабы – он-лайн 

режимде жүргізілуі. Яғни бұл бағдарламаны қолдану барысында ғаламтормен байланыс 

үзілмеуі шарт. 

LearningApps сервисі  әр түрлі пәндерден интерактивті оқу-әдістемелік 

материалдар дайындау үшін қолданылады. Сервис ерекшелігі әр пәнге арналған түрлі 

дайын шаблондарды пайдалануға негізделген.  Тапсырмалар тақырыптары әр алуан: 

карталардан жерді анықтаудан бастап, сөзжұмбақ шешу, білім картасын жасау секілді 

түрлі мазмұнға құрылған. Сервисте қазақ тілді тапсырмалар жоқ болғанымен, өзге тілді 

тапсырмалар көп. Мұндағы негізгі жұмыс тілі – орыс тілі. Шаблон құру тілі орыс тілінде 

берілген. Дегенмен сіз қазақ тіліндегі тапсырмаларды енгізе аласыз. Сервисте жұмысты 

бастау үшін тіркелу міндетті.  

 Google Chrome браузеріне кіріп, https://learningapps.org/ адресін енгізесіз. Сіздің 

браузеріңізде жаңа бет ашылады. (сурет №1) 

  
сурет №1 

Жоғарыда көрсетілген беттің оң жақ жоғарғы шетінде «кіру»сөзі орыс тілінде 

жазылып тұрады. (сурет №2) 

http://blog.uchu.pro/articulate-storyline/
http://blog.uchu.pro/ispring/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
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сурет №2 

Егер сіз бұл сервиске алғаш рет кіріп тұрсаңыз, жаңа аккаунт ашу (Создать новый 

аккаунт) сөзін басыңыз. (сурет №3) 

 

 

    
сурет №3 

  Берілген жолдарды талапқа сәйкес толтырып, өзіңіздің логиніңіз бен құпия 

сөзіңізге ие боласыз. Сөйтіп, сіз бұл сервиске тіркелгеннен кейін дайын жаттығулардың 

шаблонымен өз жаттығуларыңызды құрып, өз парақшаңызға сақтап қоясыз. Әлемнің кез 

келген жерінен өз парақшаңызға кіріп, дайындаған жаттығуларыңызды қолдана бересіз. 

Дайын шаблондар арқылы сіз тек мәтіндік, сөздік тапсырмалар ғана емес, аудио, 

видеоларды да енгізіп, өз керегіңізге жаратасыз. Өзіңіздің құрған жаттығуларыңызды тек 

өзіңіз көретіндей ғана сақтайсыз немесе көпшілік көретіндей етіп жариялай аласыз.  

 Сервиске тіркелгеннен соң LearningApps сервисінің бірінші парағында «Барлық 

жаттығулар» сілтемесі тұрады.(сурет №4)  

 

 

http://learningapps.org/
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сурет №4 

Сол сілтемені басып, төменде берілген тізім ішінен өзіңізге керек пәнді таңдап 

алып, оның ішіндегі дайын жаттығуларды қолдансаңыз да болады. Егер сізге дайын 

жаттығулар ұнамаса немесе ондағы бір-екі сұрақты өзгерткіңіз келсе, тура сол таңдап 

алған жаттығуыңыздың төменгі жағында орналасқан «Ұқсасын құру  (Создать подобное 

приложение)» сөзін басасыз. (сурет №5).  

 

  
сурет №5 

Әрі қарай өз қалауыңызбен сұрақтарды немесе тапсырмаларды өзгерте аласыз. 

Жаңадан жаттығу құрудың екінші бір түрі «Жаңа жаттығулар(Новое упражнение)» 

сілтемесін басу.(сурет №6) 

 
сурет №6 

«Жаңа жаттығулар» сілтемесін басу арқылы ашылған келесі бетте (сурет №6) 

дайын жаттығулар шаблондары пайда болады. Таңдаған біреуінің үстінен басу арқылы 
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(сурет №7) жаттығудың шартымен, тапсырмалардың берілу үлгісімен танысуға мүмкіндік 

бар.  

 

  
сурет №7 

Жаттығумен толық танысып болған соң жоғарғы оң жақта тұрған «Жаңа қосымша 

құру» (сурет №8)сөзін басып, тура сондай жаттығуды дайын шаблонда өзіңіз 

қалауыңызбен құрасыз.  

 

  
сурет №8 

 

Learning Apps сервисінде сіз төмендегідей интерактивті элементтерін жасай аласыз: 

 Таңдау бойынша мәтін (біреу немесе бірнешеу) + «Миллион кімге 

бұйырады?» 

 Мәтін ішінен сөз таңдау 

 Әріптерден сөз құрау 

 «Жұп» ойыны (логикалық байланысты сөздерді жұптастыру, суреттер мен 

сөздерді уақытқа сәйкес жұптастыру арқылы ойын дамытады) 

 «Жұбын тап» және кестеге сәйкестендір (аудио, видео жазбаларды 

атауларымен сәйкестендіру) 

 Сәйкестік кестесі  

 классификация (категориялар бойынша элементтерді орналастыру) 

 картадан тап (Google интерактивті картасындағы белгілер қолданылады) 

 «Тауып көр» пазлы  

 Суреттерді жіктеу  

 Ретін тап  
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 Хронологиялық сызғыш  

 Мәтін енгізу викторинасы 

 Дар ағашы ( Анықталған қателіктерден артық қате жібермей әріптерден 

сөздер құрау) 

 Түсіп қалған сөздерді толықтыру 

 Кестені толтыру  

 кроссворд 

 бірнеше ойыншыға арналған викторина  («Өз ойының» телеойын 

негізінде құрылған) 

 Ол қай жерде орналасқан? (онлайн ойын жылдамдыққа негізделген) 

 Сервистегі дайын ресурстарды тіркелмеген адамдар да қолдана алады. Сонымен 

қатар мұндағы жаттығуларды өз компьютеріңізге сақтап алуыңызға болады. Ол үшін 

сіздің компьютеріңізде арнайы бағдарлама болуы шарт. Learning Apps  сервисінде 

жасалған элементтерді SCORM форматында (сурет №8) сақтауға болады.   

 
 сурет №9 

 

SCORM файлдық пакетін содан кейін өз компьтеріңізде қолдана аласыз.   

Инструменттік сервистің тағы бір мүмкіндігі ретінде оның оқу сыныптарын құру 

ерекшелігін көрсетуге болады. Оқу сыныптарын құрып, оған оқушыларды 

гиперсілтемелер арқылы шақыра аласыз. Сынып үшін әр түрлі оқу элементтерінің 

жиынтығын құрып, оны оқушылардың әрқайсысының жеке орындау сапасын көріп отыру 

мүмкіндігі бар. Сондай-ақ студент өз ресурстарын құрып, оқытушы оны жөндеу 

мүмкіндігіне ие. Сайт мультитілді, мұндағы тілді беттің жоғарғы жағында көрсетілген әр 

елдің туын таңдау арқылы өзгертуге болады. LearningApps.org сервисімен жұмыс істеу өте 

оңай, түсінікті бағыт-бағдар сілтеуші.  

Жоғарыда сөз еткен сервистерді оқытушы өз жұмыстарына қолдану арқылы әр 

сабағы өзгеше жеке әлем, бір сабақ бір сабаққа ұқсамайтындай дараланып тұрады. Оқуға 

деген ынталары төмендеген білім алушылардың назарын аударуда бұл - таптырмас құрал. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. http://learningapps.org/  

 

 

МЕДИАШЫҒАРМАШЫЛЫҚ: LEARNING.APPS – ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ӘЗІРЛЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

 

М.Б.Кабылова, І.Д.Мұхаев 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжінің оқытушылары 

 

http://e-learning.uchu.pro/wp-content/uploads/2014/09/learnapps.png
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ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын 

дәуір[1]. Ұлт бәсекелестігінің басты қаруы – білімділік. Сондықтан білім беру жүйесін 

түрлендіру - алдымызда тұрған басты мақсаттардың бірі. Кітап оқымайтын, телефонға 

үңілген жастардың көбеюі – оқу орны қабырғасында сіңірілетін білімнің бірізділігі, 

жаттандылығы. Бір қалыпты күнделікті дағды бойынша өткізілетін бірізді сабақтар 

балаларды жалықтырады. Сондықтан сабақтан қалатын оқушы, сабақтан қашатын оқушы, 

кітап бетін ашпайтын балалар туындап жатады. Әрине, бұл мұғалімдердің кінәсі емес те 

шығар. Неге десеңіз, қазір мұғалімдердің білім беруден де маңызды жұмыстары көп-ақ. 

Мәселен, жасаған жұмыстарын қағазға жазып дәлелдеу, сынып, тәрбие журналдарын 

толтырумен қатар, электронды журналды толтырады. Бұдан басқа да қоғамдық жұмыстар 

толып жатыр. Дегенмен өз уақытын аямайтын, шәкіртінің бақытын аялайтын ұстаздар 

табылады. Әр сабағына шығармашылық көзқараспен қарап, бірізді сабақпен шектелмей, 

әр сабағы бір дастан боларлық ұстаздар да баршылық. «Құр шөппен ауыз сүрткеннен» не 

пайда болушы еді?.. Сондықтан тығырықтан шығар жолдарды саралап көрелік. 

Баяғы бір сарынды, бір қалыпты сабақты түрлендірудің жолдары ретінде 

ақпараттық технологияларды жиі пайдалансақ, оқушы сабаққа қызыға түсер еді. ХХІ 

ғасыр – техниканың дамыған заманы. Сабақ үдерісінде ақпараттық-технологияны 

қолданудың тиімді тәсілдері тоқтаусыз көрсетіліп жатыр. Дегенмен заман бір жерде 

тұрып қалмайды. Технология түрлері де түрленуде. Осы түрленген түрлеріне аздап 

тоқталуды жөн көрдік.  

Ақпараттық-коммуникативтік технология электрондық есептеуіш техникасымен 

жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді[2]. Ақпараттық әдістемелік 

материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді 

жетілдіруді көздейді. Ақпараттық-коммуникативтік 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 мол. 

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 жоғарлатуды көздейді. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр –ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – 

қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Заманымызға сай қазіргі қоғамды 

ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында : «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек»[3]- 

деп көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық 

және оқыту құралы болып компьютер саналады. Сондықтан кез келген білім беру 

саласында мультимедиялық электрондық оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға 

пайдаланады. Бұл бағытта ақпараттық технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу 

бағытында және қолданылатын жаңа құралдардың бірі – бағдарламалық-техникалық 

кешен болып саналатын «Активті экран» болып табылады. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін 

беру, логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны 

өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы 

әлемнің жүйелік - ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен 

құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның 
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дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды 

қалыптастырудың бір жолы. Ақпараттық бірлікті қалыптастыру: мектептің материалдық -

техникалық базасына; ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен міндеттеріне; 

оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жүйесіне; оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен меңгеру қабілеттеріне, педагог мамандардың информатикадан білім 

деңгейлерінің сапасы мен шеберліктеріне, оқу - тәрбие бағытының ақпараттық қоғам 

бағытымен өзара байланысына тәуелді[2]. 

Қазіргі заман мұғалімнен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 

танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік 

және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде 

жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, 

оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі 

жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Орта білім беру жүйесін 

ақпараттандырудың негізгі мақсаты –  оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындап отыр. XXI ғасырда 

ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей 

міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, ғаламтор, компьютерлік желі, 

электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, 

электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру білім беру үшін үлкен дамулар ашады. Соңғы 

жылдары компьютерлік технологиялардың қоғам өміріндегі рөлі мен орнында түбегейлі 

өзгерістер болды. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды игеру қазіргі 

заманда әрбір жеке тұлға оқу және жазу қабілеті сияқты сапалармен бірге қатарға және 

әрбір адам үшін қажетті шартқа айналды.  

Қазіргі ағымға сай түрленген заманауи оқыту технологиялардың бірі - «Мобильді 

оқыту». Ол  - білім беруде педагогтердің жұмысын жеңілдетуші, мүмкіндіктерін 

кеңейтуші, білім тереңдігін күшейтуші технология және негізгі оқыту формасына 

қосымша көмекші құрал деп те қарастырылады. Мобильді оқытудың тарихына көз 

жүгіртіп көрейік. ХХІ ғасырдың басында, яғни  2000-2001 жылдарда алғаш рет ағылшын 

тілді ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде «мобильді оқыту» («m-learnng») туралы айтыла 

бастады[4]. Уақыт өте келе, біздің еліміздің білім беру жүйесінде ақпараттандыру, жаңа 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды  және электронды оқыту жүйесін жасау, 

енгізу бағдарламаларын іске асыру кезеңінде  «мобильді оқыту» мәселесі талқыланып, 

тіпті жекелеген педагогтермен қолданысқа енгізіле бастады. Мобильді құрылғылардағы 

оқушыларға қызықты қолжетімді түрлі оқыту бағдарламалары мен қосымшалары және 

сенсорлық интерфейспен жабдықталған құрылғылар білім алудың қосымша көзіне 

айналды.  Оқушылардың білім сапасын арттыруға және білім алу мүмкіндіктерінің 

кеңеюіне ықпал ететін бұл құрылғыларды білім беру технологиясына айналдыру әлемдік 

педагогика саласының мәселесіне айналды.  

Мобильді оқытудың бір түрі - LearningApps. бағдарламасы. LearningApps.org – бұл 

PH Bern білім беру Информатика Педагогикалық колледжі Орталығының Майнц және 

Циттау / Герлиц  қалалары Университеттерімен бірлескен ғылыми-зерттеу жобасы. 

Интерактивті білім беру қосымшасының негізгі тапсырмасы балаларды интерактивті және 

қызықты формада оқытатын арнайы мультимедиялық бағдарлама[4]. Интерактивті 

тапсырмаларды құрастырушы LearningApps.org  «Викторина»; «Сөздерді белгілеу»; «Кім 

миллионер болғысы келеді?»; «Топтастыру», «Картада белгілеу», «Жұпты табу», 

«Құрастыруға арналған пазлдар», «Суреттерді сұрыптау», «Сөзжұмбақ, Бұл қай жерде?» 

және тағы басқа сияқты білім беруге арналған он-лайн қосымшалардың көп түрін 

ұсынады. Интерактивті қосымшаны құрған кезде пән, қосымша типі мен оқушылардың 

жас шамасын өзіңіз таңдайсыз. Сонымен қатар, LearningApps.org сайтында әр түрлі 

тақырыптар бойынша дайын мультимедиялы қосымшалар бар. Бұл бағдарламаны 
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қолданудың басты талабы – он-лайн режимде жүргізілуі. Яғни бұл бағдарламаны қолдану 

барысында ғаламтормен байланыс үзілмеуі шарт. Бағдарламаның қолданушысы болуыңыз 

үшін алдымен тіркелесіз. Сіздің арнайы парақшаңыз, оған кіруге мүмкіндік беретін 

логиніңіз бен құпия сөзіңіз болады. Сіз бұл парақшаңызға дүниенің кез келген жерінен кез 

келген уақытта кіріп, өзіңізге қажетті тапсырмаңызды пайдалана аласыз. Бағдарламада 

дайын тапсырмалар жиынтығы да бар. Тапсырмалар орыс тілінде құрылған, қазақ тілді 

тапсырма мүлдем жоқ. Алайда жаңа жаттығулар тапсырмасын құруға мүмкіндігіңіз бар. 

Өзіңізге ұнаған бір жаттығу түрін алып, дайын шаблондарға пәндеріңізге қатысты 

тапсырмаларыңызды құру мүмкіндігі ойластырылған. Бағдарламаның тиімділігі де - сол. 

Осы дайын шаблондарды өзіміз қолданып, «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Тіл дамыту 

әдістемесі» пәндеріне арналған түрлі тапсырмалар жиынтығын жасадық. Ашық сабақ 

кезінде де интерактивті тақтаны қолдану арқылы Learning Apps.org сайтына кіріп, 

интерактивті қосымшалардан викторина құрып студенттермен жұмыс жасадық.  Мәселен, 

З.Шашкиннің өмірі мен шығармашылығы және  «Доктор Дарханов» романының 

мазмұнын меңгерту сабағында «Миллион кімге бұйырады?», «Көкпар» секілді 

тапсырмаларды студенттер қызыға шешті. «Миллион кімге бұйырады?» ойнының 

шаблонына қазақ әдебиетіне қатысты сұрақтарды жинақтап, орыс тобының студенттеріне 

ұсынғанымызда, олар асқан қызығушылық танытты.   

 

 

 
 

З.Шашкиннің «Доктор Дарханов» романының мазмұнын меңгерту сабағында 

қолданған «Миллион кімге бұйырады?» ойнының көрінісі 
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Орыс тілді топтарға арналған  «Қазақ әдебиеті» пәнінен  «Миллион кімге 

бұйырады?» ойнының көрінісі 

 

 
«Көкпар» ойнының көрінісі 

 

«Ізденген жетер мұратқа» дейді. «Заманың түлкі болса, тазы боп шал» деген тағы 

бар. Қазіргі технологияға бағынған заманға өзіне сай болуды қажет етеді. Бұл жолда 

ізденушілік – сіздің сенімді серігіңіз болмақ. 

 Қазіргі заман  мұғалімі қоғамдық дамудың деңгейінен көрінетін, оның әлеуметтік 

парызына жауап беруді көздейтін, жаңалыққа ширақ, өз ісіне гуманистік сезіммен 

қарайтын, педагогикалық күрделі үрдістердің барысын идеялық – адамгершілік 

тұрғысынан шеше алатын, жаңаша ойлау дағдысын меңгерген, балалардың талапкерлілігі 

мен қабілетін өздігінен еркінен дамуын ұйымдастыра алатын және ата– аналармен 

педагогикалық ынтымақтастықты орнатуға бейімі бар әрі шығармашылықпен еңбек ете 

алатын маман болуға тиіс. «Ескіден  қол үзбей, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола 
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алады», - деген екен Қытайдың дана ойшылы Конфуций [5]. Сонымен мұғалім өткен 

тәжірибесін жаңамен ұштастыра алатын кәсіби қызығушылығы жоғары, танымы биік, 

бастаған ісінің нәтижесін көре алатын, ғылыми зерттеу жұмыстарын таңдай білетін, 

педагогикалық үрдістің заңдылықтарымен етене таныс, оқытудың әдістемелік 

жаңалықтарынан хабардар, оқыту үрдісін ізденімпаздықпен арттыратын өз ісінің шебері 

болуы керек. Ұстаз болу, шәкірт тәрбиелеу – ұлы міндет. Бала тәрбиесіндегі ата – анадан 

кейінгі жауапты - ұстаз. Қоғамға пайдалы жеке тұлғаларды әкелу ұстазға, мұғалімге 

байланысты. Оқушының мектеп қабырғасынан әрі білім, әрі тәрбие алып шығуы да – 

мұғалімнің еңбегі, қайраткерлік қызметі. 

Жоғарыда сөз етілген талаптарға сәйкес ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын 

талаптарды да сөз ете кетсек: біріншіден, мұғалім жеке көзқарасы бар және соны қорғай 

білетін жігерлі тұлға және маман мұғалім болуы қажет. Зерттеушілік, ойшылдық қасиеті 

бар мұғалім  жалтақ болмайды. Өз ісін жетік біліп табанды жүргізетін мұғалім  ғана  түпкі  

нәтижеге  қол жеткізе алады. Ондай мұғалім әрбір күніне есеп беріп отырады, азаматтық 

ар-ожданын үнемі қорғай алады. Екіншіден, педагогтік, психологиялық білімін жетілдіріп 

үйренумен қатар, сол  білімін  күнделікті  ісінде  шебер пайдалана білетін болуы керек. 

Мұғалім  қай  пәннен  сабақ бермесін, ол баланы өмірдің әр саласына қатысты  кез келген  

сұрағына жауап беруге даярлауы керек. Әр мұғалімнің педагогикалық ойлау қабілеті 

ғылыми түрде қалыптасуы тиіс. Үшіншіден, міндетті орта білім беру,  стандартты 

оқулықтарды пайдалану, ақпараттардың көбеюі. Өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға 

үйретпеген мұғалім қазір түпкі нәтижеге қол жеткізе алмайды. Әр сабағын түрлендіріп 

өткізетін шығармашыл мұғалімнен шығармашыл оқушы қалыптасып шығады. Ал әр 

оқушы – мемлекетіміздің іргетасы. Мемлекетіміздің іргетасының берік болуы – 

ұстаздардың қолында.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның 

әлемдегі барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты жолдауы;  

2.  Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы ; 

3.  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы  

4. https://learningapps.org/ 

5. https://massaget.kz/ 

 

 

ОРТА БУЫН ОҚУШЫЛАРЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЕРКІН СӨЙЛЕГЕ 

ҮЙЕРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Оспанова А.,Тюлемисова Л.С. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

 

Балаларға білім беру ісі адамзат өмірінде маңызды рөл ойнайды. Білімді, тәрбиелі, 

өз елін сүйетін, әдет-ғұрпын, салт-санасын қастерлейтін ұрпақты оқытып, тәрбиелеу 

біздің басты борышымыз. Сондықтан, мектепте оқушыларға сапалы, толыққанды білім 

беру үшін әрбір атқарылған істің жан-жақты ойластырылған жұмыс жоспары жасалуы 

тиіс. Қазақстандағы жалпы білім беретін мектептерге оқу жүйесін жаңарту ауқымындағы 

ең бір елеулі инновациялық шешімдерінің бірі оның оқушыларға шет тілін үйрету болып 

табылады. Оқушылар мектепті бітіргеннен кейін де шет тілін оқып, түсіне білу қабілетін 

қалыптастыруға мән берілуі тиіс. Осыған орай, шетел тілін мектепте оқытудың  

коммуникативтік бағдар беруге назар аударылады. 

«Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасы идеясының авторы Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Ең алғаш рет бұл идея 2006 жылғы 

https://learningapps.org/
https://massaget.kz/


1139 

 

қазанда Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында айтылған болатын. 

Үштұғырлық идеясы мынадай қарапайым және түсінікті формуладан тұрады: мемлекеттік 

тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін оқимыз. Азаматтардың үш 

тілді игеруіне бағыт ұстаған Қазақстан қазіргі күнгі жағдайды ескереді: тілдердің 

үштұғырлығы елдің бәсекелестік қабілетінің көрінісі болып табылады. 

Тіл – қарым-қатынас құралы екені барлығымызға мәлім. Тіл арқылы адам дамып, 

өмір сүріп, білім қорын жинақтайды.  

Қазіргі кезде, елімізде шетелдік компаниялар жұмыс істеуде. Осы компанияларға 

аудармашы, референт, менеджер және т.б. мамандар қажет. Әсіресе іскерлік ағылшын тілі 

сұранысқа ие. Тағы да басқа көптеген салаларға ағылшын тілін жетік меңгерген 

мамандарды қажет етуде. Сондықтан, оқушыларды  мектеп жасынан бастап ағылшын 

тілінде еркін сөйлеп үйретуге баса назар аударған жөн.  

Ағылшын тілінде сөйлеуді қалыптастырудың маңызы тек жақсы жұмысқа орналасу 

ғана емес. Сонымен қатар оқушыны шет тілін үйрену арқылы жан-жақты дами алады. 

Яғни, ағылшын тілінде ақпарат оқи алып, көптеген жаңа нәрселермен танысып, басқа 

елдердің әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, мәдениеті туралы біліп, өмірге деген көзқарасын 

кеңейтуге үлкен мүмкіндік алады.  

Орта буын оқушыларын ағылшын тілінде еркін сөйлеуге үйрету жолдарын 

мынадай тәсілдер арқылы жүзеге асыруға болады: 

1.Оқушыны ағылшын тілінде ойлауға үйрету. Ең алдымен сөздер, сөз тіркестері, 

сөйлемдер, фразалар үйретіп, үйренген білім-қорларын сабақта, күнделікті өмірде 

пайдалану арқылы  ағылшын тілінде балаларды ойлауға үйрету керек.  Ол үшін мұғалім 

ағылшын тілі сабағында тек ағылшынша сөйлеп, әр сабақ сайын жаңа сөздермен жұмыс 

жасап, түрлі аудио материалдарды оқушыларға жиі тыңдатып, тілді коммуникативті құрал 

ретінде пайдалануға үйрету басты жол болып табылады.  

2.Оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын арттыру, оқушылар 

тілді күнделікті үйрену үшін тапсырмалар беру. Оқушылардың қызығушылығын арттыру 

үшін сабақта көрнекі құралдарын қолдану, ойындар ойнату арқылы қызығушылығын 

арттыруға болады. Тілді аптасына 1-2 рет  үйренгенге қарағанда күніне  10-20 минуттан 

үйренудің маңызды екенін оқушыларға айту керек . Оқушылардың ағылшын тілін 

күнделікті үйрену үшін   мұғалім оқушыларға 1 апталық тапсырмалар береді. Мысалы: 

 Дүйсенбі: 3 сөз жаттау, 1 грамматикалық жаттығу орындау, 3-5 минуттық 

аудио-материал тыңдау 

 Сейсенбі: ағылшынша өлең тыңдау, оны талдау, өлеңнен кездескен жаңа 

сөздерді жаттау.   

 Сәрсенбі: 2 идиома жаттау, шағын подкаст тыңдау, подкаста кездескен жаңа 

сөздермен танысу 

 Бейсенбі: шағын мәтінді оқып, аудару, мәтіндегі жаңа сөздерді жаттау, 

аудио-кітап тыңдау  

 Жұма: оқушылардың деңгейіне сәйкес ағылшын тілінде шағын видео көру, 

оны талдау 

 Сенбі: фразалар жаттау, грамматикалық жаттығу орындау, өлең тыңдау 

 Жексенбі: деңгейіне сәйкес шағын фильм көру. 

Міне осындай күнделікті тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар үлкен 

жетістікке жете алады. Бір апталық тапсырмамен қалай жұмыс жасағандарын тексеру 

үшін оқушыларға күнделік бастатып, орындаған тапсырмаларын белгілеп отыруды сұрап, 

аптасына 1 рет болатын қосымша сабақ енгізіп, оқушылардың апта бойы қалай жұмыс 

жасағандарын тексеріп отырады. Оқушыларға мотивация ретінде апта бойы барлық 

тапсырмаларды орындаған оқушыларды марапаттау керек.  

 3.Оқушылардың тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу дағдыларын дамыту. Мектептерде 

ағылшын тілінде еркін сөйлеп үйрету үшін оқушылардың 4 дағдысын бірдей дамытқан 

жөн деп санаймын. Оқушылардың бұл дағдыларын дамыту үшін әр аптаға белгілі бір 
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дағдыға сай сабақ өткізу керек. Мысалы, бірінші апта сөйлеу дағдысына , екінші апта 

тыңдау, үшінші апта оқу, төртінші апта жазу дағдысына арнап сабақ өткізу арқылы 1 айда 

осы 4 дағдыны қамтып өтуге болады. Осы қарқынмен 1 жыл бойы мұғалім сабақ жүргізіп 

тұрса, оқушылардың ағылшын тілін эфективті түрде үйрене алады.  

 4.Ағылшын тілінің грамматикасын үйрету. Оқушы ағылшын тілінің 

грамматикасын дұрыс білмесе, сауатсыз сөйлейтін болады. Сондықтан да грамматиканы 

жеңіл, қарапайым тілмен түсіндіріп, ана тілінің грамматикасымен салыстыра оқыту 

оқушыларға онайырақ болады.  

Грамматиканы оқып үйренуде кездесетін үлкен қиындық – ағылшын тілінің 

шақтары. Мен ағылшын тілін үйрену барысында осы қиындықты басымнан өткердім. 

Шақтарды меңгерудің оңай жолдарын іздестірдім. Өкінішке орай ешқандай әдіс маған 

көмектеспеді. Сондықтан шақтарды үйренудің жеңіл әдісін ойлап табуды жөн көрдім. 

Ойлап тапқан әдісім «English Tenses with singers» деп аталады. Шақтарды әншілермен 

ассоциация жасап, сол әншілердің өзім жиі тыңдап, ұнататын өлеңдерінен шақтардың 

барлық түріне мысалдар теріп жазу арқылы үйрендім. Осы әндерді тындаған сайын 

шақтарды есіме түсіріп отырамын.                                          Ағылшын тілінің шақтарын 

ағылшын әншілерімен ассоциация жасау арқылы шақтарды оңай меңгеруге болады.  

«English Tenses with singers» әдісімен қалай шақтарды үйренгеніме тоқталатын 

болсам, мысалы, Simple Tense - ауыспалы шақты алатын болсақ, бұл шақ күнделікті 

болып отыратын іс-әрекет, адамдардың күнделікті істейтін істерін айтқан кезде 

қолданылады. Яғни бұл шақ басқа шақтарға қарағанда қарапайым.  Мен бұл шаққа Эд 

Ширан әншісімен ассоциация жасадым. Өйткені, Эд Ширанның әндері өте қарапайым. 

Simple Tense - ауыспалы шақтың барлық түрлеріне осы әншінің әндерінен мысалдарды 

кестеге жаздым. 

Continuous Tense - созылмалы шаққа Аврора әншімен ассоциация жасаған себебім, 

бұл әнші әнді созып айтады, ал Continuous Tense созылмалы, ұзақ уақытқа созылған іс-

әрекетті айту барысында қолданылады. 

Perfect Tense – аяқталған шаққа Селена Гомезді алдым. Бұл шақ аяқталған іс-

әрекеттің нәтижесін көрсетеді, Селена Гомездің әндері менің көңіл-күйімді көтерді. Бұл 

әншінің әндерін тыңдау барысында менің көңіл - күйімнің өзгеруі, оның әндерінің маған 

берген әсері, нәтиже болып табылады, сол себепті осы әншіні ассоциация ретінде алдым. 

Төменде кесте берілген. Осы кестеде ағылшын тілінің шақтарына әншілердің 

өлеңдерінен алып жазған мысалдар көрсетілген. Осындай кесте сызу арқылы оқушылар 

ағылшын тілінің шақтарын тез жаттап ала алады.  

 

 Present     Осы 

шақ 

Past      

Өткен шақ 

Future     

Келер шақ 

Sim

ple 

Ауы

спалы, 

Қарапайым 

 

Edd 

Sheeran 

Сұрақтары.: d

o / does 
жалғауы-е: –, -s 

Формуласы: V (+s) 

 

+ I remember 

you  

– I don’t  remember 

you?  

Do I remember 

? 

Сұрақтары.

:  did 

жалғауы: —ed, – 

Формуласы: V2 

 

+ I 

remembered you 

– I didn’t 

remember you?  

 Did I 

remember you? 

 

Сұрақтары: 

will / shall жалғауы: – 

Формуласы: will/shall 

+ V 

 

+ I will remember 

– I will not remember?  

Will I  remember? 

 



1141 

 

 

         5.Мақсат қоя білуге үйрету. Мақсат қою арқылы тілді прогрессивті түрде үйренуге 

болады.  Мақсат әр аптаға, әр айға арналуы тиіс. Қойған мақсаттарын дәптерге жазып, 

аптаның, айдың аяғында мақсатқа жетсе «✓» , мақсатқа жетпесе «–» таңбаларын қойып 

отыру арқылы оқушы өзінің жетістіктерін көре алады. Мысалы, 1 аптада 50 сөз жаттау 

немесе 15 идома жаттау. Ал әр айға қоятын мақсат апта сайын қойып отыратын мақсаттан 

күрделірек болуы керек. Мысалы, Simple Tense - қарапайым шақ, Continuous Tense-

созылмалы шақтардың барлық түрлерін меңгеріп, еркін қолдана білуге үйрену.                                                 

6.Ағылшын тілінде дұрыс сөйлеуге үйрету. Оқушылар ағылшын тілін үйрену 

барысында сөздерді қате айтып жатады. Қатені азайту үшін кітаптар оқып, оны мазмұндап 

отыруы керек. Оқушы оқыған материалдарын мазмұндау барысында өз даусын 

диктофонға жазып отыру керек. Содан соң, диктофондағы жазбаны тыңдап, жіберген 

қателерін түзетіп отырады.  

Сонымен қоса, ағылшын тілінде әуендер, жаңалықтарды көп тыңдап, фильмдер 

көріп, ағылшындықтар қалай сөйлейтініне зер салып, олардың дауыстарына еліктеп, олар 

Cont

inuous 

Соз

ылмалы 

 

Aur

ora 

Сұрақтары: be 

(is / am / are)  

жалғауы: -ing 

Формуласы: am/is/are 

+ Ving 

 

+ He is writing 

– He is not writing? 

Is he writing ? 

Сұрақтары: 

was / were 

Окон-е: -ing 

жалғауы: was/were 

+ Ving 

 

+ He was writing 

– He was not 

writing? 

Was he 

writing? 

Сұрақтары: 

will be / shall be 

жалғауы: -ing 

Формуласы: will/shall 

+ be + Ving 

 

+ He will be writing– 

– He won’t be 

writing? Will he be 

writing? 

Perf

ect 

Аяқ

талған 

 

Sele

na Gomez 

Сұрақтары: 

have / has жалғауы: -

ed 
Формуласы: have/has 

+ V3 

 

+ I have run 

– I haven’t run ? Have 

I run? 

Сұрақтары: 

had 
жалғауы: -ed 

Формуласы: had + 

V3 
 

+I had 

worked 

-I hadn’t run? Had 

I run? 

Сұрақтары: 

will have / shall have 

жалғауы: -ed 

Формуласы: will/shall 

+ have V3 

+ I will have 

run 

– I won’t have 

run? Will I have run? 

Perf

ect 

Continuous 

 

Аяқ

талған 

созылмалы 

 

Sam 

Smith 

Вспом. 

гл.: have been / has 

been 

жалғауы: -ing 

Формуласы: have/has 

+ been + Ving 

 

 + She has 

been living  

– She has not been 

living ? Has she been 

living? 

Вспом. 

гл.: had been 

Окон-е: -ing 

жалғауы: had 

been + Ving 

 

+ She had 

been writingliving 

–She had 

not been living? 

Had she been 

living? 

Вспом. 

гл.: will have been / 

shall have been 

жалғауы: -ing 

Формуласы: will/shall 

+ have been + Ving 

+ She will have 

been living 

– She won’t 

have been living? Will 

she have been living? 
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қалай сөйлейді, оқушыда солай сөйлеуге тырысып отыру арқылы дұрыс сөйлеп үйренуге 

болады.  

7.Үйренген сөздер, сөз тіркестер, идиомаларды байланыстырып еркін тақырыпқа 

шығарма, эссе жазып отыру арқылы, жаттаған материалдар үйренушінің жадында жақсы 

сақталады. Жазған шығарма, эсселерін бірнеше рет оқып, мазмұндап айту арқылы еркін 

сөйлеп үйренуге болады. Міне осы әдісті оқушылар аптасына 1 рет болса да қолданып 

отырса, тілді үйренудегі  қиындықтарды жеңеді.  

Шет тілінде сөйлетіп үйрету мұғалімдер алдында тұрған басты міндет. Сабақты 

көрнекіліктер пайдаланып, коммуникативті ойындар арқылы өткізу, грамматиканы оқыту 

кезінде жеңіл әдістерді пайдаланып үйрету, сабақ барысында сөйлеуді бірінші орынға 

қойып, оқушылармен тек ағылшынша сөйлесу, аудио және видео материалдарды көп 

тыңдатып, оқушыларға үй жұмысынан тыс күнделікті тапсырмалар беру арқылы жүзеге 

асыру керек. 

  

1. Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

2. ttps://icrov-pvl.gov.kz/files/blogs/1441271411417.pdf 

3. https://infourok.ru/aylshyn_tln_yretu_ds-tslder-459523.htm 

4. https://baribar.kz/student/1885/aghylshyn-tilinde-tynhdap-tusinuge-uyr/ 

5. http://bilimdiler.kz/ustaz/13810-oyyn-arkyly-studentterge-agylshyn-tilin-

soyleuge-uyretu.html 

 

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ 

 

Володяқызы А.,: Тюлемисова Л.С. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

 

Білімнің қайнар көзі мен дағдының қалыптасуының бастамасы–бастауыш саты. 

Болашақта сан-түрлі мамандыққа талпынудың іргетасы да, кірпіші де осы бастауыштан 

қаланады. Әлбетті, жас бүлдіршіндердің ұшқыр - қиялын, ой-санасын білім нәрімен 

сусындататын, жүйрік қабілетін ұштайтын - ұстаз шеберлігінің қолында.  

Бастауыш мектепте жүйелі оқытуды жеделдету технологиясының тиімділігін ең 

алдымен оқушылардың белсенділігі мен танымдық ізденісіне қатысты десек, бұларды 

қамтамасыз ететін олардың өзін - өзі басқаруы. [1] 

XXI ғасыр мектебі жедел өзгеріп жатқан заманға бейімделуге мүмкіндік беретін 

түбегейлі өзгерістер енгізуді, өз кәсіби шығармашылығымызды шыңдауды талап етеді. 

Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана 

жаңа тұрпатты педагог  қалыптастырады. [2] 

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, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білу және 

оны тиімді жүзеге асыру (тиімді оқыту әдіс-тәсілдері: бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. [3] 

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. 

https://icrov-pvl.gov.kz/files/blogs/1441271411417.pdf
https://infourok.ru/aylshyn_tln_yretu_ds-tslder-459523.htm
https://baribar.kz/student/1885/aghylshyn-tilinde-tynhdap-tusinuge-uyr/
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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. Бұл бағдарламаның маңыздылығы да осында. [4] 

Көптеген елдердің келешегінің кемелдігі, өркендеп дамуы, әлемде өз орнын ойып 

тұрып орын алуы оның білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы 

білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы да 

саналы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен терең білім беру-бүгінгі күннің басты талабы.   

Оқу-тәрбие үдерісі мен педагогикалық теорияда соңғы жалдарда айтарлықтай  

өзгерістер болып жатыр. Қазіргі таңда білім берудегі жаңғырту мен инновациялық 

үрдістердің дамуына ықпал етудің маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби 

шеберлігімен қабілеті. Яғни, осылайша «кәсіби шебер» түсінігіне тек қана әдістемелік, 

пәндік, дидактикалық, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің 

жеке тұлғалық ерекшелігі, жоғары потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады. ҚР-ның 

педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға көптеген жағдайлар жасалуда. Соған орай 

жан-жақты үш айлық  курс бағдарламалары арқылы 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. 

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. 

Білім мазмұнын жаңарту не үшін қажет? 

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 азаматын тәрбиелеу; 

 мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру. 

 әлем стандартына сай білім беру; 

 бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу; 

 табысты өмір сүру дағдаларын қалыптастыру; 

 функционалдық сауаттылықты арттыру; 

 тәжірибелік дағдыларды дамыту 
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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: 

 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. 

Білім берудің тиісті деңгейлері Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру 

стандарты деген не? 

-бастауыш білім берудің жалпы білім беретін бағдараламаларын жүзеге асыратын 

білім беру ұйымдарындағы білім беру үдерісін ұйымдастыруға арналған негізгі құжат 

болып табылады, себебі: 

-оқушылардың дайындық деңгейіне, бастауыш білім беру мазмұнына, 

оқушылардың ең жоғары жүктемесіне қойылатын талаптарды айқындайды, мөлшерлейді: 

-мектеп қызметкерлерінің іс-әрекетін, оқушылар, ата-аналар, қоғамдық өкілдері, 

барлық білім беру деңгейінің басқарушыларының іс-әркетін, білім беру үдерісінің барлық 

субъектілерінің даму үдерісін реттейді. 

Қазіргі ХХΙ ғасырдың жаһандану заманында азаматтарының бойында білік пен 

дағды қандай деңгейде қалыптасу керек? деген түрлі сауалдар негізгі мәселеге айналып 

отыр. Әлбетте, оны қалыптастыратын бірден-бір жауапты да білікті маман ол - бастауыш 

сынып мұғалімі. Бастауыш сынып мұғалімдерінің көтерер жүгі жеңіл емес. Өйткені 

мектепке келген жас бүлдіршіннің бойында ең алғаш білік, дағдаларды қалыптастырушы 

осы бастауыш сынып мұғалімдері. Бұл кезекте жаңартылған білім мазмұнының 

бағдарламасының ерекшеліктерін жете түсініп, меңгерген бастауыш сынып мұғалімі 

болашаққа бағдарланған оқушыны қалыптастырады деп ойлаймын. 

Бастауыш білім берудегі жаңартылған білім мазмұны ерекшеліктерін кесте арқылы 

беру: 

Кесте №1 

Білу Нақты іс-әрекетті іске асыру 

Түсіну Іс-әрекеттің мазмұнын сипаттау 

Қолдану Алған білімін күнделікті өмірде қолдана, іске асыра білу 

Анализ Әрекетті екінші әрекетпен салыстыру 

Синтез Салыстырған әрекеттің жақсы-жаман жақтарын 

салыстыру 

Бағалау Сарапталған бүтін дүниеге баға беру. Өз көзқарасын, 

пікірін айта білу 

 

Блум таксономиясы арқылы сұрақ қоя білу шарттары 

Кесте №2 

Ма

қсаттар 

Сұрақ үлгілері Пайдаланылатын 

етістіктер 
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Білу Білу Не? Кім? Қашан? Не … 

үлгісі болып табылады? … не 

тұспалданады? 

Еске түсіру, анықтау, 

мақұлдау, қайталау, атау, 

әңгімелесу, табу, ұсыну 

Түсіну Басқаша қалай түсінуге 

болады? … бұл үлгі болып табыла ма? 

Мен мұны өз сөзіммен сипаттай алам 

ба? 

Қайта қарастыру, 

сәйкестендіру, талқылау, 

тарату, мойындау, түсіндіру, 

айқындау, әңгімелеу 

Қолдану Бұл қалай пайдаланылады? Бұл 

немен байланысты? … қандай 

жағдайларда? 

Көрсету, тағайындау, 

орындау, суреттеу, қолдану, 

пайдалану, айналысу 

Анализ Неге? Қалай? … себебі ен 

болып табылады? Қорытынды үшін 

не нәрсе дәлел? … себебі қандай? … 

бір-бірімен қалай үйлеседі? 

Ажырату, саралау, 

жатқызу, салыстыру, 

тәжірибеден өткізу, қарама-

қарсы қою, зерделеу 

Синтез Егер бұл іске асатын болса, 

осыдан кейін не болады? Теорияның 

болжамы іске аса ма? Алынған 

ақпарат негізінде қандай қорытынды 

жасадым? Бұл онымен қалай 

байланысты? 

Тұжырымдау, оқыту, 

әзірлеу, дамыту, қайта анықтау, 

ұсыну, жасау 

Бағалау Бұл жақсы ма және 

неліктен?Бұл қисынды ма және 

неліктен? 

Жорамалдау, бағалау, 

таңдау, анықтау, санау, өлшеу, 

айыптау 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап 

келеміз», - деген сөзі ұстаз қауымына үлкен тапсырыстарды артып отыр. Еліміздің 

болашағы көркейіп, өркениетті елдердің қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен 

көрінеді. Дүниежүзілік озық тәжиірбелерге сүйеніп, жаңа типті оқыту, яғни әр баланың 

табиғи қабілетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасай отырып, оны жан-жақты дамыту 

керек. Сонымен қатар халыққа Жолдауында ел дамуының негізгі кепілі - білім саласын 

ешуақытта назардан тыс қалдырған емес. Білім сапасын көтеріп, мұғалім беделін арттыру, 

жаңа мектеп, балабақша салу сынды жұмыстар елбасының тікелей тапсырмасымен кезең-

кезеңімен жүзеге асырылуда. Алдағы үш жылда мектеп жетіспеушілігін жойып, білім 

ордаларын мүмкіндігінше екі ауысымға ауыстыру керектігін алға тартты. Сондай-ақ, 

үлгерімі жоғары студентер мен оқушылардың қолдау көрсетудің тиімді жүйесін құру 

қажеттігін айтып өтті. «Мәңгілік Ел» стратегиясын қолдаушы да, жалғаушы да осы 

ұстаздар қауымы болмақ. Өйткені, мұғалімдер оқушыларға дұрыс бағыт–бағдар бере 

отырып еліміздің болашағын қалауға атсалушы. 

Бастауыш мектепте жүйелі оқытуды жеделдету технологиясы оқушылардың таным 

дербестігін дамытатын, оқушының танымдық қызметін басқарудың жеделдетілген жүйесі 

болып табылады. 

Жүйелі көзқарас негізіндегі психологиялық педагогикалық технологияның 

астарында оқу барысын, оқушылардың таным дербестігін толық басқару идеясы жатыр. 

Оқу үрдісінің тиімділігі ең алдымен, оқушылардың белсенділігі мен танымдық ізденісіне 

қатысты десек, бұларды қамтамасыз ететін әуелі сол басқару болып табылады. Бұл 

технологияда оқушы өзі оқу мақсатын көздейді. Сондықтан бастауыш мектепте жүйелі 

оқытуды жеделдету технологиясы бүгінгі күн талабы екендігі жөнінде Т.Т.Ғалиев өз ойын 

білдіреді. [5] 

Жалпы айтқанда, аталмыш бағдарлама баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыруда аса маңызды рөл атқарады. Жас талапкер өзінің мектеп қабырғасында 

алған білімін одан әрі шыңдай отырып, өмірлік тәжірибе етіп қолдана білуі керек. Сол 

үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға 
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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. Ата-бабамыз «Оқу - инемен құдық қазғандай» демекші, жан-жақты, 

шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болып, нәтижеге жетеді. «Білімді болу деген 

сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу», - деген Әл-Фарабидің сөзіне 

жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен ғана өлшенбек.  

Демек, біз осындай болашағы зор бағдарламалар арқылы көптеген жетістіктерге 

жете алатынымызға кәміл сенемін.«Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол 

өзгерісті уақытында жаса» деген ілімді негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті 

дамытып, оқушыларды болашаққа жетелеп, жарқын істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған 

білім жүйесі – болашақ кепілі.   
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БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ ӘДІСТЕР МЕН ТӘСІЛДЕР 

 

Хасенова Г. А. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

 

Мектепке дейінгі балаларға тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда 

олардың сөйлеу тілін дамытуға, байланыстырып сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, 

құрастыра сөйлеуге, сөздік қорының молаюына баса көңіл бөлген жөн. Сәбилердің 

дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп, тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің 

алатын орны ерекше. Балабақшада балалардың дұрыс сөйлей білу мәдениетін көркем 

әдебиет арқылы жүзеге асыруға болады. Әрбір ұйымдастырылған оқу қызметінде 

дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың қиялын шарықтатып, ойлау 

қабілетін ұштауға болады. Дидактикалық материалдармен балалар жаттыққан сайын 

олардың зейіні, тапқырлығы, ынталылығы, өзіндік ойлау жүйесі дами түседі. Балаға 

әңгімелеп айтуға, оқып тыңдауға, жаттауға арналған материалдар олардың даму 

деңгейіне, жас шамаларына лайықты болуы қажет. Балаларға суретті кітапшаларды 

көрсетіп, мазмұнын айтып беру қолайлы. Бұл жастағы сәбилерге оқиғасы сәтті 

аяқталатын, қорқыныш сезімін тудырмайтын шығармаларды таныстырған орынды. [1] 

 Ана тілін үйренудің заңдылығы, бірқатар қабілеттердің дамуы процесінде ішкі 

сезім арқылы (саналы емес) жүзеге асырылады:1) өзінің сөйлеу органы бұлшық еттерін 

адамның жұмыс істете білу қабілеті – сөздің дыбысын артикульдеу, интонация 

элементтерін, просодемаларды модульдеу және оларды есту; 2) дыбыс кешендері мен 

интонацияны тілден тыс шындықпен салыстыру қабілеті, яғни оларды сөйлеу элементінің 

мағынасы ретінде түсіну; 3) сөздің мағыналық элементін өз сезімімен салыстыра білу 
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қабілеті, яғни оларды бағалау; 4) араласу, тану, сөзді және адамның мінез-құлқын 

тәртіптеу процесінде сөздің мағыналық үйлесімділік дәстүрін және бағалау элементін есте 

сақтау қабілеті. [2] 

 Егер тәрбиеші баланың табиғи сөйлеуі неғұрлым қарқынды болатын жағдай 

жасаса, онда баланың тілі неғұрлым тезірек байиды және оның психикасы жан-жақты 

дамиды. Лингвистикалық-дидактикалық принциптерге құрылған тіл үйретудің түрлі 

әдістерін қолдану тілді дамытуды жеделдетудің негізгі шарты болып табылады. 

Оқыту әдісі деп білімді бір адамнан екінші адамға беру мақсатымен орындалатын 

үйренуші мен үйретушінің іс-әрекетін айтады.     

Мектепке дейінгі кезеңдегі тілдің дамуына мынадай тәжірибелік әдістер тән: 

еліктеу әдісі, сөйлесу (әңгімелесу) әдісі, қайталап айту әдісі, әңгімелеп беру (құрастыру) 

әдісі. 

Еліктеу әдісінде үйретуші мен үйренуші екеуі де бір сөзді, бірақ әр түрлі етіп 

айтады: үйретуші ересек адамдармен сөйлескендегіден гөрі біршама қарқындырақ, сөзінің 

дыбысын артикульдеп және сөздің дауыс ырғағын мәнерлеп сөйлейді, ал үйренуші 

тыңдайды да, қайталайды, оның сөзіне еліктейді, сөйлеу қимылын үйренуге (дауыстың 

артикуляциясы мен модуляциясы) және мағынасын түсінуге тырысады (затты, қимылды 

және т.б. көрсететін дыбыс кешендерінің мәліметін салыстырады). Мұндайда тәрбиеші 

үшін орфоэпиялық норма деңгейінен төмен түспеу және баланың сөзіне еліктемеу 

(«сақауланбау», «шолжаңдамау») аса маңызды. 

Бұл әдісті қолдануды сәби шағынан бастап, кейінгі шақтарда (тек балалар 

бақшасында ғана емес, мектепте, тіпті есейгенде де) жалғастырып отырады. 

Еліктеу әдісіне үйрену тұрмыстық іс-әрекеттерді атқару кезінде, айталық, баланы 

шомылдыру кезіндегі баламен қатынас процесінде еріксіз түрде болуы мүмкін. 

Еліктеу әдісі бұдан гөрі ересек балаларды тілге үйрету кезінде кез келген ойын 

үстінде пайдаланылады. Заттармен ойын ойнау кезінде балалар оларды бір орыннан 

екінші орынға ауыстырады, лақтырады, көрсетеді, итереді, шұқылап көреді, бұрайды, 

заттарды бақылайды және олардың сапасын, қимылын атайды. Мұнда да тәрбиеші 

баламен сөйлесуге, оны жетелейтін сұрақтар беруге тиіс. «Мынау қандай шар? Кішкентай 

ма? Көк пе?», «Мына машина жүре ме? Әлде тоқтап қалды ма?», «Автомобиль қалай белгі 

береді? Паровоз ше? Пароход ше?»-деп сұрайды ересек адам. Бала жауап бере отырып, 

тәрбиеші сұрағанда айтқан сөзді қайталайды: «Кішкентай», «Жүреді», «Би-би!», «Ту-ту!», 

«Гу-у-у!». Сол арқылы баланың лексикасы кеңейе түседі. 

Баланың «құрылыс салуына» көмектесе отырып, тәрбиеші құрылыстың затын, 

оның бөлшегін атайды, құрылыста нәтижеге жетуге қажетті өзінің іс-әрекетін атайды. 

Сюжетті драмалық-рольдік, «режиссерлік» ойын процесіне тіл дамыту үшін 

қолайлы жағдай ерекше көп болады. 

Рольдік ойында бала ересек адамдардың өміріндегі өзі байқаған немесе 

әңгімелерден білетін, есінде қалған әр түрлі жағдайларды қайталайды : «анам балаларды 

тамақтандырып жатыр», «тракторшы жер жыртып жүр», «электр монтері немесе газ 

жөндеуші тұрғындардың шақыруымен үйге келді», «мұғалім мектепте балаларды 

оқытады» және т.б. Бала ересек адамның қимылын да, сол қимылмен айтылатын сөзін де 

қайталайды.         

Режиссерлік ойында бала өзі роль алмай, оны осы оқиғаға қатысатын 

ойыншықтарға бөліп береді: сюжеттерді – балалар бақшасы, зообақ және с.с. балаға оның 

өмірлік тәжірибесін ескере отырып, тәрбиеші айтып береді. 

Драматизациялық ойында бала таныс ертегілерден бір кейіпкердің ролін алып, 

ойын процесінде өз кейіпкерінің сөзін қайталайды, сол арқылы өзінің тілін байытады. 

Сюжетті ойындар үйренген тілдік материалды бекіте түсуде тамаша жаттықтыру 

болып табылады. Балалар алдарына әдейі белгілі бір өмір жағдайында айтылған 

ересектердің сөзін немесе ертегі кейіпкерінің сөзін дәл қайталап айтуды мақсат етіп 

қояды. Қимыл ойындары, ойындар әдетте балалардың тілін жаттаған әзіл-оспақпен, 
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әндермен, санамақтармен байыта түседі. Жаттау тәрбиешінің сөзіне еліктеу процесінде 

жүргізіледі, тәрбиеші балалармен бірігіп ойнайды және алдымен әзіл-оспақты, санамақты 

өзі айтып, өлеңді де өзі әндетеді. Баланың ойын кезіндегі сөйлеу мөлшері оның жас 

шамасына байланысты. Мысалы, балалардың бірінші жылында ойнайтын «Алақай-ау, 

алақай!» ойыны ересектердің сөзбен сүйемелдеуімен ғана ойналады, бала оның тек 

қимылына ғана еліктейді (алақанын соғады, қолын басына қояды т.с.). Бұл мысалдар 

оқытудың бір әдісімен – еліктеу әдісімен келтіріледі. Бірақ әр жағдайда бұл әдіс әр түрлі 

тәсілдермен жүзеге асырылады. 

Белгілі бір әдістің қолданылу нұсқасын, сол әдісті құрайтын негізгі іс-әрекеттің 

енгізілуін тәсіл деп атаймыз.  

Сонымен, еліктеу әдісін жүзеге асыратын тәсілдер мыналар болуы мүмкін: 

4) айналадағылармен танысқанда нақты затты бақылау – жоғарыда келтірілген 

мысалдағыдай, сәби өз қолына қарайды, анасының не тәрбиешінің қолын бақылап, оған 

ілесе қайталайды, оның сөзіне еліктейді; 

5) ойындар, ойын үстінде баланың тілі жаңа лексикамен толығып қана 

қоймайды, сонымен бірге ол жаңа сөз формасымен де байиды («электр монтері», «қонаққа 

бару» ойынында балалар зат есімді меңгереді, «Қызыл Телпек пен сұр қасқырды» 

ойнағанда, балалар диалог сөздерді байланыстыруға үйренеді); 

6) сөз үлгісіне сүйену (сөзді елестету): тәрбиеші айтқан сөзді балалар 

қайталайды («Су, су, менің бетімді жу!»). 

Кез келген әдісті іске асырудың тәсілдері көп-ақ: шығармашылықпен жұмыс 

істейтін әрбір тәрбиеші әдістің өзін бұзбастан әрдайым өзіндік тәсілдер жасайды. 

Мысалы, еліктеу әдісі, айтылған тәсілдерден басқа, суреттерді, тірі объектілерді 

(жануарларды, өсімдіктерді), бейнефильмді, магнитофонды және басқаларды пайдалану 

тәсілдері арқылы орындалуы мүмкін. 

Бала үшін орындауы анағұрлым қиыны оның тілін үйрету әдісі – сөйлеу әдісі, мұны 

қосымша сұрақ пен жауап әдісі, әңгімелесу әдісі деп те атайды. 

Әңгімелесу әдісі үйретушінің сұрауынан, ал үйренушінің жауап беруінен тұрады. 

Демек, олардың екеуі де сөйлейді, бірақ бір сөзді емес (еліктеу әдісіндегіндей), әр түрлі 

сөздерді сөйлейді: үйретуші өзінің сұрағымен баланың өзіне таныс сөздерді, дыбыстарды, 

грамматикалық формаларды немесе дәнекер мәтінді еске түсіруге және оны орнымен 

қолдануға итермелейді. 

Нақты затқа немесе суретке сүйену тәсілі дидактикалық ойындармен, яғни оқытуға 

арнайы арналған ойындармен шектеседі. Ересек адамдар балаларды белгілі бір ойынның 

ережесімен таныстырады. Содан соң олардың өз бетімен ойнауларына мүмкіндік береді. 

Кез келген дидактикалық ойында баланың тілін дамытатын үлкен мүмкіндіктер бар: 

өйткені дидактикалық ойын арқылы берілетін кез келген білімді бала сөйлеу түрінде 

үйренеді. Бірақ баланың сөйлеу тілін дамытуға арнайы арналған дидактикалық ойындар 

да бар – бұл сөйлеу       

түріндегі дидактикалық ойындар. 

 Мектепке дейінгі бес-жеті жастағы балаларды, жоғарыда айтылған тілге үйрету 

әдістерінен басқа, қайталап айту әдісімен де үйретеді, ол балалардың сөзін тілдің барлық 

компоненттерімен (лексикамен, грамматикалық формаларымен, интонациямен) 

байытатын, олардың байланыстырушы сөздерін жаттықтыратын қайталап айту әдісімен 

сөйлеуге үйретеді. 

Қайталап айту әдісінде тәрбиеші балаларға көркем әдеби шығарманы оқып береді 

(айтып береді) немесе серуендегенде, экскурсияда болғанда өздері көрген нәрселерді 

олардың есіне салады, немесе «өз өмірінде болған оқиғаларды» айтып береді (баяндайды), 

немесе балалар көрмеген әлде бір затты, хайуанатты сөзбен суреттеп айтады, содан соң 

оларды :  

3. тәрбиешінің әңгіме айтуы барысында сұрақ қоюға;  
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4. оның әңгімесін (өз жолдастарының біріне немесе үйдегі ересек адамдар 

үшін) қайталап айтып беруге ынталандырып отырады. 

Қайталап айту әдісі еліктеу әдісіне ұқсас. Бұл әдістердің арасындағы 

айырмашылық мынада: тәрбиеші оқып болысымен-ақ мәтіннің кейбір жерін бала 

қайталайды (еліктейді); жуықта естіген мәтіннің мазмұнын бала мүмкіндігінше айтып 

береді; баланың мәтінді қабылдауы мен оның мазмұнын қайталап айтуы барысында 

біршама уақыт өтуі қажет. Балаларды көркем әдебиетпен таныстыруға байланысты 

әдістемеде қайталап айтудың көптеген тәсілдері бар, мысалы: сүйікті кейіпкерлерін ойнау, 

ертегілерді, әңгімелерді және т.б. сахнада көрсету. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілінде құрастыру (әңгімелеп беру) әдісіне кең 

дербестік беріледі. Оның мәні мынада: балалардың ертегілерді өз бетінше «құрастыруын», 

олардың өз өмірлерінде кездескен нақты жағдайларды әңгімелеп беруін, оқылған көркем 

әдебиеттегі тақырыптарды араластырып айтуын, картинкаларды, нақты объектілерді – 

заттарды, хайуанаттарды, өсімдіктерді суреттеуін тәрбиеші көтермелеп отырады. 

Балаларды ана тіліне үйретудің жоғарыда келтірілген әдістері баланың тіпті өзін 

арнайы оқытып жүргенін аңғармай, тілді ішкі сезім арқылы игеріп, табиғи қарым- 

қатынаста үйренуін көздейді. Мұндай әдіс үйретудің практикалық әдісі деп аталады, оның 

теориялық әдістен айырмашылығы сол, мұнда балаларға және жас өспірімдерге 

лингвистика, тіл туралы ғылым жөнінде мәлімет беріледі. Теориялық әдіспен балалар 

мектепте, ана тілін іс жүзінде меңгергеннен кейін ғана танысады. 

Болашақ тәрбиеші үшін балалармен жеке және бір топ баламен бірден (яғни алдын 

ала дайындалмастан) мазмұнды (өрістейтін) әңгіме жүргізе білу дағдысы кәсіби шеберлік 

болып табылады. Бұл дағдыға олар тиісті әдісті үйрену, практикалық әдістерді меңгеру 

нәтижесінде ие болады. Балаларды әңгімеге шақыру, байланыстырып әңгімелеу 

шеберлігінің дағдыға айналуы да осылайша жүзеге асырылады.  

   Оқытудың тәжірибелік әдістері – еліктеу, сөйлесу (әңгімелесу), қайталап айту, 

әңгімелеп беру, (құрастыру) және осы әдістермен жұмыс істеу тәсілдері: нақты 

объектілерге суйену, ойындарға (заттық, сюжеттік, қимылдық, дидактикалық) сүйену, 

иллюстрацияларға (картинкаларға) сүйену, тәрбиешінің сөз үлгісіне, магнитофоннан 

жазып алғанға, бейнебаянға және т.б сүйену балаларға тіл үйретуде аса тиімді. Өйткені ол 

тілді үйренудің табиғи процесінің заңдылықтарын ескере отырып жасалған, бұл процесті 

бұзбайды, қайта оны неғұрлым интенсивті, сөйлеу жұмысын дене, бұлшық ет және ішкі, 

интеллектуалді, эмоциялық жұмысын көбейте түседі. [3] 

   Бүгінде әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Балалардың тілін 

дамытуда жаңа әдістер мен технологияларды қолданып, іздену қажет. Оларды тиімді 

қолдану білім сапасын арттырады. Сабақ өткізгенде бірінші орынға ойын және ойын 

түрлері қойылады. Ойын – оқу үдерісіндегі оқытудың формасы әрі әдісі ретінде 

қолданылады. [4] 

   Тіл дамытуда көрнекі құралдар, түрлі суреттер, кестелер, ойыншықтар, музыка 

және т.б. материалдар ұйымдастыру арқылы оқу қызметін көркемдеп отырса, балалардың 

сөздік қоры біршама толығады. Әрбір сабақта ойын түрлерін және өзара сөйлеу үлгілерін 

тақырыпқа сай қолданған жөн және тиімді. Ойын элементтерін дидактикалық материал 

ретінде пайдаланудың пайдасы зор. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді 

және нақты міндеттерді шешеді. Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы 

міндеті – сөздің мағынасын дұрыс түсініп оны өз сөзінде дұрыс қолдану. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

5. «Отбасы және балабақша» журналы, №1.2017, авторы А.С.Кушикбасова 4- 

бет. 

6. Б.Т. Баязова «Тіл дамыту әдістемесі» 

7. Л.П.Федоренко, Г.А.Фомичева, В.К.Лотарев «Мектеп жасына дейінгі 

балалар тілін дамыту методикасы» Алматы «Мектеп»  

8. Интернет, сайт: https://stud.kz/referat/show/23071 
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ НЕГІЗДЕРІ 

 

Мусина Р.М. 

Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру колледжі 

 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау үдерісі – 

білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру, ақпараттық 

технологиялар жөнінде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру секілді кешенді 

шараларға тікелей қатысты. Әлем тәжірибесі көрсеткендей, кез-келген мемлекеттің 

экономикалық жетістігі сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесіне 

байланысты. Өйткені білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдық капиталы мен 

инновациялық әлеуеті қалыптасады. 

Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында тиімділігі жоғары 

инновациялық үлгіге көшу мақсатымен ел экономикасын кәсіптік-техникалық кадрлармен 

қамтамасыз етуге бағытталған арнайы техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасы 

жүзеге асырылуда. 2011 жылы Қазақстан Үкіметі әлеуметтік жаңғыртудың негізін салуға 

бағытталған Мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыруды бастады. 

Қазіргі таңда осы бағдарлама аясында кәсіптік және техникалық білім беру жүйесі 

жетілдіріліп жатыр, бұл — елді индустрияландыру қажеттілігінен туындаған іс-шара 1., 

4б . 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру 

жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған 

мемлекет болу үшін біз сауаттылығы  жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек 

ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», –  деп атап көрсетті 

[1., 3б]. 

Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, құзыретті,  өз жұмысын жақсы білетін, жан-жағына бағыт-бағдармен қарайтын, 

әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге,  әлеуметтік-саяси оңтайлы 

тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті білікті маман, 

индустриалды-инновациялық жағдайды шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай 

өзін көрсете білуге бейім, өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, 

тарихты жетік меңгерген, отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, 

шығармашыл, оңтайлы кәсіби маман дайындау. 

Қазіргі таңда Қазақстанда Индустрияландыру бағдарламасындағы кадр сұранысын 

есепке ала отырып, кәсіптік-техникалық білім беруді жаңғырту бойынша ауқымды 

жұмыстар қолға алынуда. Кәсіптік-техникалық білім берудің қолжетімді болуын 

қамтамасыз ету мақсатымен Қазақстанда кадрлар даярлау мен қайта даярлайтын төрт 

өңіраралық орталықтың құрылысы жүріп жатыр. Атап айтсақ, Атырау қаласында 

мұнайгаз саласы үшін кадрларды даярлау мен қайта даярлау жөніндегі өңіраралық 

орталықтың құрылысы аяқталуға жақын. Екібастұздағы отын-энергетикалық саласында 

техникалық және қызмет көрсету еңбегі үшін және Өскемен қаласында машина жасау 

саласы үшін кадрларды даярлау мен қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтардың 

құрылысы жалғасуда. Ағымдағы жылдың қараша айында Шымкент қаласында өңдеуші 

өнеркәсіп саласы үшін өңіраралық орталықтың құрылысы басталды. 

Елбасының тапсырмасына сәйкес Қазақстанның Астана, Алматы, Ақтөбе, 

Шымкент қалаларында кәсіптік-техникалық білім берудің халықаралық стандарттары 

енгізілетін әлемдік деңгейдегі 4 колледждің құрылысы жоспарланып 2015 жылға дейін 22 

кәсіби лицей салынуын қолға алған.  
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Кәсіптік-техникалық білім беруді дамыту үшін қазіргі таңда төрт өңіраралық 

орталықтың құрылысы жүріп жатыр. Атап айтсақ, Атырау қаласында мұнайгаз саласы 

үшін кадрларды даярлау мен қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтың құрылысы 

аяқталуға жақын. Екібастұздағы отын-энергетикалық сала үшін техникалық қамтамасыз 

ету еңбегі үшін және Өскемен қаласында машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау 

мен қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтың құрылысы жалғасуда. Ағымдағы 

жылдың қараша айында Шымкент қаласында өңдеуші өнеркәсіп саласы үшін өңіраралық 

орталықтың құрылысы басталды. 

Қазақстан ТМД елдерінің арасында бірінші болып бұрынғы бастапқы және орта 

кәсіптік білімнің базасында техникалық және кәсіптік білім жүйесін құрды және бұл 

бастама кадрларды дайындауға техникалық бағыт беруге, бірнеше біліктілік деңгейін 

белгілеуге мүмкіндік берді. Өз кезегінде ұлттық экономика салалары үшін білікті 

мамандар даярлау жаңа индустриялық жобаларды жүзеге асырумен қатар Қазақстан 

Үкіметінің басты міндеттерінің біріне айналды. 

Бүгінде отандық білім беру мен бизнес саласы арасындағы әріптестік байланыс 

күшейіп келеді. Оған ел экономикасының дамуына қажетті мамандықтар даярлаудың 

себепкер екенін ескерсек, бұл арнадағы жұмыстар өз ретімен орындалуда. Бұл бағыттағы 

жүйелі жасалған жұмыстар екінші жағынан аймақтық бәсекені арттырары сөзсіз. Дей 

тұрғанмен, жасыратыны жоқ, елімізде кәсіптік білім беруді көздейтін стандарттарға енді 

ғана көңіл бөлініп келеді. Осы ретте ірі кәсіпорындар кәсіптік білім беру жүйесіне қыруар 

қаржы салып, жас мамандарды даярлау ісіне белсене қатысуда 2., 9б . 

Білім беру жүйесін дамыту үшін елімізде аталмыш сала құрылымдық, мазмұндық 

бағытта жаңаруда. Озық әлемдік технологиялар енгізіліп, ауқымды жұмыстар жасалып 

жатыр. Білімнің жоғары деңгейге көтерілген заманда адамның білімі мен кәсіби біліктілігі 

экономика дамуының басты тетігіне айналып, мұның өзі заманауи техниканы жан-жақты 

меңгерген кәсіби білікті мамандардың қажеттілігін туғызуда. Осы мақсатта қабылданған 

білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аталған 

мәселелерді шешуге арналған ұлттық мамандар даярлаудағы негізгі қарқынды жоба 

болып табылады. Техникалық және кәсіптік білім беруде оқу орындары мен әлеуметтік 

серіктестіктердің байланысының жақсарғандығын осы секілді игі бастамалардан аңғару 

қиын емес.  

Түптеп келгенде, облыс халқының басым бөлігі ауылшаруашылық саласында еңбек 

етеді. Бірақ, облысты өзге аймақтармен қатар дамыту керектігін ескерсек, 

индустрияландыру бағытына негізгі басымдық беру керек деп ойлаймын. Оған 

республикада қабылданған индустриялық-инновациялық бағдарлама зор мүмкіндік беріп 

отыр. 

Әлемдегі өзге елдермен қатар Қазақстанда да кадрлар даярлаудағы кәсіптік-

техникалық білім беру жүйесі бизнес пен жұмыс берушілердің белсенді қатысуымен 

дамуда. Бизнесті техникалық және кәсіптік білім беруге тарту Мемлекеттік индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасында айқындалғанын айта кету керек. Мысалы, 2011 

жылы техникалық және кәсіптік білім беретін 104 оқу мекемесі индустрияландырудың 

әрбір жобасы үшін базалық болып анықталған. 

Бүгінде еліміздің кәсіптік білім беру жүйесіне мән беріліп отырғаны мәлім. 

Сұранысқа ие кәсіптік мамандарды сапалы даярлаудың нақты өлшемдерін анықтауда 

бітірушілердің кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілікті берудің құқықтық 

базасы қаншалықты оңтайлы жүйеде дамыған.  

Бүгінде техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ) беру саласын дамытуға негіз 

боларлық отандық білім беру жүйесінің құқықтық базасы қалыптасып келеді. Білім беруді 

дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданып, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілді. Ұлттық біліктілік жүйесі құрылып, сапалы маман даярлауға оң ықпалын 
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тигізетін ондаған нормативтік-құқықтық актілер әзірленді. Бұл құжаттардың барлығы 

техникалық және кәсіптік білімнің келешек өркендеуіне берік негіз болары анық. 

Нақтырақ айтсақ, қоғамның негізі болып табылатын орта буын мамандар жаңа 

технологияларды әзірлеуге қатысып, еңбек үдерісін ұйымдастыруға, барлық 

инновациялық жобалардың іске асырылуына атсалысады. Жалпы алғанда, экономиканы 

дамытуға өз үлестерін қосатын болады. Негізінен, жұмысшы кадрлар құрылымына сапалы 

өзгерістер жасауға ықпал ететін іс-шаралардың бірі – кәсіптік даярлық деңгейін тәуелсіз 

бағалау арқылы анықтау. Бұл бағыт Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік 

білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында қарастырылған. Бұл орайда біздің 

«Техникалық және кәсіптік білімді дамыту және біліктілікті берудің республикалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы» акционерлік қоғамына біршама міндеттер жүктелген. 

Атап айтқанда, отандық техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту 

мақсатында оның даму траекториясын анықтай отырып, кәсіптік даярлық деңгейін 

бағалаймыз. «Білім туралы» заңның 28-бабы, 10-тармағына сәйкес техникалық және 

кәсіптік білім алушылардың қорытынды аттестациясы – кәсіптік даярлық деңгейін 

бағалауды және біліктілікті беруді қамтиды. Кәсіптік даярлық деңгейін бағалауды енгізу 

және біліктілікті беру – Орталық қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып саналады 

3., 51б . 

Техникалық және кәсіптік білім орындарындағы кәсіптік даярлық деңгейін бағалау 

3 кезеңде жүргізіледі: 

І кезеңде: оқу орындарындағы теориялық тестілеу – мультимедиялық кластарда 

өткізіледі; 

ІІ кезеңде: практикалық тестілеу – жұмыс берушілердің қатысуымен оқу 

орындарындағы арнайы шеберханалар мен кәсіпорыдарда өткізіледі. Оған қатысатын 

Біліктілік комиссияларының мүшелері ірі өнеркәсіп орындары, салалық ассоциациялар 

және кіші орта бизнес өкілдері болып табылады. Мұндай кәсіпорындар қатарында 

Павлодар қаласындағы «Қазақстан Алюминий» АҚ, Қарағанды Электр-техникалық 

жабдықтар зауыты, Қостанай қаласындағы «Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік 

бірлестігі», «Петропавл Ауыр машина жасау зауыты» АҚ және ірі кәсіпорындардың бар 

екенін айта кету керек. 

III кезеңде: жоғарыда аталған екі кезеңді жемісті өткен бітірушілерге мемлекеттік 

үлгідегі біліктілікті беру сертификаты беріледі. Біліктілік емтихандарына 

қатысушылардың даму қозғалысын салыстырсақ, жыл өткен сайын оның өсу қозғалысын 

байқауға болады. 2006 жылы кәсіптік даярлық деңгейін бағалаудан өткендер саны 1443 

болса, 2013 жылы кәсіптік даярлық деңгейін бағалауда техникалық және кәсіптік білімнің 

141 мамандығы қамтылып, 726 оқу орнынан 112 613 бітіруші түлек қатысты. 

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалауды сапалы өткізу тест тапсырмаларына тікелей 

байланысты. Ол – студенттердің жалпы техникалық және арнайы пәндер бойынша нақты 

білім деңгейлерін анықтаудың кепілі, олардың өндірістік оқытудағы іскерліктері мен 

практикалық дағдылар деңгейінің көрсеткіші. Сонымен қатар мамандықтары бойынша 

оқу бағдарламалары мен біліктілік талаптарына сәйкестігін бағалауға мүмкіндік береді. 

Сол себепті де, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі түлектерінің кәсіптік даярлық 

деңгейін бағалау мен біліктілікті беруге арналған тест тапсырмаларын әзірлеудің сапасын 

жетілдіруді жақсарту жұмыстары үнемі басты назарға алынуда. Осы мақсатта Кәсіптік 

даярлық деңгейін бағалау басқармасы «Техникалық және кәсіптік білім беру оқу 

орындары бітірушілерінің кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті берудің 

тест тапсырмаларын құрастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар» әзірледі. Ұсынымдар 

жоғары санатты арнайы пәндер оқытушылары, тиісті біліктіліктердің өндірістік оқыту 

шеберлері, бейіндік оқу-әдістемелік бірлестіктер қызметкерлері, сондай-ақ жұмыс 

берушілер өкілдеріне арналған. Әдістемелік ұсынымдарда тест тапсырмаларының 

мазмұнына және рәсімделуіне, келісу және бекіту рәсімдеріне қойылатын негізгі талаптар 

берілген. 
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Жұмыс берушілер мен еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, техникалық 

және кәсіптік білім мамандықтары бойынша тест тапсырмаларының бүкіл базасын 

жаңарту жұмысы басталды. Бұл іске арнайы пәндердің білікті оқытушылары, жұмыс 

берушілер, оқу орындарының әлеуметтік әріптестері, ірі орта бизнес кәсіпорындары, 

бейіндік оқу-әдістемелік бірлестіктері тартылған. Тек сапалы құрастырылған тест қана 

еңбек нарығындағы сұранысқа ие болашақ маманның білімі, практикалық іскерліктері мен 

дағдыларының әділ бағалануына ықпал етеді. Әрі нақты мамандық бойынша тиісті 

біліктілік деңгейін беру туралы мемлекеттік үлгідегі сертификат алуына жол ашады. 

Техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары студенттерінің кәсіптік білім деңгейін 

бағалау үдерісін автоматты басқару үшін теңдесі жоқ бағдарлама – автоматтандырылған 

тестілеу жүйесі (АСТРА) әзірленіп, тиімді қолданылуда. Мұнда кәсіптік тест материалын 

қолдана отырып, тестіленетін ТжКБ бітірушілерінің білімі және дағдыларының деңгейі 

туралы нақты ақпарат алуға болады. Биылғы жылы сертификат беруді есепке алуды 

бақылау және жетілдіру мақсатында бағдарламаға толықтыру енгізілді. Арнайы 

бағдарлама «АРМ Сертификат» сертификаттарды автоматтандырылған түрде басып 

шығарады және берілген сертификаттардың нөмірлерін қадағалап отырады.  

Тест тапсырушылар біліктілік емтиханын тапсырғаннан кейін, оларға сол күні 

сертификат беріледі. Бұл өз кезегінде, уақытты үнемдейді, ұтқырлықты, құпиялықты 

қамтамасыз етеді және сыбайлас жемқорлыққа жол бермейді. Осы бағдарламаны біздің 

орталықтың республикадағы 16 өңірлік филиалы қолданады, ақпараттың нақтылығын, 

тұтастығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тестілеу қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде өткізіледі. Еліміздегі индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес өңірлік деңгейлердегі кәсіптік құрылымдардың түбегейлі 

өзгерістеріне орай оқу орындары да, бітірушілер де осындай сертификатқа ие болуға 

ұмтылады. 

Қорыта айтқанда, отандық білім беру алдында ауқымды міндеттер тұр. Соның 

ішінде техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі экономиканың басым секторлары үшін 

білікті мамандар даярлау сапасын қамтамасыз етуі тиіс десек, кәсіптік білім деңгейін 

тәуелсіз бағалау жүйесінің маңызы күннен-күнге арта түспек. 
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Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының басты мақсаты білім беру мекемелерінде Қазақстан 

Республикасының зияткерлік,  рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру.  

Сонымен қатар, жеке тұлғаның, мәдени аралық алмасулардың, пікірін еркін 

білдірудің, жаңашыл жобаларды, шығармашылық ойларды іске асыруқажеттілігі аталып 

көрсетілген.  

Дегенімен қазіргі таңда білім беру мекемелерінде шешілмей жатқан мәселелер 

баршылық. Солардың бірі:  

Білім беру сатылары мен деңгейлерінің арасындағы сабақтастықтың толық мәнді 

қамтамасыз етілмеуі; 

Оқушылардың болашақ кәсіптерін таңдауы үшін алдын ала кәсіби бағыт бағдардың 

өз дәрежесінде болмауы. 

Оқу жүктемесінің шамадан тыс көптігі мен қиындығының салдарынан 

оқушылардың оқу бағдарламаларын меңгеру коэффициентінің төмендігі. 

Оқу әдісіне сан алуан жетілдірулер барысында қазіргі уақытта Қазақстанда білім 

берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парагдимасының өзгеруімен 

қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңаша оқытудың технологиялары 

енгізілуде. Бұл жаңа технологияларды балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде, өзін өзі 

өзектілендіруге, өзін танытуға дамытушы тұлға ретінде бағытталған[1. 5б]. 

Мұндай жағдайда педагогикалық процестің манызды құрамы оқу ісіндегі 

субъектілер оқытушы сан оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекеті болып 

табылады. Пәнді оқыту барысында курстың мақсаты мен міндетін, оқу процесінің құрылу 

принципі, мазмұны, сабақ өткізу барысында теориялық және өндірістік оқыту әдістемелік 

тәсілдерінің жүйесін, білу керек. 

Оқыту технологияларының әдісін қолдану барысында оқу қызметінің субъектісі- 

білім беруді жетілдіруді, тәрбиелеу және дамыту барысында белгіленген мақсатқа жетуді 

қамтамасыз етуге, ғылымда зерттеуді жүзеге асыруға көмектесетін тәсіл, алға қойған 

міндеттерді шешу үшін ұйымдастырады.  

Оқыту технологияларын қолдану барысында оқушыларды өздігінше еңбек етуге 

даярлайтындықтан, оның бұрынғы еңбекке баулу жүйесін, ол баланың жеке тұлғалық 

шығармашылық дамуын қалыптастыруы тиіс. Осы айтылғандардың бәрі жеткіншектердің 

кәсіптік бағдарды сезінуіне, еңбекті бағалауына, бірге атқаратын жұмысқа дағдылануына, 

жауапкершілікті сезінуіне, мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетін 

қалыптастыруына септігін тигізеді. 

Қазіргі оқыту технологиясы барысында оқушы тыңдаушы ғана емес, олардың 

ыңтасы мен таным деңгейін кеңейту әдістері, тыңдаушыдан белсенді пікір айтушы, ой 

бөлісуші дәрежесінде болуы керек.  

Оқу сабақтарында оқушы тек қана мәтіннің мазмұнын өз сөздерімен айтып қоюмен 

шектелмейді, сонымен бірге оған талдау жасап, мазмұнына өз пікірін айтуға дағдыланады.  

Білім алушылар әр түрлі тұрмыстық өнімдіқ еңбекке шамаларына қарай ертерек 

тартылады, сол арқылы және қол өнеріне сәйкес жұмыстарымен айналысуымен өнерге, 

кәсіби еңбектерге талпыныс қызығушылықтары артады. Жан мен тәннің қажеті - еңбек 

десек артық емес.  

Оқу, әдіс, тәсіл және ережелері түсінігі мен мәніне келетін болсақ:Оқытудын жаңа 

технологиялық әдісі – білім игеру мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған оқытушы мен 

оқушының бірлікті іс-әрекеттік қимыл-тәсілдері. Оқу мақсаты жолындағы ұстаздың оқыту 

жұмысы мен шәкірттің оқып-үйрену әрекеттерінің өзара байланыстылығы және 

анайылығы осы оқу әдісінен көрінеді.  

Оқыту әдістері деп оқу-тәрбие мақсаттарына жетуге бағытталған мұғалім мен 

оқушылардың өзара байланысты іс-әрекеттерінің тәсілдері. 

Дидактикада кең қолданыс тауып жүрген және бір түсініктер легі - бұл «оқу тәсілі» 

және  «оқу ережелері».  
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Оқу тәсілдері - оқу әдісінің құрамды бөлігі немесе бір қыры, яғни жалпы «әдіс» 

түсінігіне байланысты жалпы ұғым. Бұл екі ұғымды өз алдына шектеп болмайды, олардың 

ара қатынасы ауыспалы, өзгермелі. Кей жағдайларда әдіс педагогикалық міндетті 

шешудің дербес жолы болып есептелсе және бір ықшам оқу-тәрбие мәселесіне орай - 

тәсіл болуы мүмкін. Мысалы, егер мұғалім жаңа білімдерді сөздік, ауызша әдіспен 

(түсіндіру, әңгімелеу, сұхбат) ұсыну барысында көрнекі құралдарды пайдаланса, онда бұл 

көрнекілік –тәсіл ретінде қабылданады. Егер де көрнекіліктер білім игертудің негізгі 

құралы болып, солар негізінде оқушылар жаңа білім ақпараттарын қабылдаса, онда 

көрнекілік - әдіс, ал мұғалімнің қалған оқу іс-әрекеттерінің бәрі тәсіл болып есептеледі.  

Оқыту технологияларының тиімділігін арттыру сабақтарда үнемі біркелкі әдістерді 

қолдану емес, әр түрлі, бірнеше әдістерді ұштастырып, қолдана білуге байланысты. Бір 

әдіс қандай жақсы болса да, ол оқыту процесінің барлық міндеттері мен құрылымының 

бөліктерін қамтамасыз ете алмайды. Ең көп таралған әдісінің классификациясы бойынша, 

яғни негізінде білім, іскерлік, дағдының қалыптасуы, сонымен қатар оқытушы жағынан 

оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуы [2. 9б]. 

Әдістердін түрлеріне келетін болсақ: Сөздік әдістер. Мектептегі ең кең тараған 

оқыту әдісі – ол мұғалімнің ауызша баяндауы. Бұл әдіс оқу процесінде жетекші роль 

атқарады: барлық пәндерді оқытуда және сабақтың түрлі кезеңдерінде, әсіресе жаңа 

материалды түсіндіруде кеңінен орын алады. Сөз, - дейді В.А. Сухомлинский, ең маңызды 

педагогикалық құрал, оны еш нәрсемен ауыстыра алмайсын деп тұжырымдаған. Сөздік 

әдісі – бұл ауызша түсіндіру, кеңес, әңгіме, техникалық әдебиеттермен, оқу әдебиеттермен 

жұмыс істеу жатады. 

Оқу әдістерінің топтарының жіберілуі оқушылардың графикалық материалдармен, 

мысалы: кинематикалық электрлік схема, хабар көмегімен  көрсетіледі, яғни графикалық 

белгілер арқылы қажетті  

Баяндау – азырақ қолданылады. Оны оқушыларға шеберханадағы сабақтардың оқу 

мәселесі жөнінде, тәртіп ережелері туралы, халық шаруашылығының белгілі 

салаларындағы жетістіктері туралы және тағы басқаларын айтуға болады.  

Түсіндіру - әдетте оқулық көрсетуімен қабаттас жүреді. Баяндау мен түсіндіруге 

мынадай талаптар қойылады: 

- материалды логикалық кезекпен баяндау. Техникалық объектілер немесе 

технологиялық процестер туралы мәліметтерді түсіндіргенде алдымен түгелдей 

объектімен немесе процеспен таныстырып, кейін оны бөлшектеп, оның құрама бөлігін 

түгелдей оқып білу және тағы да объектіге қайтып оралу;  

- дәлдік және дәлелдік. Теориялық қағидаларды және еңбек тәсілдерін қолдану 

ережелерін қысқаша, ашық және көз жететіндей дәлелдеуге мүмкіндік береді; 

- әсерлі сөзбен баяндау және оқушыларға толық жеткізе білу. 

Әңгімелесу – кеңінен  қолданылады. Әңгімелесуді жаңа материалды баяндағанда, 

оқылған материалды баянды етуге және тексеруге, өткен материалды талдап қорытуға 

қолдануға болады. Әңгімелесуге дайындалғанда мұғалім сұрақтарды іріктеп алады.  

- дәлдік және дәлелдік. Теориялық қағидаларды және еңбек тәсілдерін қолдану 

ережелерін қысқаша, ашық және көз жететіндей дәлелдеуге мүмкіндік береді; 

- әсерлі сөзбен баяндау және оқушыларға толық жеткізе білу. 

Олар оқушыларға түсінікті, істің мәнін көрсететін  болып және керекті кезектен әрі 

қысқа көлемде қойылады[3. 12б]. 

Оқулықпен және кітаппен жұмыс істеу әдісі. Бұл әдіс тек оқу процесінде барлық 

пәндерге ортақ және кеңінен қолданатын жетекші әдістердің бірі болып табылады. 

Оқулық пен кітап оқушы үшін сабақта және сабақтан тыс уақытта өздігінен білімнің  өте 

маңызды көзі екенін ескерту қажет.  

Көрнекілік әдісі– демонстрация, тәжірибе, демонстрациялық эксперимент, 

визуалды техникалық тәсіл, бақылау, сонымен қатар оқушылар көрнекі сезімді, 

техникалық объектіні және технологиялық процесті қабылдайды. 
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Көрнекілік әдістері - бұл әдістердің ішінде ең басты роль атқаратыны – бақылау 

әдісі.  

Бақылау әдісі барлық пәндерді оқытуда кеңінен қолданылады. Бақылау әдісі 

сабақта нақты заттар мен көрнекі және техникалық құралдарын демонстрациялау кезінде, 

сондай-ақ саяхатта, зертханалық жұмыстарда, еңбек операциясын орындау барысында 

ерекше орын алады.   

Практикалық әдіс – зертханалық және практикалық жұмыстар, жаттығулар, 

графикалық жұмыстар. 

Сонымен  білімді, іскерлікті, дағдыны бағалауды тексеру тәсілі де бар. Кейбір 

жағдайда әдістердің классификациясын оқушылардың белсенділік көрсету қабілеттері 

бойынша да жасайды. 

Иллюстрациялық түсіндіру немесе репродуктивті әдіс. Бұл әдісте оқушылар 

білімді, оқытушының сөзі немесе оқулық арқылы алады, ал іс-әрекетті көрсету арқылы 

үйренеді.  

Проблемалық әдіс. Мұнда оқытушы оқушыларға тапсырма беріп және оларды 

белсенді қатыстыра отырып өзі шешеді. 

Зерттеу әдісі. Мұнда оқытушы оқушыларға тапсырма беріп және сол тапсырманы 

шешу әдістерімен іздестіруді ұйымдастырады.  

Бөлшектенген іздестіру әдісі. Оқушылар проблеманың бөлігін  өздері зерттейді. 

Қарастырылған шектерден (критерий) және оқу шеберханаларында қолданылатын 

еңбекке баулу ерекшеліктерінен бұл әдістерді 3 топқа бөлуге болады:  

Бірінші топ - бұл ұйымдастыру,  техникалық және технологиялық білімді нығайту 

тәсілі; 

Екінші топ - бұл демонстрациялық тәсілі; 

Үшінші топ - бұл оқушылардың практикалық жұмыс тәсілі. 

Жобалау әдісі.Эксперименталды бағдарламаның авторлары окушылардың 

шығармашылық  кабілетін, шеберлігін, бейнелеушілігін дамыту және өз бетінше 

орындайтын жұмыстарының деңгейін  көтеру үшін жобалау әдістерін қолдануды 

ұсынады. Бұл әдістің негізгі міндеті жұмыс істей алатын, өзінің алдына үлкен сарамандык 

міндеттер қойып, оны орындай білетін адамды тербиелеу болып табылады [4. 32б].  

Оқу ережелері (дидактикалық ережелер) – оқу процесінің қалыпты педагогикалық 

жағдайларында қандай және қайтіп әрекет жасау қажеттігін көрсететін нақты ұсыныс.  

Ереже әртүрлі тәсілдің сипаттамасы, норматив моделі есебінде қолданылады. 

Нақты міндет шешіміне пайдаланатын ережелер жүйесі - әдістің норматив-сипаттама 

моделін құрайды.  

Қазақстан  Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, 

технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидасы бекітілген. Осыған орай М.М. 

Жанпейсованың Модульдік оқыту технологиясы сапалы білімге қол жеткізуге, сол 

арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, оқушыны ізденуге, өз 

бетімен жұмыс істеуге, қорытынды жасауға үйретеді. 

Модульдік оқыту технологиясын қолданғанда нәтижеге үшінші жылдың сонында 

қол жеткізілетіні айтылған. 

Алғашқы қадам жаңа тәсілдерді сынауға арналған. 

Даму қадамы оқу процесі тұрақтандырылады. 

Нәтиже жетістігі көптеген оқушыларда пайда болумен сипатталады. 

Жаңа технологияларды сабақ үрдісінде пайдалану өткен сабақты пысықтауда, 

білімді тиянақтауда жаңа сабақта, қорытынды бөлімде оқушылардың көріп, ойнау арқылы 

есте сақтауы, кемшіліктерін жоюға ұмтылуы, логикалық ойлауы, шығармашылық т.б. 

қабілеттерін дамытуына, артуына үлесі орасан зор. 

Қорыта йтқанда бұл технологиялардың, әдістер мен тәсілдердіңоқушыны оқыту 

үрдісінде ең тиімді жолдары деп айтуға болады. 
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МОРОЗ НЕ ВЕЛИК, А СТОЯТЬ НЕ ВЕЛИТ 

Заика Ю.А. 

Детский сад «Ақжарқын» 

 

 

В зимний день я не скучаю: 

Быстро лыжи надеваю, 

В руки я беру две палки, 

С ветерком играю в салки! 

(А. Парошин) 

 

Среди многочисленных средств физкультурно-оздоровительной деятельности 

территориально-климатические условия Казахстана создают уникальные возможности для 

использования лыж и через них целого комплекса целительно-оздоровительных 

естественных природных факторов. Детский сад «Ақжарқын» оборудован лыжной базой и 

большим разнообразием лыж.  

Лыжи – одно из самых доступных дошкольникам зимних спортивных упражнений. 

Ходьба на лыжах – хорошее средство физического развития детей, закаливания, развития 

быстроты, выносливости, координации. Она способствует укреплению мышц туловища, 

рук и ног, связок голеностопных суставов, упражняет вестибулярный аппарат, сердечно – 

сосудистую и дыхательную системы, развивает быструю ориентировку в пространстве и 

времени. Длительное, ритмичное чередование напряжения и расслабления хорошо 

тренирует работоспособность сердечно – сосудистой и нервной системы, а влияние 

свежего воздуха особенно благотворно для деятельности органов дыхания детей. 

Обучение ходьбе на лыжах эффективнее, если уже в осеннее время готовить ребят к этому 

движению. С целью улучшения координации движений дети упражняются в 

перешагивании, подлезании, беге по узкой дорожке. Тренируется вестибулярная 

устойчивость при помощи различных поворотов, наклонов туловища, прыжков с 

поворотом. Заранее укрепляются голеностопные суставы, мышцы стоп ходьбой с пятки на 

носок, с помощью бега на носках, с подскоками, сжимания и разжимания пальцев ног. 

Детям не просто освоиться с непривычным для них ощущением тяжести лыж, их 

скольжения на снегу. Поэтому первые движения ребенка – постоять на лыжах, присесть, 

поочередно поднять одну и другую ногу с лыжей, поставить на снег, попытаться пройти 

ступающим шагом постепенно усложняются и дети начинают выполнять: 

1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2. Прыжки с поворотом лыж вправо – влево. 

3. Прыжки с поворотом на 180 и с сохранением равновесия. 

4. Прыжки в высоту с подтягиванием колен к груди – «Кенгуру». 

5. Прыжки на одной ноге с сохранением равновесия на одной лыже. 

6. Постановка одной лыжи параллельно туловищу впереди с сохранением 

равновесия. 

7. Отведение одной лыжи назад так, чтобы она касалась снега только носком. 

Все эти упражнения достаточно сложные и не сразу детям удается их выполнить. 

Далее при ходьбе необходимо контролировать, чтобы носок лыжи был приподнят, а задний 
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конец прижат к снегу, следить, чтобы руки как при ходьбе двигались с перекрестной 

координацией. 

Переходить от упражнений к передвижению нужно начинать с ходьбы по ровной 

лыжне ступающим шагом, выполнять поворот переступанием, затем постепенно осваивать 

скользящий шаг. Обучение такому шагу включает поочередное отталкивание то правой, то 

левой ногой, лыжа прижата к снегу, нога сгибается в колене, выносится вперед, на нее 

передается вес тела. 

Существуют определенные правила ходьбы на лыжах, которые дети должны 

усвоить и соблюдать: 

   -идти, соблюдая интервал, не отставать; 

   -не наезжать на лыжи впереди идущего; 

   -не разговаривать на дистанции. 

По мере усвоения навыков ходьбы на лыжах появляется возможность использовать 

игры, в которых эти навыки закрепляются и совершенствуются. Значение игр для 

всестороннего развития детей огромно. В них формируются положительные черты 

характера – настойчивость, целеустремленность, развиваются чувства товарищества, 

взаимопомощи. Игры надо выбирать такие, чтобы в них играющие были активны, 

деятельны. Нашим детям очень нравятся самые разнообразные эстафеты, игры: «Лови – не 

урони» (перебрасывание мяча в движении); «В ворота» (присев, проехать под воротами, 

образованными из лыжных палок). 

А также в детском саду «Ақжарқын» был проведен итог освоения учебной 

программы, которым стало успешное выступление наших детей в соревнованиях «Малые 

зимние Олимпийские игры»: дети были заряжены эмоциональным подъемом, хорошим 

настроением, бодростью и высоким оздоровительным эффектом. 

Таким образом – ходьба на лыжах – это интереснейшая и увлекательная форма 

движения, а движение: 

 это жизненно необходимая потребность человека; 

 это эффективнейшее лечебное средство; 

 это важное средство воспитания. 

Так как я сама являюсь ярым поклонником лыжного спорта и всегда с 

удовольствием участвую в соревнованиях, в нашем детском саду «Ақжарқын» была 

организована лыжная прогулка для педагогов в выходной день. Эта идея была выдвинута 

на пятиминутке, далее я разместила объявление о месте сбора и времени. Нашему 

коллективу эта идея очень понравилась. «Пусть зима всех радует!» 
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В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» [1] Президент Республики Казахстан 

Лидер нации Н.А.Назарбаев говорит, что главная цель страны создать к 2050 году 

общество благоденствия на основе сильного государства и то, что запланировано в 

Стратегии «Казахстан2030» выполнено. Создана сильная, современная, 

обороноспособная армия, обеспечивающая безопасность государства. В стратегии 

«Казахстан2050» говорится, что международная ситуация и геополитическая среда в 

мире динамично меняется, поэтому внешняя и внутренняя политика Казахстана должна 

быть модернизирована. Президент выделил приоритеты модернизации внешней политики 

государства, одним из которых является укрепление обороноспособности и военная 

доктрина, участие в различных механизмах оборонительного сдерживания. 

Служба в Вооруженных Силах Республики Казахстан  почетная обязанность 

каждого её гражданина, это доверие народа к военнослужащим как к защитникам 

мирового труда. Обеспечение национальной безопасности является основной функцией 

каждого независимого государства, в том числе и Казахстана. Национальная безопасность 

 это обеспечение развития Казахстана как независимого, суверенного государства при 

сохранении его полной территориальной целостности [2].  

Поэтому современная школа наряду с основными образовательными и 

развивающими задачами ставит воспитание сильных духом, грамотных, надёжных ребят, 

готовых к служению своей Родине. Эта задача решается посредством включения в 

школьную программу 10-11 классов уроков НВП, а на более раннем этапе, в среднем 

звене, - путём реализации программы кадетского образования, основанного на военно-

патриотическом воспитании. 

Начальная военная подготовка молодежи организуется и проводится на основании 

Закона  Республики Казахстан  «О  воинской службе и статусе военнослужащих» (от 16 

февраля 2012 года № 561-IV(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 

г.),  где говорится, что  «подготовка граждан к воинской службе  включает в себя целый 

комплекс обязательных мероприятий, проводимых государственными органами с 

гражданами допризывных и призывных возрастов в целях их обучения основам воинской 

службы». А Приказом Министра обороны Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года 

№ 606 «Об утверждении правил организации и проведения, а также формирования 

учебно-материальной базы начальной военной подготовки» определено, что одним из 

обязательных мероприятий является начальная военная подготовка, осуществляемая в 

средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.  

В процессе обучения начальной военной подготовки учащиеся осваивают 

содержание начальной военной подготовки, Законы Республики Казахстан «Об обороне и 

Вооруженных Силах Республики Казахстан», «О воинской обязанности и статусе 

военнослужащих», «О национальной безопасности», «О Гражданской обороне», 

Постановления Правительства Республики Казахстан, права и обязанности учащихся, 

основные требования военной присяги, уставы Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований Республики Казахстан, основы безопасности жизнедеятельности 

человека в чрезвычайных ситуациях, навыки по защите от оружия массового поражения и 

проведения спасательных работ. 

Таким образом, начальная военная подготовка является составной частью 

государственной системы подготовки граждан Республики Казахстан  к воинской службе 

в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. 

При подготовки молодежи к военной службе особое значение придается военно-

патриотическому воспитанию. Военно-патриотическое воспитание подрастающего 
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поколения, как отмечают ученые [3-4] подготовке молодежи защите родины всегда 

уделялось большое внимании. 

Важнейшим направлением военно-патриотической работы было определено 

систематическое использование в воспитании школьников разнообразных физических 

упреждений, развивающих военно-прикладные навыки и умения. Авторы отмечают, что в 

90-х гг. ХХ века сложившаяся за года советской власти система физического и военно-

патриотического воспитания стала интенсивно разваливаться, много плановая и 

эффективная работа в этом направлении с каждым годом все более свертывалась, 

физкультурное и оборонно-спортивное движение потеряло свою массовость. Отсутствие 

целенаправленных и систематических военно-физических занятий молодежи негативно 

отразилось на подготовке призывников к службе в Вооруженных силах, вызвало 

нежелание юношей служить в Армии.  

В настоящее время продолжаются поиски улучшения форм физической и 

патриотической подготовки учащихся в ходе учебного процесса и во вне учебного время, 

при этом постоянно подчеркивается, что военно-патриотическое воспитание призвано 

обеспечить морально-политическую и практическую готовность учащихся к обороне 

отечества и службе в Вооруженных Силах. В соответствии с этим можно 

охарактеризовать один из основных заказов современного общества – воспитание 

здорового, физически крепкого подрастающего поколения в духе патриотизма и 

подготовка его к защите родины. Причем его выполнение возлагается не только на школу, 

но и на общественные движение. 

Но одних уроков НВП в деле военно-патриотического воспитания недостаточно, 

так как в условиях изменений  политической жизни страны, в динамике ценностных 

ориентаций Казахстанского общества, реформирования Вооружённых Сил остро 

ощущается необходимость укрепления патриотического воспитания  молодежи. 

Возникает потребность создания целой системы патриотического воспитания, которая 

одновременно учитывала бы исторический опыт, традиции и соответствовала реалиям 

современного Казахстана. 

На современном этапе в рядя республик СНГ в том, числе и в Казахстане 

начальной базой целенаправленной подготовки военнослужащих в рамках единого 

непрерывного педагогического процесса через систему военно-патриотического 

воспитания мальчиков (кадетов) являются образовательные учреждения – кадетские 

учебные заведения, где по специальной программе готовят кадетов которые в 

последующем поступают в военные образовательные организации [5]. 

В связи с этим значительно повышается роль учебных заведений, в которых 

учащихся ориентируют на выбор военных и инженерных профессий (школы с кадетскими 

классами). С учетом повышенной физической и умственной нагрузкой обучающихся в 

этих школах обозначается проблема их физического состояния. 

Поэтому, одной из программных целей в «Государственной программе развития 

образования Республики Казахстане 2011-2020 годы» является формирование 

интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан. 

Говорится о кардинальной модернизации системы  образования и необходимости 

внедрения новых педагогических, информационных и здоровьесберегающих технологий 

обучения. Особое внимание уделяется состоянию здоровья подрастающего поколения. В 

связи с этим нами разработаны здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) для ОУ 

включающие в себя профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков [6].  

В настоящий момент сотрудниками факультета физической культуры и спорта 

КарГУ им. Е.А. Букетова совместно с педагогическим коллективом СОШ №58 проводится 

мониторинг физического состояния кадетских классов этого учебного учреждения. 

Создание кадетских классов при общеобразовательных школах – это ещё одно 

звено в системе воспитательной работы, рассчитанное на повышение престижа воинской 
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службы и готовность  молодёжи к выполнению своего гражданского долга [7-8]. В 

каждом кадетском классе обучается, как правило, порядка тридцати ребят, которые 

занимаются по программе средней общеобразовательной школы и дополнительного 

образования. Особое внимание в таких классах уделено нравственной, патриотической, 

эстетической, физической и начальной военной подготовке, чтопозволяет реализовать 

целостную образовательную программу обучения и воспитания школьников. Вопрос 

кадетского образования сегодня уже рассматривается на достаточно высоком, 

правительственном уровне. Так, 23 ноября 2017 года  в г. Астана прошёл форум по 

совершенствованию военно-патриотической работы в Республике Казахстан 

«ҰлтыжандыЖассарбаз - «Мәнгілік ел» ұланы».  Форум проходил в Национальном 

военно-патриотическом  центре ВСРК, где приняли участие председатель Комитета по 

международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Назарбаева 

Д.Н., министр обороны ВСРК, депутаты Парламента, Сената,  генералы. 
На Форуме было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане функционирует 

110 кадетских классов, где обучается более 2800 детей. Воспитанники кадетских классов 

изучают азы воинской специальности, бальные танцы, верховую езду, приёмы 

рукопашного боя, иностранные языки, этику, музыку. 

На базе средней общеобразовательной школы № 58 г. Караганды открыто 10 

кадетских классов. Они объединяют более 300 кадетов и алиинок (алиинки – это девочки, 

обучающиеся по программе дополнительного, женского образования).  

Наряду с кадетскими классами в ряде школ города открыты военно-патриотические 

клубы (ВПК), где ребята  занимаются военно-прикладной подготовкой: стрельбой из 

пневматического оружия, разборкой и сборкой АК-74, обучаются строевым приемам, 

умению пользоваться средствами индивидуальной защиты, военно-спортивными видами 

спорта (конный спорт, военно-прикладное многоборье, дзюдо, легкая атлетика, каратэ, 

фехтование). 

 В целях демонстрации достижений воспитанников кадетских классов, военно-

патриотических клубов на городском и областном уровнях проводятся различные 

соревнования: 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

- скоростная стрельба; 

-республиканские соревнования по стрельбе, посвященные     

А. Молдагуловой; 

- военизированный кросс; 

- военно-прикладное многоборье и др. 

Важный момент в патриотическом воспитании - военно-спортивные игры и 

конкурсы: 

- конкурс знаменных групп; 

- «Калакан»; 

- «Улан»; 

 - «Алау».  

Эти конкурсы ориентированы  на учащихся 7-11 классов. Обращает на себя 

внимание тот факт, что учащиеся-кадеты в подобных соревнованиях участвуют с 

большим удовольствием, им более легко выполнять задания, так как сказывается 

систематическая подготовка, а соответственно, и результаты у кадетов выше. Таким 

образом, осуществляется преемственность между средним и старшим школьным звеном, 

что, в свою очередь, значительно повышает престиж уроков НВП в старших классах. 

 Практическая значимость осуществляемой нами работы прослеживается в 

двусторонней связи - «школа-армия». Военно-теоретические и практические занятия на 

уроках НВП, военно-спортивные игры, экскурсии по воинским частям, военно-полевые 

сборы положительно влияют на развитие личности детей, формируют именно те качества, 

которые необходимы будущим защитникам Родины. Призывник, обучавшийся по 
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кадетской программе или в военно-патриотическом клубе, отправляясь  на срочную 

воинскую службу, будет иметь представление об армии, он подготовлен физически и 

психологически, приучен к дисциплине. А это немаловажный фактор для выполнения 

главного долга мужчины – Родину защищать. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ 

МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ж.Төрежанқызы., А. Жакебаева 

Ақтөбе гуманитарлық  колледжі 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбиелеу-оқыту процесінің сапасын арттыру өзектілігін арта түсті [1]. 

Қазіргі таңда «Қазақстан Республикасының мектепке  дейінгі тәрбие мен оқытудың 

жалпы білім беретін типтік бағдарламасы» мен «Балалардың  мектепалды дайындығының 

білім беру бағдарламасы» апробациядан өтуде.         

Мектепке дейінгі білім берудің  сапасын анықтайтын  негізгі бағдар ретінде МДҰ 

қол жетімділігі мен ресурстармен қамтылуы көрсетілген, осы орайда МДҰ кадрлық 

әлеуетінің өсуі, білім берудің вариативтілігі, заттық-дамытушы ортаның жаңартылуы 

сияқты мәселелер қарастырылған. 

Мектепке дейінгі білім беруді бағалау едәуір күрделі проблема. Дегенмен бүгінгі 

күні оған қызығушылық туындауда. Жалпы білімнің сапасын тексеру практикасында 

http://rc-dd.kz/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
http://rc-dd.kz/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
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бағалауды объективтілеу мақсатында келесі технологиялар кеңінен таралуда: 

диагностика, сараптама, мониторинг пен педагогикалық квалиметрия. 

Бұл мемлекеттің ұлттық дамуының фундаменталды ресурстарының бірі ретінде 

мектепке дейінгі білім берурді қарастырылуымен байланысты және білім берудегі 

басымдықтардың өзгеруімен  себептеледі, заманауи әлеуметтік-экономикалық және 

ақпараттық-технологиялық жағдайда өзіне, басқа адамдарға әлемді тануға көзқараста 

акценттердің адамға жылжуы педагогтердің жоғары кәсібилігін талап етеді. 

Заманауи қоғамға тәрбиеші- орындаушы емес, тәрбиеші-зерттеуші, жоғары білімді, 

бастамашы тәрбиеші қажет. Олай болса мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық 

мәдениетін қалыптастыру мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу- тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруға, тәрбие жұмысының мақсаты мен міндетіне және осы жұмысты 

ұйымдастырушы тәрбиешіге байланысты. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеуде тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыру анағұрлым жеңіл. Мұнда барлық тәрбие және оқу жұмысына 

жауапты-тәрбиеші. Күнделікті балалардың іс -әрекеті тәрбиеші бақылауында болады. 

Тәрбиеші олардың қателіктерін тауып, жөндеп, мінез-құлық мәдениетінің тәртібімен 

жаттықтырып отырады. 

Қазіргі таңда білім мен тәрбие мазмұнын жаңарту ісі жаңа талаптарды қоюда. Жас 

ұрпақтарды тәрбие беру мәселесі бойынша, яғни балаларды саналы тәртіпке және мінез-

құлық мәдениетін тәрбиелеу бойынша  И.С Маренько, Г.Вицлак, Н.В. Ефременко, 

Л.И.Рувинский, Г.Сабиров, О.С. Богданова, Ф.А.Бобковтың еңбектерін ерекше атауға 

болады.  Сонымен  бірге жас ұрпаққа көркем өнер арқылы, этика, эстетикалық тәрбие 

беру мәселесін Ә.А.Қалыбекова, Е.Ш.Қозыбаев т.б. өз еңбектерінде тарихи тәжірибелерді, 

мәдени ұлттық дәстүрлерді ескере отырып қарастырды. 

 Бүгінгі таңдағы қоғамдағы ірі өзгерістер мен күрделене түскен экономикалық 

жағдайлар жас ұрпақ  психологиясына айрықша әсер етіп қана қоймай, күн сайын күшейе 

түскен бұл қолайсыз факторлар балабақшадагі оқу тәрбие үрдістерін жақсартудың 

баламалы жолдарын іздестіруді талап етеді. Балабақшаға  балалар көбінесе отбасынан 

мінез – құлқы қалыптасып келеді де, бұдан кейінгі оқу тәрбие ісі оларға ата – анасы 

берген қабілеттерін шыңдау үшін бағытталады. Міне, осы орайда, балалардың бойындағы 

жағымды қасиеттерді оятып, жағымсыз мінез, әдеттерді жою талабы педагогикалық іс-

әрекеттердің тиімділігіне байланысты. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңі баланың жеке басының ары қарай қалыптасуы үшін 

аса маңызды роль атқарады. Оның өмірінде мектеп жасына табалдырығын аттаған күннен 

бастап айтарлықтай өзгерістер пайда болады, дамуының әлеуметтік жағдайы түп-

тамырымен өзгереді, бала үшін жетекші орын алатын оқу әрекеті қалыптасады. 

Баланың жеке қасиеттерінің психикалық дұрыс дамып жетілуі үшін әлеуметтік 

педагогтік ұжымдардың кәсіптік белгілері, ата-аналардың саналы көзқарасы және осы 

принциптерге негізделген балабақша мен отбасы арасындағы тығыз одақ, нәтижелі жұмыс 

қажет. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңіндегі баланың жеке басына тән қасиеттерді тек «мен» 

деген қасиет тұрғысынан ғана бағалап қоймай, тиісті мөлшерге қалайша бағынады, мінезі, 

ерік-жігері қандай, ашуланғыш, не сабырлы келе ме, әсемдікті ажыратудағы талғамы және 

өзгелермен қатынасы қандай – осы жөнінде де алып қарауға болады. Мінез-құлқы нашар 

балалар көбінесе ашуланшақ болып келеді. Баланың үй-іші көп еркелетсе, онда ол 

болмашы нәрсеге тез ашуланып, күйіп-пісетіні кездеседі. Керісінше, күтпеген жағдайда 

«жақсы», «өте жақсы» деген баға алса, жұрттың көзінше соған қатты қуанғанын жасыра 

алмайды. 

Өзін-өзі бағалау ең алдымен жеке тұлғаның әркеті арқылы қалыптасады. Бірақ 

бағаны әрдайым айналадағы адамдар береді. Өзіне деген сенімі өзгелердің пікірі арқылы 

қалыптасады. Егер айналасындағы адамдар балаға үнемі дұрыс қарым-қатынас жасаса, 

онда ол өзін осы сыйластыққа лайық екенмін деп санайды, ал егер керісінше, оның 



1164 

 

жасаған сәттерінің кемшіліктерін бетіне   басып, ұрсып, жаратпай жатса, оған өзіме лайық 

емеспін дегеннен басқа түк қаламайды. Және бұл жағдайда баланың реакциясы әр түрлі 

(апатия, цинизм (шектен шыққан арсыздық), агрессия және тағы басқа) болады. 

Адамгершілікке тәрбиелеу – адамның ішкі жан дүниесінің әсемділігінен бастап, 

сыртқы келбеті, ой әсемдігі мәселелерін қамтиды. 

Балаларда адамгершілік дағдыларын қалыптастыру ұзақ уақытқа созылатын 

процесс болуымен қатар, күрделі де, көп қырлы процесс. Ол балалардың сана-сезіміне 

ықпал етуді, оларда жақсы әдет пен мінез-құлықты, адамгершілік сезімі мен қасиеттерді 

қалыптастыруды және еркі мен тілегін бағыттай білуді талап етеді. 

 «Көз көргенін, көсеу түрткенін біледі» - дейді дана халқымыз. Дүниге бала «әдеп» 

деп кірсе, үлкендер ықпалымен тәлім тәртібіне жаттықса жақсы мінез сол баланың 

бойына үйір келеді. 

Зерттеу деректерге сүйенсек, мінез-құлық мәдениетінің негізі – бұл жеке басқа 

қойылатын талаптар, Мектеп жасына балаларының тәртіп ережелері, қоғамдық ұйымдар, 

әдеп, өнер, еңбек ұжымы, өзін - өзі басқару болып табылады. 

Баланың мінезінің қалыптасу нәтижелілігі ең алдымен отбасымен қоршаған 

ортасына, балабақшаға тәуелді. Неғұрлым отбасы мен балабақшада  жақсы тәрбие берсе, 

баланың рухани адамгершілік қасиеті, еңбекке баулу тәрбиесі, қоршаған ортаға деген 

көзқарасы да жоғары болады. 

Топ тәрбиешісі мен ата-аналар баланың негізгі тәрбиешілері болып табылады. 

Сондықтан да педагог жүргізетін тәрбие жұмысының нәтижелері оның ата-аналарымен 

жұмыс істей білуіне, олармен ортақ тіл тауып, олардың көмегі мен қолдауына сүйене 

білуіне байланысты. Тәрбиеші мен ата-ананың қарым-қатынасында басты рольді педагог 

атқарады. Өйткені тәрбие жұмысы оның негізгі мамандығы. Оның арнаулы дайындығы 

бар, әр түрлі педагогикалық ситуацияларды іскерлікпен қолданатын тәрбие құралдарының 

бай арсеналына ие. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің 

жолдарын қаламыздағы білім беру орталықтары мен балабақша тәрбиешілері, сонымен 

қатар ата-аналардан мінез-құлық мәдениеті туралы сауалнамалар жүргізіліп, мынандай 

қорытынды жасауға болады: 

- баланың мінез-құлық мәдениетін мектепке дейінгі кезеңнен бастап қалыптастыру 

қажет; 

- баланың мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруда тәрбие жұмыстарының 

нәтижесі жоғары; 

- баланың мінез-құлық мәдениетінің жоғары болуына ұйымдастырылған 

жұмыстардың осы мақсатты қамтып, жұмыстың тәрбиелік мазмұны ерекше орын 

алатынын байқадық; 

- мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруда ұлттық салт-дәстүрлерді және 

инновациялық технологияларды пайдалану қажеттігін байқадық; 

- баланың мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру тек тәрбиешіге байланысты емес, 

сонымен бірге ата-анасы мен отбасы мүшелеріне де байланысты екенін анықтадық. 

- мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруда баланың өз-өзі басқаруы мен өзі әрекет 

жасаса ғана белгілі жетістікке жете алатынын байқауға болады. 

Бұл берілген анықтамаларды балабақшаларда жүргізілген зерттеу жұмыстары мен 

тәрбиешілер, ата-аналармен қарым - қатынас жасай отырып осындай тұжырым 

жасалынды. Бұл тұжырымға төмендегідей сипаттамалар беріліп отыр. 

Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін іс-шараларға тартуда олардың 

іскерліктері мен неге қабілеттілігі, қызығушылығына бақылаулар жүргізіледі. Мектеп 

жасына дейінгі балалардың ерекшелігі олар өздерінің ойлаған ойларын, айтайын деген 

сөздерін бүкпесіз айтады. Топ тәрбиешісінің жұмысында  балаларын мінез-құлық 

мәдениетіне, оларды балаларға арналған Ережелерде жазылған өз құқықтары мен 

міндеттеріне саналы қарауға тәрбиелеу елеулі орын алады. 
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Мінез-құлықтың ептілігі мен дағдыларын қалыптастыру процесінде балалардың 

ережелерді меңгеруі зор роль атқарады. Мектеп жасына дейінгі  баланың мінез-құлық 

нормасы болып табылатын талаптардың орындалу, қажеттігі баянды етіледі. Сөйтіп, 

тәрбиеші баланың дене қалпына, қимыл-әрекетіне, оның ұстамдылығының, 

жинақылығының көрсеткіші ретінде зор зейін аударады; айқайсыз, дөрекі сөзсіз, 

жұлқынбай, сабырлы сөйлеудің үлгісін береді; сөйлеп тұрған адамның көзіне қарауды, 

денесін тура ұстауды, қатты күлмеуді үйретеді. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға жүйелі түрде жүргізілген тәрбие жұмысының 

барысында адамгершіліктің қарапайым нормалары мен ережелерін меңгереді, мінез-

құлықтың жағымды дағдылары мен әдеттерін бойына сіңіреді. 

Мектеп жасына дейінгі балаларының мінез-құлық мәдениетін тәрбие 

жұмыстарында қалыптастыру үшін алдымен балаларға мінез-құлық дағдылары мен 

әдеттерін игеруге назар аудартқызып, балаларға мінез-құлық мәдениетінің ережелерін 

орындатқызып отыру қажет. Мінез-құлық мәдениетінің ережелерін үйретумен бірге, 

ереже рухына сай әрекет етуге яғни жаңа жағдай кезінде бұрыннан жақсы мәлім ережелер 

негізінде әрекеттің дұрыс жолын таба білуге баулу керек. 

Пайдаланған  әдебиеттер: 

1. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпыға білім беру стандарты, 

Астана-2016  

2. Обухова Л.Ф. Детская психология: Теория, факты, проблемы. – М.,  

3. Смирнова Е.О. Психология ребенка. - М., 1997.  

4. Меңжанова А.К. Мектепке дейінгі педагогика.- Алматы «Рауан» 1992, 20 – 46 

беті 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ТЕАТР ҚОЙЫЛЫМДАРЫ АРҚЫЛЫ 

БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ  

 

Курманбаева Н.Ш  Алпамысова Т.А. 

Актөбе гуманитарлық  колледж 

 

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 

театрландырылған қойылымдар ерекше рөл атқарады. Балалар кейіпкерлерді ойнай 

отырып, олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын береді және ойын арқылы тілдерін 

дамыта 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 жасына арналған шығармаларының аздығы. Балаларға ертегіні 

өлең  шумақ ретінде берілсе балалар тез түсініп, тез  рольімен ойнар еді, тіл байлықтарыда 

тез молайар еді. Театрландырылған қойылымдар арқылы мектепке дейінгі жастағы 

балалардың тілін дамыту, байланыстырып сөйлеулерін қалыптастыру, өмірлік оң 

көзқарастарын тәрбиелеу.  
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Міндеттері:  

-    театрландырылған қойылымдар арқылы балалар тілін дамыту; - сөздік қорларын 

байыту; 

-    ауызша сөйлегенде дыбыстарды анық айтуға үйрету; -    кейіпкерлердің іс-әрекеттері 

мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре дұрыс сөйлеуге баулу; 

 -    байланыстырып сөйлеуге дағдыландыра отырып, шығарма барысын, мазмұнын 

ұғынуға, рөлдерді түсініп ойнауға үйрету; Әдіс-тәсілдер: 

-    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 

Жұмыстың нәтижесі: Жұмысты жүйелі жүргізу негізінде төмендегі нәтижелерге қол 

жеткізіледі: 

-    балалар тілі дамиды;  

-    сөздік қорлары толығады;  

-    байланыстырып сөйлеуге дағдыланады; 

 -    дұрыс дыбыстау, мәнерлеп сөйлеу дағдылары қалыптасады;  

-    театр өнеріне деген қызығушылықтары артады. 

     Театрландырылған ойындар ойын - қойылымдары болып саналады, бұл жерде 

балаларға арналған көркемдік шығармаларды сахналық қоймаларға 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 үйренеді. Жетілген диалог балалардың өз пікірін жеткізе 

білуге жетелейді. Театрландырылған ойындар балалардың ой - өрісін кеңейтеді, 

балаларды әңгімеге араласуға, спектакль туралы ата - аналарына, жолдастарына әңгімелеп 

беруге итермелейді. Бұның бәрі сөйлеу қабілетінің дамуына, диалог түрінде сөйлеп 

жеткізуге септігін тигізеді. 

Театр әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер сыйлайды, оның көркемдік талғамын, 

еліктеуімен қиялын дамытады. 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 ересек 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, 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, 

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 себебін тигізеді. Ертегілер  дүниесіне 

сапар шегу балалардың қиялдау, елестету, тіпті өздерін ойдан шығару қабілетін 

дамытады. Әдебиеттің ең озық үлгіларінің адамгершілік рухында тәрбие алған балалар 

өздері шығарған ертегілермен әңгімелерінде өздерін әділетті көрсетіп, әлсіздермен 
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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 бөбектердің 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. 

Балалартеатрыныңбірнешетүрлері бар. Еңкөптарағантүрі –қуыршақ театры. Қысқа 

тақпақтарды жаттап, оны өзіне тән орындау кезіне бастап-ақ кішкене көлемді спетакльдер 

ойнала бастайтыны белгілі.  

Театр түрлері: 

 - Қуыршақ театры. 

 - Саусақ театры. 

 - Көлеңке театры. 

- Ойыншықтар театры. 

Саусақ  театры: театр қуыршақтарының ішіндегі ең жеңілі, қол жетімдісі.  

-Саусақ театрын сабақтан 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.  

Балаларға арналған көркем шығарманы оқыту неғұрлым дұрыс ұйымдастырылса, 

мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық талғамын дамыту соғұрлым табысты 

болады. Тіпті кішкентайлар тобынан 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 оқып шығу бір балаға ғана 

ұсынады. 

 - Үшінші кезеңде балалар бір неше шығармашылық тапсырмаларды орындайды. 

Қорқыныш , қуаныш сезімдерін көрсете білу және т.с.с.  

 -Төртінші кезеңде рөлдерге бөлініп, ертегіні оқу жүзеге асырылады.  Қорыта 

келгенде, театр балалардың көркем қабілеттіліктерінің жетілдіріп қана қоймай оларды 

тұлға аралық қарым-қатынасқа, өнерге деген 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 
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Қазақстан Республикасының өз алдына жеке-дара тәуелсіз мемлекет құрудың 

өтпелі кезеңінде жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру ісіне өте маңызды бағдарлардың бірі 

ретінде қарайды. Білім беру «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды 

басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру реформаларының 

жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып 

табылады. Қазақстан Президенті республиканы әлемегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына енгізу туралы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы 

мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады [1].  

Соңғы жылдары оқушылардың оқырмандық қызығушылығын қалыптастыруды 

мақсатты түрде басшылыққа алу, тәжірибеге енгізу және көпжылдық зерттеулердің 

негізінде Қазақстан Республикасында бастауыш мектепке арналған бірқатар негізгі 

нормативтік құжаттар жасалды. Оқу жүктемесінің мазмұнын, көлемін және оқушылардың 

даярлық деңгейін айқындайтын, оған қойылатын талаптарды белгілейтін әдебиеттік оқу, 

сыныптан тыс оқу сабақтарының мемлекеттік стандарты жарық көрді.  

Соңғы уақытта кітапқа деген қатынас көп өзгерген. Теледидар мен компьютердің 

пайда болуымен адам баласының басына ақпарат легі толассыз келуде.  Ақпаратты 

теледидар мен компьютерде алудың шексіз мүмкіндігі болғандықтан, оқушылардың кітап 

оқу ынталары төмендеген.  

Жалпы білім беретін мектептер, оның ішінде бастауыш мектептің басым 

міндеттерінің бірі – баланың ақыл-ойының дамуына қамтамасыз ететін жағдайлар жасау 

болып табылады. Оқу сабақтарының міндеттері өзгеруі мүмкін, дегенмен мұндай 

сабақтардағы басты әрекет мәтінді оқу мен талдау болып қала береді. Осыған орай, 

әдебиеттік оқу сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстарда бастауыш оқытудағы басты 

мәселе – оқу дағдысын қалыптастыру мен оқыған мәтінді түсінуге бағытталған жұмыстар 

жүргізу мәселелері шешіледі. 

Осыған орай, бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын 

қалыптастыруға бағытталған шаралар жүйесінің мазмұны мен оны бастауыш мектептің 

оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге асырдық. Мақаламызда осы шаралардың мазмұнын ашып 

көрсетуді жөн көрдік. 

Қазақ этнопедагогика материалдарын пайдаланудың мол мүмкіндіктері бастауыш 

мектептегі пәндер бойынша сабақтар мазмұнында қолданылған. 

Қазақ этнопедагогика материалдары мазмұндылығымен, көркемділігімен 

оқушыларда олардың мазмұны туралы білім қалыптастырды, еңбекқорлыққа, Отанға 

деген сүйіспеншілікке тәрбиелейді.  
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Халық ауызекі шығармашылығы сабақтың мазмұнды, әсерлі жағын күшейтеді, 

балалардың интеллектуалды белсенділігін арттырады.  

Мәтел дегеніміз - кезіне келгенде кесегімен айтылатын белгілі бір сөздер. Бірақ 

мақал тәжірибеден алынған ақиқат түрінде айтылады. Мәтел ақиқат жағына қарамай, 

әдетті сөз есебінде айтылады[2 42]. 

Көптеген мақал-мәтелдер мен  нақыл сөздер адам баласының еңбек етуі жайында 

айтылып, онда адамдардың еңбекке деген  көз қарастары  сөз етіледі. Біздің негізгі 

міндеттеріміздің бірі – келешек жастардың бойында адамгершілік қасиеттері мол 

азаматтарды тәрбиелеу. Осы тұрғыда технология (еңбек) пәнінің мұғалімдері күнделікті 

сабақтарда, сабақтан тыс кездерде (тәрбие сағаттарында) әрбір мақал-мәтелдермен нақыл 

сөздердің мән мағынасына, мазмұнына түсіне отырып, ұға білуге мектеп оқушыларын 

бағыттай білу. 

«Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті», деген мақалдың мағынасына 

тәжірибесі мен түсінігі аз оқушы алғашқыда түсінбей қалуы мүмкін. Ой елегінен өткізіп 

талқылай келе бұл сөздер өмір тәжірибесінен алынып айтылған өнегелі сөз екеніне түсіне 

бастайды[3 43]. 

Біздің айтып отырған сөзімізде бастауыш сынып оқушылары этнопедагогика 

материалдары: мақал-мәтелдер мен жұмбақтарды, жаңылтпаштарды білмейді деген сөз 

емес, қайта бастауыш сынып оқушыларын әдебиеттік оқу сабақтарында тәлім-тәрбие, 

өсиет-өнеге сөздермен мақал-мәтелдерді, жаңылтпаштарды, жұмбақтар мен өлең-

тақпақтарды жүйелі түрде пайдалану қарастырылады.  

Біз тәжірибелік-эксперимент жұмыстарын жүргізу кезеңінде оқу дағдысын 

қалыптастыру, кітап оқуға балаларды баулу қатысты әдіскерлердің еңбектерін де 

басшылыққа алдық Мәселен, Ш.Әуелбаев, С.Қазыбаев, С.Рахметова, Б. Қабатай, 

Ә.Жұмабаева т.б. 

Оқушылардың өдігінен кітап оқу дағдысын қалыптастыруда сыныптан тыс оқудың 

маңызы жоғары. Себебі бұл кезеңде оқушылар мұғалімнің басшылығымен әрі нұсқауымен 

кітаптарды таңдап оқиды. Бұл ретте мектеп кітапханашысының да ролі орасан зор. 

Мұғалімнің берген тапсырмасына орай ол балаларға кітап таңдауға көмектеседі. 

Оқушылар кітапты авторы бойынша немесе тақырып бойынш атаңдай алады. Сонымен 

қатар кітаптар көрмесін ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі мен маңызы бар. Кітаптар 

көрмесінде балалар ең әуелі оқыға кітаптарын іздейді. Сосын таныс емес  немесе естігн 

бірақ оқымаған кітаптарын таңдайды.  

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстары барысында сабақ және сабақтан тыс 

ұмыстарының мүмкіндіктері пайдаланылды. Біздің зерттеу жұмысымызға қатысты 

жүргізген іс-шаралар жүйесіне тоқталып кетелік.  

«Кітап – білім бұлағы» сабағы үшінші сыныпта жүргізілді. Сабақтың мақсаттары: 

оқушыларды білім құралының маңызымен таныстыру; оқушылардың білімділік 

танымдарын өмірімен байланыстыра отырып арттыру; дұрыс сөйлеуге, адамгершілік пен 

имандылыққа баулу.  

Сабақта этнопедагогика құралдарының кейбір элементері қолданылды (мақал-

мәтелдер). 

«Ең жақын кім адамға?» (ертегі-сабақ) – сабақтың мақсаты: оқушылардың 

ертегідегі негізгі ойды анықтай білуге, түсінгенін жүйелі баяндауға үйрету, ертегі 

желісімен балаларды ойлауға, қиялдауға жетелу, пікір айтуға дағдыландыру, танымдық, 

шығармашылық қабілетін дамытып, сөздік қорын молайту, жаман және жақсыны ажырата 

білуге үйрету, арамдық, қулық, мақтаншақтық сияқты жаман қасиеттерден бойын аулақ 

ұстауға, табиғатты аялауға тәрбиелеу. Бұл ертегі сабақ 3 сыныпта өткізілді. С.Оспановтың 

«Ең жақын кім адамға?» ертегісімен таныстыру. Сабақта ертегіні рольдерге бөліп оқу, 

ойын түрлері қолданылды. Ертегі сабаққа оқушылар үлкен қызығушылықпен қатысты.. 

«1001 мақал, 101 жұмбақ» сайысы - Мақал-мәтелдер, жұмбақ жөніндегі білімдері 

бекіту негізінде өткізілетін сайысты мақсат етіп алып, этнопедагогика құралдарын 
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қолдандық. Сайыстың міндететрі - мақал-мәтелдер, жұмбақтар туралы мәлеміте беру, 

білімдерін тиянақтау; ақыл-ойын логикалық ойлау қабілетін дамыту; адамгершілікке, 

сыпайылыққа, шапшаңдыққа, төзімділікке тәрбиелеу. Бұл сайыс сабақтан тыс уақытта 

өткізілді. Сайысқа оқушылар өздерінің мақал-мәтелдерде, жұмбақтарды қаншалықты 

дәрежеде білетіні анықталды. Сайысты 3 сынып арасындағы оқушыларымен өткізілді. 

«Ойлан тап» ойыны (үздік оқырман). Мақсаты - сынып ішінен ең үздік оқушының 

таңдап алу. Алдында оқыған шығармалары мен ертегілерінен алған білімдерін бекіту 

негізінде өткізілетін сыныптан тыс оқу. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, есте 

сақтау қабілетін дамыту; шапшаңдыққа, достыққа, сыйластыққа тәрбиелеу. Ойынның 

шарты: Ойынға 5 немесе 6 оқушы қатысады. Төртінші турға екі оқушы қалады. Ойынды 

сыныппен немесе параллель сыныптармен өткізуге болады. Ойын 4 сыныптар оқушылары 

арасында өткізіледі. Ойындағы тапсырмалар осы 4 сыныпта өткен тақырыптары және 

алдында өздеріне дайындалуға берілген ертегілер бойынша болады, мақал-мәтелдер 

турында оқушыларға жүргізуші кез келген сөзді айтып, оқушылар сол сөзге байланысты 

мақал-мәтелді тауып айтулары керек. Ойын бес кезеңнен тұрады, әр кезеңнің өзіндік 

тапсырмалары бар.  

Оқушылар «Шығарманың атын тап!» деген турда өздерінің қаншалықты кітап 

оқитындықтарын, оқығандарын есте қаншалықты сақтайтындықтарын байқатты. 

Бұл турдың шарты: ойынға қатысушылар бір жазушыны таңдап алып, соның 

шығармасынан үзінді оқиды. Қалғандары шығарманың атын және авторын табулары 

керек. 

1. «- Мен не қылар екем, соны қара, - депті де қасқыр шапшып юарып, бір 

бұзаудың тамағына жабысып, тұншықтырып өлтіріпті. 

- Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін. Қош бол! – депті де, қасқыр кетіп 

қалыпты». (ертегі) 

2. «18 ғасырдың бірінші он жылдығы қазақ елінің еңсесін басқан, тауқыметі 

мол кезең еді. Жоңғарлар, Еділ бойы қалмақтары мен башқұрттар жан-жақтан аш бөріше 

талады. Мал мен дүние мүлкін тонап, ерін құдыққа, әйелін күңдікке айдап әкете берді» 

(Ш.Уәлиханов «Абылай»). 

3. «1884 жылдың күзі. Торғай уезінде бір мектептің қабырғасы қаланып бітті. 

Сарыарқаның әр жерінен қара домалақ балалар ағылып келіп жатты. 

- Ыбырай ағай, - деді біріншісі. 

- Ол кісі – инспектор, - деді екіншісі» (Әбу Сәрсенбаев «Сәулелі жұлдыз іздеген 

адам»). 

«Туған елім, туған жерім» (кіріктірілген сабақ, 3 сынып, бөлімді қайталау). 

Сабақтың мақсаты - а) Өтілген тақырыптар бойынша тарауды пысықтау. Өз бетінше 

жұмыс істеуге дағдыландыру, тараудан алған білімдерін тиянақтап бекіту; ә) Оқушылар 

өздігінен жұмыс істеуге, туған жерін, елін сүюге, оны қорғауға тәрбиелеу; б) Логикалық 

ойлау және есте сақтау қабілетін дамыту. Сынып оқушылары үш топқа бөліп, әрбір топқа 

тапсырмалар беру. Топ тапсырмалары осы бөлімді жалпылау мақсатында берілген, сол 

бөлімнің ішінде өтілген материалдары ұсынылған. 

«Мақал-мәтелдер айтысы» тәрбие сағатының мақсаты мақал-мәтелдер туралы 

білімдерін тексеру. Тәрбие сағатының міндттері - мақал-мәтелдерді дұпыс қолдана білуге, 

әдептілікке, ұлтық дәстүрді құрметтеуге баулу. Бұл тәрбие сабағының ерекшелігі қазақ 

этнопедагогика құралдарының кейбір элементерін, атап айтар болсақ, мақал-мәтелдердің 

мән-мағынасын ашу, мақал-мәтелдерді үйрену, оның мағынасын түсіну сендерді қазақ 

халқының тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрпын түсінуге, шебер де, әдемі сөйлеуге үйрету, 

Мақал мен мәтелдердің ерекшекліктерін, олардың ұқсастықтарын ажырату. Сонау 

ықылым заманнан, сан ғасырлар бойы халықтың өзімен бірге жасасып екшеліп, ұрпақтан-

ұрпаққа мұра боп қалып жатқан ауыз әдебиетінің бай саласының бірі – қазақтың мақал-

мәтелдері. 
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Тәрбие сағатының негізгі бөлімінде оқушыларға тапсырмалары беріледі, оларға 

тақырып бойынша мақал-мәтелдер тапсырмасы ұсынылады. «Жалғасын тап!» атты 

бөлімінде, оқушылар берілген мақалдың бірінші қатарын оқып, ол мақалдың екнші 

қатарын табулары керек. Тәрбие сабағының аты айтып тұрғандай мұнда оқушылар мақал-

мәтелдер айтысына түседі. Сонымен қатар оқушылар айтыс барысында ребустарды 

шешеді. Алдымен топқа бөлінген оқушыларға арнайы дайындалған ребустар беріледі. Үш 

топқа үш ребус беріледі, ребустың шешімі мақал-мәтелдерге байланысты болады. 

Шешкен топ ол мақал-мәтелдің мағынасын ашады. Тәрбие сағатының соңында бата 

беріледі. Сонымен мақал-мәтелдер айтысы осылайша аяқталады. 

 Ана тілінен өткен сабақтың тақырыбы Дихан Әбілевтың «Туған тілім». Бұл 

сабақтың мақсаты: Өлеңнің мазмұнын ашу. Сабақтың міндеттері өлеңнің мазмұнын ашу, 

Дихан Әбілев туралы мағлұмат беру, шеберлігін таныту, танымдық біліктілігін арттыру; 

оқушылардың ойлауын оқу мен жазу арқылы дамыту; туған жерін, туған тілін, табиғатын 

сүйе білуге тәрбиелеу. бұл сабақта оқушыларға тапсырма ретінде алдыңғы өткен 

сабақтағы М.Мақатаевтың «Үш бақытым» атты өлеңін осы Дихан Әбілевтың «Туған 

тілім» атты өлеңімен  салыстыру, ұқсастығы мен ерекшелігін табу. Мұнда оқушыларға 

сабақ үстінде тіл, отан, білім, ғылым туралы мақал-мәтелдерді айту. Ой толғанысы ретінде 

оқушылардан өлең туралы ойларын тыңдау, өздерінің ана тілі туралы не білетіндерін 

ортаға салу, сол туралы пікір-талас жүргізді. 

«Кітап – білім бұлағы» атты тәрбие сағатының мақсаты - Кітап оқуға деген 

сүйіспеншілігін арттыру. Кітапты күтіп, оны таза ұқыпты ұстауға үйрету. Тәрбие 

сағатының көрнекілігі ретінде «Кітапты сүйіңдер, ол өмірді нұрландырады» 

(М.А.Горький). «Кітап – заманымыздың өмірі, ол кәріге де, жасқа да қажет» 

(В.Г.Белинский) ғалымдардың насихаттау сөздері.  

- Кітап қайда басылып шығады? 

- Кітапты баспадан шығару үшін алдымен не қажет? 

- Кітапты кімдер беттеп, түптейді? 

Осы сұрақтар арқылы сабақты бастадық. Бұл тәрбие сағатының ең басты мақсаты 

оқушылардың кітапты ұқыпты, таза ұстауға шақыру. Қазіргі қоғамның талабына сай 

оқушылардың көбі қазргі таңда кітапты, балалар әдебиетін көп оқымағандықтан, 

оқушылардың сөздік қорларының аздығынан оқушылардың кітапты оқуға сүйіспеншілігін 

арттыру мақсатында осы тәрбие сағаты ұйымдастырылды. Осы шара барысында 

оқушылар өздерінің оқығандарымен құрбылары арасында ой бөлісіп отырды.  

Тәрбие сағаты барысында этнопедагогиканың кейбір элементері алынды: (мақал-

мәтелдер, жұмбақтар). Осы шараға оқушылар белсенділікпен қатысты. 

Сыныпты үш топқа бөліп, әр топқа тапсырма берілді. 

1-тапсырма:  

Мәтінге сүйеніп Мағжанның әкесінің өз ауылында мектеп ашуын әңгімелеп бер. 

2-тапсырма:  

Мағжанның атасының батасын тауып оқы 

3-тапсырма: 

 Мәтінді «Мағжанның ауылында мектептің ашылуы», «Мағжан - оқушы» деген 

бөлімдерге бөліп, әр бөлімнің шегін тауып көр. 

Негізгі бөлімде жаңа тақырыппен таныстыру, ақын, жазушы Ы.Алтынсариннің 

өмірі жайлы әңгімелеу. Жаңа тақырыпты өтуде оқушыларды топқа бөліп, әр топқа 

тапсырма берілді. Тапсырма осы өтілген аңа тақырыпқа байланысты. Тапсырманы 

орындай отырып оқушылар бір-бірлерімен ой бөлісіп тапсырмаларын орындады.  

Тапсырма мынадай ретпен орындалды: қысқаша үлгісі: 

1-тапсырма:  

1. «Теңізде жүзді балықтай, 

Дүниені кезді жалықпай» деген жолдар нені сипаттайды? 
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2 Өлеңдегі мақалды тауып, мағынасын түсіндір. Осы тапсырманы орындау 

барысында оқушылар өлеңдегі мақалды тауып, мазмұнын талдайды. Екіншіден осы үлгіге 

сәйкес өлең шумақтарын құрастырады. 

2-тапсырма:  

1. «Айшылық алыс жерлерден 

Көзіңді ашып жұмғанша 

Жылдам хабар алғызды» - ... 

2 Өлеңдегі Ыбырай атаның өсиеті айтылған жолдарды тауып оқы. 

Оқушылар өсиетті тауып, оның мазмұнын, тәрбиелік мәнін талдайды. Екіншіден, 

өлең ұйқастарын табады.  

3-тапсырма: 1. «Аты жоқ құр арбаны 

Мың шақырым жерлерге 

Күн жарымда барғызды» - ... 

2 Өнер, білім, ғылым туралы мақал-мәтелдер айт 

Қорытынды 

Бүгінгі сабақта біздер кімнің шығармасымен таныстық? 

Ыбырай Алтынсариннің осы өлеңіндегі негізгі ой қандай? 

Тапсырмаларды орындап болған соң аяғында оқушылардан бүгінгі сабақты 

қорытындалу мақсатында пысықтау сұрақтары қойылды. 

М.Дулатовтың «Күз» атты әңгімесі ана тілі сабағының мақсаты М.Дулатовтың 

шығармасымен таныстыру, өлеңнің мазмұнн ашу.сабақтың міндетті өлең мазмұнын ашу, 

білімдерін қалыптастыру, логикалық оцлауын, сөздік қорын дамыту, адамгершілікке, 

табиғатты қорғауға тәрбиелеу. Яғни зерттеу тақырыбымыздың негізгі мәселесі 

оқушылардың оқырмандық қығушылығын этнопедагогика құралдары арқылы 

қалыптастыру болғандықтан этнопедагогиканың кейбір элементтерін сабақ барысына 

қостық. Мұнда оқушылар өздерінің білімдері осы сайыс арқылы тексерді. Сайысты екі 

бөлім бойынша жүргіздік. Бірінші бөлімде оқушылар бір-бірлеріне бір сөз айтып, басқа 

топтар сол сөзге байланысты мақал-мәтелдерді айтады. Мақал-мәтелдер ел, еңбек, отан 

және т.б. бойынша. Сайыстың екінші бөлімі «Жалғасын тап!» деп аталады. Мұнда 

оқушылар мұғалім мақал-мәтелдердің бірінші жолын айтып, екінші жолын топ оқушылар 

табулары керек. Сабақ барысында жүргізілген топтық жұмыстың балалрдың оқырмандық 

қызығушылығын арттыруда маңызы зор болды. Ең алдымен сабаққа деген 

қызығушылықтары артты. Екіншіден кітап оқуға деген құлшыныстары өршіді. 

Тапсырмаларда этнопедагогика материалдары ендірілген.  

Сыныпты үш топқа бөліп, әр топқа тапсырма берілді. 

Топ тапсырмалары:  

1.   Еңбек, ел, жан-жануарлар туралы мақал-мәтелдерді айтып жарысу. Бір топа бір 

сөз айтады, сол сөзге қатысты оқушылар мақал-мәтел тауып айтулары керек. 

Оқушылардың зейінін шоғырландырып, қиялдарына қанат бітіреді, шапшаң ойлауға 

үйретеді. 

2. «Жалғасын тап!» ойыны. Мен бір мақалдың бірінші қатарын айтам топ 

оқушылар екінші жолын тауып айтулары керек. Бұл оқушылардың сөздік қорларын 

молайтады.  

Осылай ары қарай оқушылар қалған тапсырмаларды үй тапсырмасы ретінде алып, 

орындап келеді. 

Жоғарыда айтылған сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік шаралардың барлығы 

бастауыш сынып оқушыларының кітап оқуға деген қызығушылығын арттырды, олардың 

оқырмандық белсенділіктері жоғарылатты.  

 

 Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1000001118 



1173 

 

2. Күнпейіс Ж. Еңбек тәрбиесіне оқушыларды баулуда халық педагогикасы 

материалдарын қолдану. -Ақтөбе, -2005. 

3. Смайлов А.Т. Қазақтың мақал-мәтелдері. -  Алматы: Көшпенділер баспасы. - 

2003, 33б.                           
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Қарағанды қ. 

 

 

Халқымыздың тағылымы мол мұраларының бірі ғасырлар бойы жинақталған 

табиғатты аялау дәстүр екендігін ерекше атап өткен жөн. Сондықтанда тәрбиешілер мен 

ұстаздар өздерінің күнделікті тәлім-тәрбиелік жұмыстарының өнегелігіне мән беріп, ата-

бабаларымыздан қалған қастерлі де қасиетті мұраларының бірі табиғатты аялау, оған 

үнемі қамқорлық жасап отыру, оны көркейту мәселелеріне арнайы тоқталу қажет. 

Қазіргі уақытта «экология» деген ұғым үлкен теориялық және практикалық маңызы 

бар барлық ғылымның комплексті негізінде тез дами бастаған саласына айналды. Басқаша 

айтқанда «экология» - дегеніміз табиғатты пайдаланудың ғылыми-теориялық негізі. Ол 

жастарға білім мен тәрбие беру ісін жаңа жолға салғанда ғана өз міндетін атқара алады. 

Жас ұрпақты оқытып тәрбиелеуде бастауыш мектептің атқаратын ролі өте зор, 

өйткені ол оқушыларды алғашқы білім және ғылым негіздермен қаруландырып, олардың 

білуге деген қызығушылығын, құштарлығын арттырумен бірге біліктілігін ұштап жан-

жақты дамуын қамтамасз етеді. Қазіргі кезде мектептің алдында тұрған міндеттерінің бірі 

– жас ұрпаққа экологиялық білімі мен көзқарасын қалыптастыру, олардың табиғатты 

қорғау, табиғи қорларды тиімді пайдалану және өмір сүрген ортасы мен еңбектенетін 

жерінде жоғары, саналы, экологиялық білімді пайдалана білетін билікті азамат ретінде 

тәрбиелеу нәтижесінде, әрбір адамның экологиялық білім дәрежесі мен тәрбиесі орта 

мектепте қалыптасып келешектегі өмірге деген көзқарасын анықтайды. Дербес ғылым 

ретінде экология шамамен 1900-шы жылы қалыптасты. «Экология» терминін 1869 ж неміс 

биологы Эрнест Геккель ұсынған болатын. 

«Экология» (грекше «oicos» - мекен, үй және «logos» ғылым ) сөзбе-сөз аударғанда 

– тіршілік мекені туралы ғылым. Экология ғылымына берілген көптеген анықтамалар бар, 

дегенмен, осы заманғы зерттеушілердің басым көпшілігі экология-организмдердің 

тіршілік ету жағдайларын және организмдер мен олардың тіршілік ету ортасы арасындағы 

өзара байланыстарды зерттейтін ғылым деп есептейді. Экология түсінігі өте ауқымды, 

сондықтан қай қырына баса мән берілуіне қарай, оның анықтамаларының тұжырымдалуы 

да өзгеріп отырады. Мысалы, «ұзақ мерзімдік қолданыс» үшін ең қолайлысы «экология – 

қоршаған ортаның биологиясы» деген анықтама болар еді. Отандық экологтардың бірі 

А.С. Данилевский: «экология  - экологиялық жүйелердің құрылымы мен қызметі туралы 

және  олардың гомеостазисін қамтамасыз етуші механизмдер туралы ғылым» деп 

анықтама берген. 20-ғасырдың ақырғы оңжылдықтары үшін Уәбстердің толық сөздігінде 

келтірілген: «Экология организмдер мен орта арсындағы байланыстардың жиынтығы 

немесе құрылымы» - деген анықтама экологияның мәніне көбірек сәйкес келеді. 

Авторлар неғұрлым дәл және қысқа тұжырымдама беруде бір-бірімен жарыса 

отырып, бұл ғылымға ең толық анықтаманы Эрнест Геккельдің өзі бергенін естен 

шығарып алады: «Экология – деп біз табиғат экономикасына қатысты барлық білімдерді – 

жануардың оны қоршаған органикалық және органикалық емес ортамен, әсіресе оның 

өзімен тікелей немесе жанама қатысатын жануарлар мен және өсімдіктермен өзара 
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ынтымақтастық немесе қастандық әрекеттерінің бар жиынтығын зерттеуді түсінеміз. Бір 

сөзбен айтқанда, экология – Дарвин тіршілік үшін күресті туындатушы жағдайлар деп 

атаған, барлық күрделі қарым – қатынастарды зерттеу болып табылады». 

Кез келген ғылым саласы сияқты, экологияның екі аспектісі бар. Оның бірі – таным 

шеңберін кеңейту. Бұл бағытта бірінші орынға табиғат дамуының заңдылықтарын ашу 

және оларды түсіндіру қойылады. Екіншісі жинақталған білімдерді қоршаған ортаға 

қатысты проблемаларды шешу үшін қолдану. Экология маңызының барған сайын артуын 

практикалық маңызы бар ірі мәселе табиғаттың жанды және жансыз компоненттері 

арасындағы байланыстарды ескермей, шешілмейтіндігімен түсіндіруге болады. 

Экологиялық тәрбие берудің мәні – адамның бойында табиғатты қорғау 

белсенділігін қалыптастырып, қажетті білім және икемділіктерімен қаруландыру деген 

сөз. 

Қазіргі кездегі мектептегі экологиялық білім беру мен тәрбие берудің мақсаты 

оқушыларды табиғатты ұқыпты қорғауға үйретіп оның байлықтарын үнемді 

пайдаланудың орасан маңызды мәселе екенін ұғындыру, табиғатқа дұрыс қарым-қатынас 

жасау жөніндегі біліммен және дағдылармен қаруландыру. 

Мектеп реформасында оқушыларға экологиялық тәрбие беру мәселесі айрықша 

атап көрсетілген: «мектеп ұқыпты қожайынның қасиеттерін қоғамдық байлықпен туған 

табиғатқа қамқорда ұқыпты көзқарасты қалыптастыруға тиіс» - делінген. 

Сондықтан да бастауыш сынып мұғалімдеріне экологиялық тәрбие беруде зор 

міндеттер жүктеледі. 

Экологиялық тәрбие бала шақтан басталу тиіс. Балалардың алғашқы қалыптасуы, 

көзқарасының, азаматтық санасының жүйеге түсуі. 

Экологиялық жауапкершілікті сезіну мен бірге тәрбиелену керек. Түпкі мақсаттық 

бірлігі жүргізілетін оқу тәрбие жұмыстарының жүйелігін, оқу, тәрбие мазмұнының 

құралдарымен әдістерінің бір жүйеге ыңғайлануын қарастыруды талап етеді. Оның бәрі 

табиғатқа бір тұтас көзқарасты қалыптастырып, жас адамның бойында қамқорлық, 

аяушылық, жауапкершілік сезімін оятады. Жас ұрпаққа экологиялық білім мен тәрбие 

беру міндеттерін шешу, олардың қоршаған ортаны ой және сезім арқылы түсініп, 

тәжірибелік іс-әрекеттерінің қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Теориялық таным мен 

эмоциялық сезіну және тәрбиелік белсенділік баланың табиғатпен қатынасының әр түрлі 

жақтарын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Экологиялық тәрбиенің мақсат міндеті жас ұрпаққа өзі мекен еткен табиғи ортаның 

әсемдігін, мөлдірлігін көре, түсіне, сезіне, сүйе білуге үйрету, тұнық ауасын бұзбауға, 

үйлесімділігін сақтауға, қамқорлықпен, жанашырлықпен, мейірімділікпен, 

сезімталдықпен, қатынас жасауға тәрбиелеу. Табиғат қазынасын ұқыпты пайдаланып, 

аялауға, үнемдеп жасауға үйрету. Жас ұрпаққа табиғатқа қорғау мен байлығын асырап 

етпеудің ғылыми негіздерін басты заңдылықтарын үйрету.  

1. Дүниедегінің бәрі барлығымен байланысты. 

2. Дүниедегі бар материя жоғалмайды, бір орынан екінші орынға (желмен, сумен 

т.б.) ауысады, бір молекулалы формадан екінші формаға айналады. 

3. Табиғат бәрінен де артық біледі. 

4. Еш нәрсе тегін істелмейді, бәрінің де өтеуі болады. Ұтыс, ұтылыс болмайды. 

5. Шындық тазалайды «шыңдықтың маңдайы жарық» 

Экологиялық тәрбие берудегі осы біртұтас байланысты шартты түрде бөле отырып, 

ең соңғысына, баланың табиғатты жаңартуға бағытталған тәжірибелік іс-шараларының 

кейбір педагогикалық аспектісін қарастырамыз. Ол төмендегідей экологиялық міндеттерді 

жүзеге асырады. 

1. Табиғи ортаны сақтау: жануарларға, құстарға, балықтарға қамқорлық жасау, 

қоректендіру, ұялар жасап, оны орнату. 

2. Табиғи ортаны жақсарту, алаңдарды көгалдандыру, бұлақ көздерін ашу, 

айналасына ағаш егу. 
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3. Эстетикалық бағалы өнерлерді сақтау. 

4. Экологиямен айналысқан ғалымдардың еңбектерін оқып үйрену. 

5. Экология тақырыбына кештер, кездесулер, оқушылар конференцияларын өткізу. 

6. Экологиялық тақырыпқа лекциялар, әңгімелер, баяндамалар, сұрақ-жауап 

кештерін өткізу. 

7. Орта арнаулы оқу орындарында табиғатқа экскурсиялар ұйымдастыру, 

викториналар жасау, шештіру. 

8. «Невада-семей қозғалысы» туралы әңгімелер циклын ұйымдастыру.ъ 

Қазіргі заманда әрбір адамның , әлеуметтік топтың, адамзаттың көңілін алаңдатып 

отырған күрделі жағдай. Бұл мәселелерді шешу ғылым мен техниканың даму дәрежесіне 

ғана емес, адамзаттың табиғи ортаны қорғау жауапкершілігіне де байланысты. 

Кәсіпкерлер, өндіріс жұмысшылары, мектеп түлектері т. б. әртүрлі сатыдағы экологиялық, 

биосфера геофондына әсері туралы қарапайым білімдердің өзімен де нашар қаруланған. 

Мұның негізгі бір себебі – мектеп қабырғасындағы берілетін экологиялық білім 

мазмұнының нашар жоспарлануы, тіпті қамтылмауы. 

Ақырғы жылдары экологиялық арақатынасты биосфера және оны қоршаған орта 

дәрежесінде қарастыру қажеттілігі туып отыр. Бұл сұрақтарда қарастыратын аумақты 

экология болып табылады. Бұл биосфера мен шығу тегі әртүрлі орта жағдайлары, яғни 

жүйелі түрде антропогендік, космостық, геофизикалық, геохимиялық т. б. жағдайларының 

арақатынасын зерттейтін ілім «Биосфера экологиясы» деп те атуға болады. Адам 

экологиясы адамның биоәлеуметтік ағза ретінде қоршаған табиғи және әлеуметтік 

ортамен арақатынасын зерттейді. Адам ағзасына герфизикалық, геохимиялық, 

биологиялық, әлеуметтік-тұрмыстық техногендік т. б. жағдайлар әсер етеді. Қазір орталық 

жеке химикаттармен ластануы, оның адам денсаулығына әсері, сол сияқты физикалық 

жағдайлардың адамға әсері зерттелуде. 

Адамның қоғамдық тірі құрылым ретінде табиғатпен байланысын келесі түрлерге 

бөлуге болады: 

1. Практикалық 

2. Теориялық (аңыздық, дінилік, философиялық, ғылыми) 

3. Эстетикалық (әсемдік) 

4. Этикалық – парасаттық т. б. 

Практикалық әсері, бұл ата тегіне ұқсас ұрпақ қалдыру арқылы өмірді 

жалғастырумен түсіндіріледі. Бұдан теориялық әсері өзін-өзі зерттеу, әсемдік әсер-

табиғатқа деген саналы қатынас, этикалық парасаттық әсер қорғау, ұқыпты қарау сүю т.б. 

келіп шығады. 

Қоғам мен қоршаған орта арақатынас әлеуметтік экология зерттеп оның ерекшелігі, 

принциптері, заңдылықтары мәні туралы мәселелерді қарастырады. 

Сонымен, экология бастапқы кезде биологиялық объектілер мен қоршаған орта 

арақатынасын зерттеумен қанағаттанса, қазіргі оның бағытына адамның қоғамның 

қоршаған  лртамен арқатынасын зерттеу болып табылады. 

Мектептегі алынатын экологиялық білім осы бағыттарын әрқайсысын, яғни 

биологиялық экологияны, аумақты экологияны, адам экологиясын әлеуметтік экологияны 

қамту керек. Экологиялық білім беруді келесі жұмыс түрлерін ұйымдастыру арқылы 

жүзеге асыруға болады. 

1. Экологиялық сөздік жүргізу 

2. Экобасылымдар жасау 

3. Қоретік тізбек құру 

4. Сүйеніш жүйелерін құру 

5. Экокарточкалар жасау 

6. Экологиялық нұсқалар ұйымдастыру 

7. Экокарта сызу 

8. Экологиялық нұсқаулар ұйымдастыру 
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9. Экологиялық сыныптан тыс жұмыстар өткізу 

10. Экологиялық ертегілер қою 

Енді осыларға түсініктеме берейік. 

1. Экологиялық сөздік мұғалімнің сабақта жүргізетін терминмен жұмысы. 

Экологиялық сөздік жүргізудің мақсаты: оқушыларға экологиялық сөздердің мағынасын 

ашып, мәнін түсіндіру арқылы экологиялық сауаттылығы  мен мәдениеттілігін, тіл 

байлығын дамыту. Сөздерге түсініктеме, терминдерге қазақша баламасы берілген. 

Мысалы: Anam (авария) – зауыттарда станок сынғанда, ұшақтың двигателі істен шыққан, 

т.б. адамға және қоршаған ортаға қатері бар кез-келген істен шығу цемент зауытында 

әрбір ауаға көп шаңның шығуына әкеп соғады. Сол сияқты машиналар қақтығысында 

жанармай төгіледі. Танкерлердің апатынан теңіз бетін мұнай қабығы басады. Әрбір елде 

апат зардаптарын жоятын арнайы қызмет құрылған. Бүлінуді болдырмау үшін сенімді 

механизмдер мен агрегаттар құру керек. 

Сөздік жаңа сөздермен толықтырылып отырады. 

Экобасылымдар – альбом, газет, кітапшалар т. б. шығару. Мысалы: «Қазақстан 

қорықтары» кітапшалары, «Өскен өлкем», «Табиғатта жүру ережелері» т. б. шығарылған. 

Табиғаттағы тірі ағзалар арасында әрқайсысы келесі буынға азық болатын 

байланыста қоректік тізбек деп атаймыз. Барлық қоректік тізбек қоректік байланыс 

торына біріктіледі. Осыдан экологиялық пирамида деген ұғым келіп шығады. Бұл 

ұғымдарды экологиялық сөздіктен аламыз, мысалы: «Дүниетану» курсынан табиғаттағы 

көзге көрінбейтін байланысқа көптеген мысалдар табуға болады. Мысалы, 1 бидай  ---- 1 

жылда 1 тышқан, ал 1 жапалақ ---- 1000 тышқан, 1 қарлығаш ---- 1 жылда 1000000 маса, 

шыбын-шіркей ұстайды. 

Сүйеніш жүйесін құру жаңа білімнің негізгі құраушы бөліктерін анықтап жүйелі 

түрдегібайланысын схема түрінде көрсете отырып, меңгерту. Мысалы: қышқылдық 

жаңбырлар - өндірістік, тронспорттық газдардан, химикаттардан атмосфераның ластанып, 

жауын-шашын түрінде жерге түсуі. (экологиялық сөздіктен аламыз). Мұндай жауын-

шашын өсімдіктер мен жануарларға, ағаштар мен балдырларға, құрылыстармен адам 

денсаулығына қауіп төңдіреді. 

 Экокарточкалар – бұл табиғатта өзін ұстай білу, жүру жолдарын негізіндн 

құрылған, табиғатты қорғау, қызықтау мақсатында салынған мазмұнды суреттер. Мұны 2 

түрге бөлуге болады: а) тыйым салынатын экокарточкалар сурет қою қызыл боямен 

сызылады. «Құс ұясын бұзба!», «Өзен суын ластама», «Орманда шулама!»; ә) 

насихаттайтын экокарточкалар «Табиғат әсемдігін сақта!», «Құс әніне құлақ сал!», 

«Құстарды аяла!» т. б. 

Экологиялық нұсқаулар – бір кездерде педагогикада кең таралған, қазір Батыс 

Еуропада кең өріс алған және біздің оқу жүйемізге енді қайтарыла бастаған жұмыс түрі. 

Әрбір нұсқау экологиялық мәдениеттілікті дамытуға бағытталған кішкене бір жұмыс 

бөлігі, қысқа мерзімдік, жылдам өзгертіп отыруға болады. Ұсынылған нұсқаулар 

бастауыш сынып оқушыларына тартымды, қызықты болады деп есептеуге болады. 

Нұсқау №1 «Табиғаттың шағым кітабы» (3-4 сыныптарға арналған) 

Мақсаты: табиғаттан түскен шағымдарды құрастырып, жауабын табу. 

1. Шағым жазылады. 

2. Талданып жауабы беріледі. 

Балаларға арналған суреттермен әзірлендірілуі қажет. 

Нұсқау №2: «Көрген жануарлар шеруі» (2-4 сыныптарына арналған). Көрген 

жануарлардың суретін фотасын жинап, аттарын жазып сипаттау. Баланың есте сақтау, 

іздену, сөздік қорын, байқағыштығын дамытады. Қорытынды ретінде көрме 

ұйымдастырып, жануарлармен болған қызықты кездесулер жайлы айтып беруге болады. 

Нұсқау №3: «Тамшылар» (4 сыныпқа арналған). Бұл үнемділерге арналған нұсқау. 

Мақсаты: таза судың қолданылуын, үнемдеуін қадағалау. 
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1-бөлім: «Суды қалай жоғалтамыз?», «мектептегі, үйдегі сөз көздерін қадағалап, 1 

сағатта, 1 күнде әр бала қанша пайдаланатынын есептеу». 

2-бөлім: «Суды қалай үнемдейміз?», «Жауабын тауып, ескерту белгілерін қою, 

плакат, газет, бюллетень шығару». 

Нұсқау №4: «Қылмыс хроникасы» (4 сыныбына арналған) 

Мақсаты: табиғатта болып жатқан қауіпті істерді белгілеп, шешу және алдын-алу 

жолдарын қарастыру. «Қаламыздың шетінде орналасқан қарағайлы орманна көңілсіз 

хабар келіп түсті. Белгісіз топты қарағайларды кесіп, ұрлаған, қылмыс белгілері қалған. 

Орман тұрғындары қобалжуда, қылмыскерлерді ұстап, жазасын беруге және бізді олардан 

қорғауға көмек шақырамыз». Балалар шешімін тауып, оқулық, қосымша әдебиеттің 

көмегімен шешімдерін дәлелдеу қажет. 

Экологиялық ертегілер - өсімдік жануарлар тіршілігіне қорғау, аялау, сақтау 

мақсатындағы көзқараспен қарап, адамзаттың табиғатқа тигізетін әсерін көрсету. 

Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру мақсатында мына 

жұмыстар тиімді нәтиже береді: 

- бастауыш сынып оқу бағдармаларының экологиялық мазмұнын кеңейту, 

толықтыру. 

- ана тілі оқулығын қазіргі заманда экологиялық мәселелерге сай жаңа 

материалдармен толықтыру. 

- экологиялық тәрбие беруде сабақ процесінде, сыныптан тыс тәрбие 

жұмыстарында жергілікті жердің экологиялық жағдайларын ескеру және қазақ 

этнопедагогика материалдарын пайдалану. 

- бастауыш сынып мұғалімдеріне экологиялық тәрбие беру жұмысын жоғары 

деңгейде жүргізу мақсатында мұғалімдер біліктілігін жетілдіру. Университетте арнаулы 

курстар ұйымдастырылып, кеңестер беріп, семинарлар өткізген орынды. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Орынбаева Г. Оқушыларға экологиялық тәрбие беру – Алматы 1993ж. 

2. Аймағамбетова К. Аз комплекстілі бастауыш мектептерде табиғаттануды 

оқыту – Алматы, 1993ж. 

3. Ормантаев К. С. Есмұхамбетов С. К. Экология және ана мен бала 

денсаулығы – А, 1991ж. 

4. Баешов А, Дәрібаев Ж. Е. Шакиров В. С.»Экология негіздері» - Түркістан 

2000 ж. 

5. Сабденалиев Г. М. Экологиялық тәрбие берудің педагогикалық шарттары – 

А, 1995 ж. 2001 ж. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСЕ НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Омарова Б.К. 

г. Караганда, КГУ «Гимназия №93» 

 

    Современный мир предъявляет все более высокие требования к обучению 

практически владеть  языками и функциональному применению их в повседневном 

общении и в профессиональной сфере. В условиях глобализации закономерным фактором 

сближения и интеграции мирового сообщества являются такие значимые области 

человеческой жизнедеятельности как экономика, политика, система образования. Не 

менее актуальным представляется совместное решение проблем экологии, медицины, 

науки, а теперь на первый план множество развитых стран ставят стратегическое решение 

проблем безопасности от международного терроризма. К интеграции сил и возможностей 

в этом направлении призвал в своем выступлении «Нераспространение ОМУ: меры 
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доверия» в Совете Безопасности ООН в  Нью-Йорке (19 января, 2018 года) наш президент 

Н.А. Назарбаев. То есть, стремительная и успешная интеграция Казахстана в мировое 

сообщество диктует новые требования, среди которых формирование полиязычной 

личности и поликультурного пространства в бесспорном приоритете. Как показывает 

логический ход стратегии нашего государства, в авангарде стоит роль формирования 

языковых компетенций личности  (практический опыт всех развитых стран).  Язык -  

социальный феномен, поэтому исследования и с точки зрения научных познаний, и с 

точки зрения методологии обучения всегда представляют собой фундаментальную 

категорию мироздания. Мы не вправе не принимать во внимание таких основных 

функций языка, как коммуникативная и познавательная. Эти определения все большую 

значимость приобретают в проблемах взаимоотношения и взаимовлияния языка и 

культуры, другими словами, усилении межкультурных контактов. И, как следствие, 

появляются новые понятия, требующие языкового выражения. Например, дефиниция 

таких понятий как «межкультурная коммуникация», «коммуникативная (или) языковая 

компетенция» предусматривает привитие личности этих категорий в образовательной 

деятельности с акцентом на формирование языковых навыков: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. Обновленное содержание образования предусматривают, что эти 

языковые навыки способствуют комфортному восприятию другой культуры, истории, 

традиций, правил поведения, адекватной реакции в различных жизненных реалиях. А эти 

компетенции в свою очередь дают возможность приобщения к общечеловеческим 

ценностям, мировой культуре, использованию в своей будущей деятельности потенциал 

ресурсов глобальной сети, информационно-коммуникационных технологий, 

мультимедийных средств. Один из приоритетов нового содержания то, что основная цель 

обучения языкам – воспитание личности, желающей и способной к общению, 

самовыражению, взаимопониманию, взаимодействию, сотрудничеству. И конечная цель 

владеющего определенными языковыми компетенциями – успешная  

профессиональная карьера, определенный культурный багаж, условие общения без 

препятствий, принадлежность к общественному слою, способствующему мировой 

интеграции Казахстана.  

Приоритеты содержания определены, естественным продолжением будет то, что 

они потребуют новых взглядов, новых подходов в применении в новых жизненных 

реалиях. И здесь в первую очередь важна роль учителя, который не только обучает, но и 

непрерывно обучается. Уметь обучаться, получать новые знания – главный критерий 

современного учителя. Он должен быть исследователем своего предмета. На заре ХХ века 

ученый-просветитель Ж.Аймауытов писал: «Обучать предметам не просто мастерство, это 

-  искусство находить из нового что-либо более новое» [2]. Исходя из данного 

утверждения, инновационный подход в методике обучении языкам на современном этапе 

позиционируется как продолжение мысли казахского просветителя. Несмотря на 

множество и разнообразие новых технологий, их элементы взаимосвязаны и 

интегрируются между собой. Но главная особенность – эффективно используя методы и 

стратегии обучения, строить структуру содержания обучения в соответствии с 

личностными особенностями, степени развития, возможными способностями 

обучающегося. То есть, каждый учитель, овладев теорией методики обучения, показывает 

истинное мастерство только тогда, когда, воссоединив воедино приемы и методы 

обучения из собственной практики, преобразовывает их в урок. Языковые предметы, как 

правило, всегда затрагивают широкий спектр окружающей действительности. Безусловно, 

учитель, обучающий языковым компетенциям, по каждой теме обращает особое внимание 

на межпредметную связь, профориентацию (в старшем звене), ценности мировой и 

национальной культуры, ценности  воспитательного аспекта. Что касается новых 

подходов в обучении языкам, то это всегда вопросы и поиск ответов, динамика развития 

учителя и ученика, радость новых открытий, их применение в жизни. В чем 

необходимость применения новых методов? – В проведении активных, «живых», 
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полезных, а главное, интересных уроков. Это значит, чтобы ученик и учитель на каждом 

уроке узнавали что-то новое, полезное (познавательный аспект). Здесь немаловажен и 

психологический аспект – учитель и ученик получают удовлетворение от взаимодействия 

в процессе обучения.  Особенно  важен функциональный аспект результата обучения: 

ученик соответствует реалиям, которых диктует современный мир, готов успешно решать 

новые задачи в условиях «четвертой промышленной революции». Главные признаки 

новых подходов в обучении: опережающее обучение, предсказание развития, открытость 

будущему, постоянный поиск, личностно-ориентированное развитие, обязательное 

присутствие элементов творчества, креативности, сотворчества, взаимопомощь, 

партнерский тип отношений. Следует учесть и тот факт, что учитель языковых предметов, 

разрабатывая уроки по обновленному содержанию, преследует цели: повышение 

интереса, повышение максимальной активности в восприятии, вовлечение ученика в 

приятную и предпочтительную коллаборативную среду обучения. Каким образом можно 

достичь такой цели? Предлагаю фрагменты применения на уроках некоторых, на мой 

взгляд, эффективных методов обучения языковым навыкам.  

Метод «Хокку»  (иногда Хайку) – это короткие стихотворения без рифмы, в 

которых используется язык ощущений для выражения мыслей, эмоций и образов, 

переживаний и проблем. Часто вдохновением для хокку служат природные стихии, 

мгновения красоты и гармонии или пережитые сильные эмоции. Жанр поэзии хокку был 

создан в Японии, а уже позже стал использоваться поэтами во всем мире.  Посредством 

хокку ученик может описать свое отношение к каким-либо проблемам, душевное 

состояние, чувства. Цель – развитие проницательности и умений выделять самое важное, 

главное. Форма такого вида стихосложения предусматривает необязательность рифмы, в 

каждой строке от одного до трех слов, это – трехстишье. Например, по теме «Когда на 

улице снег» или «Зимние забавы» (2 класс) духовно близкой к лирическим отступлениям, 

ученики составили следующие хокку. (Первые строчки – ключевые слова по теме).  

        Зима                         Снег                    Сугроб                       Горка         

1)      снег                        здорово                 веселье                     быстрые       

         идет                      в снежки                здоровье                      санки   

   без остановки                 играть              и настроение                в сугроб 

2)    снежный                    лепить                   все (дети)                  ледянки        

          плен                         легко                   по колено                    санки   

       заворожил                снеговичков                в снегу                      мчатся   и т.д. 

Начальная ступень обучения на сегодняшний день отличается не только 

содержательным и методологическим аспектом, но и нельзя не увидеть изменения 

личности ребенка в психологическом аспекте. Пусть «не ярким пламенем» пока еще, но 

все же «маленькими искорками светятся» идеи от детей, обучающихся по обновленной 

программе. Это и является отличительной чертой по результативности. Если ранее при 

игровых методах дети воспринимали такие приемы и методы как собственно «игру», то на 

сегодняшний день такие приемы воспринимаются ими как некая репетиция, подготовка к 

чему-то серьезному, которое они используют в будущем. Например, при чтении наизусть 

стихотворения из домашнего задания необходимо обязательно торжественно объявлять 

каждого ученика, отсюда у нас появился игровой прием  «Конферансье». Естественным 

продолжением такого приема явилось и соответсвующее оценивание. Заметно и  то, что 

дети как бы ждут, чтобы учитель по-особенному оценил каждого из них: в этом и есть 

суть критериального (формативного) оценивания. Второй год обновления содержания 

системы образования, на мой взгляд, дает свои результаты, пусть пока еще не в том 

масштабе, но заметны тенденции, перспективы истинного обновления. К такому 

результату нацеливают и слова Главы государства Н.А.Назарбаева: «Сендер тәуелсіз 

Қазақстанның келешегі үшін тарихи жауапкершілік арқалайтын азаматсыңдар. Осы 

жауапкершілікті сезіне біліңдер» [1].                   
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Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

 

 

В настоящее время в области физиологии, психологии, а также педагогики 

накоплен значительный фактический материал по повышение эффективности 

 профессионального обучения.  Механизмы управления двигательной деятельностью 

изучены еще недостаточно. Вместе, с тем совершенствование мастерства рабочего 

невозможно без понимания физиологических закономерностей двигательной 

деятельности человека. Это серьезно препятствует научному обоснованию целого ряда 

актуальных вопросов профессионального обучения. В связи с этим возникает 

необходимость в систематизации уже известных фактов и теорий.   

Широко представлены основные направления в исследовании двигательного 

навыка, опирающиеся на фундаментальные принципы физиологии высшей нервной 

деятельности, разработанные основоположниками отечественной физиологии И.М. 

Сеченовым, И.П. Павловым, Н. Е. Введенским и А.А. Ухтомским. Рассматриваются также 

концепции П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна, которые служат основой для развития 

современных представлений о принципах управления движениями человека.  

В настоящее время еще не сформулировано единое, всеми признанное определение 

понятия двигательный навык. В основном различия между существующими взглядами 

сводятся к двум положениям. Одна группа исследователей [1] под навыком понимает 

автоматизированное движение в процессе, упражнения, (тренировки, обучения). Другие 

авторы [2] полагают, что двигательный навык – это, прежде всего, комплекс механизмов, 

управляющих автоматизированным движением.  

Таким образом, в настоящее время установлено, что по мере развития 

двигательного навыка происходят значительные изменения биомеханических 

характеристик движений, которые обусловлены целым рядом перестроек в деятельности 

нервно-мышечной системы. Для многих спортивных и некоторых трудовых движений 

существуют конкретные биомеханические и электромиографические параметры, которые 

претерпевают наиболее существенные изменения по мере обучения. 

Всякий двигательный навык вырабатывается в результате постепенного и 

систематического упражнения. Развитие учения об упражнении в отечественной науке 

опирается на представление классиков физиологии И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. 

Введенского и А. А. Ухтомского о ведущей и регулирующей роли центральной нервной 

системы в жизнедеятельности организма. Общеизвестны блестящие исследования И.М. 

Сеченова[3], впервые четко сформулировавшего понятие рефлекса как элемента 

поведения. Идеи И.М. Сеченова получили дальнейшее развитие и экспериментальное 

подтверждение в работах И. П. Павлова[4]. С точки зрения И. П. Павлова в возникновении 

произвольных движений решающую роль играет корковый анализ и синтез 

кинестетических раздражений, поступающих от работающих мышц. При этом в коре 

головного мозга происходит установление двусторонних условно-рефлекторных связей 

между клетками двигательной области и клетками анализаторов.  

В основе совершенствования двигательных навыков лежит установление сложных 

систем условных рефлексов (динамических стереотипов). С этой основополагающей 

концепцией тесно связана теория М. И. Виноградова, который рассматривает процесс 
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упражнения с позиций учения А.А. Ухтомского об усвоении ритма и доминанте. Под 

усвоением ритма А.А. Ухтомский понимал повышение лабильности (скорости протекания 

процессов возбуждения) проводящего участка центральной нервной системы (нерва или 

нервного центра) под влиянием приходящих раздражений. Усвоение ритма определяет 

межцентральные отношения. В результате повышения лабильности одних нервных 

центров и понижения лабильности других происходит их сонастраивание на общий ритм 

деятельности.  

Явление усвоения ритма лежит в основе формирования доминанты. Физиологи 

характеризуют доминанту как господствующий очаг возбуждения, который, направляя 

работу многих нервных центров, определяет характер ответной реакции на внешние и 

внутренние раздражители. Полагая, что образование доминанты и динамического 

стереотипа имеет достаточно убедительные черты сходства, М.И. Виноградов сближает 

данные понятия. В связи с этим он утверждает, что упражнение можно рассматривать и 

как образование динамического стереотипа, и как формирование доминанты.  

Теория М. И. Виноградова подтверждается рядом исследований и позволяет 

объяснить многие изменения, происходящие в организме человека при обучении его 

новому виду деятельности.  

Значительный интерес представляет концепция П.К. Анохина[5] о функциональной 

системе. В настоящее время хорошо известно, что формирование условнорефлекторного 

акта зависит от обратной сигнализации из рабочего органа. В связи с этим вместо широко 

распространенного ранее представления о рефлекторной дуге сформулировано понятие о 

замкнутом рефлекторном кольце. Данные о кольцевой структурно-функциональной 

организации условного рефлекса легли в основу концепции П.С. Анохина. Ученый 

полагает, что выполнение любого целенаправленного акта связано с установлением в 

центральной нервной системе адекватной, функциональной системы, включающей в себя 

ряд механизмов (афферентный, синтез, акцептор действия и т.д.), которые обеспечивают 

осуществление необходимого действия. 

Новое представление о физиологической природе двигательного навыка было 

сформулировано Н. А. Бернштейном. По данным Н. А. Бернштейна, каждый 

двигательный навык имеет многоуровневую, структуру, включающую ведущий и 

несколько фоновых уровней регуляции. Автор подчеркивает, что многоуровневая 

структура не может возникнуть в центральной нервной системе сразу. Первые попытки 

осуществления незнакомого движения строится как одноуровневые акты. Постепенно, по 

мере формирования навыка, центральная нервная система распределяет отдельные 

компоненты движения по соответствующим фоновым уровням, которые наиболее 

приспособлены к их осуществлению.  

Исследования, проведенные физиологами различных школ и направлений, 

позволяют полагать, что в основу формирования двигательных навыков положены по 

меньшей мере два фундаментальных взаимодополняющих и обогащающих друг друга 

принципа физиологии высшей нервной деятельности - закрепление временных связей и 

динамического стереотипа, и установление доминанты. Таким образом 

совершенствование, двигательной деятельности по мере упражнения с одинаковым 

успехом можно рассматривать с позиций условно-рефлекторной теории И. П. Павлова и с 

точки зрения учения о доминанте А. А. Ухтомского. Также следует отметить 

несомненную значимость теории Н.А. Бернштейна, которая послужила основой для 

развития современных представлений о принципах управления движениями человека.  

Выделение определенных этапов формирования двигательных навыков имеет 

большое практическое значение, так как помогает обосновать задачи на каждом этапе, а 

также определить условия совершенствования навыков.  

Сущность первого этапа - это становление навыка, что связано с построением 

двигательной программы, т.е. системы команд вырабатываемых центральной нервной 

системой и адресованных мышцам-исполнителям. Двигательной программе неизбежно 
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предшествует определение цели, которую можно представить себе как осознанный образ 

будущего результата действия. Затем намечается двигательная задача, т.е. требования, 

предъявляемые к двигательному аппарату для достижения поставленной цели. Как цель, 

так и двигательная задача являются главными факторами реализуемой программы 

действий.  

Один из важнейших моментов построения двигательной программы на первом 

этапе это поиск и определение внешнего характера движения его конструкции. При этом 

незнакомые движения строятся под непосредственным контролем сознания, которому в 

данном случае принадлежит организующая роль. На первоначальном этапе формирования 

навыка в центральной нервной системе происходит активный поиск оптимальных 

решений осваиваемой двигательной задачи. Это нередко требует большого количества 

повторных исполнений движения, что является основной причиной продолжительности 

становления навыка.  

Начальный этап формирования навыка связан с деятельным состоянием различных 

нервных центров (генерализация возбуждения). Внешним выражением этого процесса 

является избыточная фиксированность двигательного аппарата и активность многих 

мышечных групп. В результате происходит неумеренное их напряжение при отсутствии 

точного дозирования активности. 

Работа в это время характеризуется непрерывным увеличением энергетических 

затрат, наблюдаются изменения в функционировании вегетативной нервной системы 

(усиление дыхания, значительное учащение сердечных сокращений, повышение 

кровяного давления усиление обмена, веществ), что также свидетельствует о быстром 

нарастании процесса утомления.  

Все нежелательные явления, характерные для первого этапа формирования навыка, 

преодолеваются на втором. Сущность второго этапа - постепенное упрочение и 

совершенствование двигательной программы. Организм учащегося переходит на новый 

уровень активности. Намечаются существенные изменения как во внешней, так и во 

внутренней структуре двигательного акта. Окончательно оформляется характер движения 

их конструкции. Исключаются лишние действия, совершаются  и уточняются траектории 

движений. 

Данные явления объясняются постепенным развитием концентрации возбуждения 

в нервных центрах, ответственных за выполнение осваиваемых движений. В центральной 

нервной системе создается единая функциональная система, обеспечивающая 

согласованную работу различных мышечных групп, двигательного аппарата в целом, а 

также осуществление вегетативных функций. Такую систему определяют как 

динамический стереотип. Активность мышц, обусловливающих рабочее движение, строго 

дозируется и приурочивается к определенным фазам двигательного акта. 

На данном этапе формирования навыка учащийся начинает ощущать свои действия 

на основе информации от рецептора двигательного аппарата и вносить соответствующие 

коррекции. В результате создаются условия для более успешного решения двигательной 

задачи. 

Однако процесс формирования двигательного навыка еще не завершен. Программа 

действий еще не приобрела устойчивый и стабильный характер. Поэтому любое внешнее 

воздействие, а также изменение функционального состояния организма могут вызвать 

дискоординацию движений. 

Довольно часто на этой стадии навык перестает прогрессировать. В данной 

ситуации нужно проявить максимум такта и внимания к учащемуся, у которого 

застопорилось формирование навыка. Как правило, это длится недолго. Попытка насильно 

форсировать развитие навыка может привести к отрицательным последствиям 

(эмоциональный срыв, а также некачественное выполнение действий).  

Дальнейшее развитие навыка предполагает высокую степень координации 

движении, их автоматизацию и стабилизацию. Третий этап автоматизация и стабилизация 
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навыка. Явления, характерные для второго этапа, становятся более выраженными и 

прочными на третьем. Отсутствие лишних движений и избыточных мышечных 

напряжений объясняются тем, что теперь легче управлять органами движения, так как 

центральная нервная система посылает импульсы в необходимый момент и в нужную 

мышцу. У учащихся появляется ощущение раскованности и легкости собственных 

движений.  

Для третьего этапа формирования навыка характерна окончательная 

уравновешенность нервных и вегетативных процессов. Двигательные акты 

осуществляются равномерно, экономно и стабильно. Уровень работоспособности 

учащегося устойчивый. Изменение и, усложнение внешних условий не приводят к 

нарушению координации. Влияние сбивающих воздействий устраняется путем быстрой и 

точной коррекции движений.  

Трактовка автоматизации двигательного навыка получила дальнейшее развитие в 

работах М.В.Виноградова. По мнению авторов, в процессе автоматизации из сферы 

сознания уходят, прежде всего, двигательные акты, связанные с менее крупными звеньями 

тела. Однако при выполнении специальных задач (например, тонкие манипуляции 

часовщика) в поле сознания могут вступать данные именно о положении пальцев и их 

фаланг.  

Н.А. Крестовников трактует механизмы автоматизации с позиций учения И. П. 

Павлова о системности коры больших полушарий. Развивая свою концепцию стадий 

формирования двигательного навыка, Н.А. Крестовников считает, что стадия 

автоматизации характеризуется усовершенствованием контроля за движением со стороны 

кинестетической и других видов, чувствительности. В противоположность 

существовавшему взгляду о том, что в последней стадии развития спортивного 

двигательного навыка роль органов чувств, особенно зрительного контроля, снижается, 

Н.А. Крестовников считает, что никакого ослабления зрительного контроля не 

происходит, мало того, - имеет место расширение способности воспринимать различные 

ощущения: кинестетические, зрительные, звуковые, возникающие в процессе образования 

и совершенствования двигательных навыков. Мышечная афферентация на стадии 

автоматизации уточняется, лишние движения исчезают, контроль сознания остается все 

время. При автоматизации проекция двигательного навыка осуществляется в сенсорно-

премоторной и моторной сферах коры головного мозга и не передается в нижележащие 

отделы центральной нервной системы.  

В заключение можно отметить, что большинство исследователей (как физиологов, 

так и психологов) признают активное участие сознания при выработке 

автоматизированных компонентов движения. В дальнейшем же движение протекает без 

участия сознания. Роль сознания особенно значима на первой и третьей стадиях 

формирования двигательного навыка; на первой стадии ему отводится организующая 

роль, на третьей - контролирующая, что, по-видимому, подтверждает вертикальную 

организацию корковых функций.  
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В процессе производственного обучения и подготовки к труду учащиеся 

приобретают опыт, который представляет собой совокупность знаний, навыков и умений. 

Деятельность не может быть успешной, если исполнитель не знает, что и в какой 

последовательности надо делать, с чего начать и какой результат получить. 

Навыки и умения формируются на практике посредством многократных 

упражнений. Навык — это способность человека выполнять действия сознательно, но без 

особой концентрации внимания. У человека, обладающего навыками работы, рабочие  

действия быстры, точны и не вызывают значительного утомления. Умение – способность 

продуктивно выполнять работу — включает в себя знания, навыки концентрации и 

переключения внимания, навыки восприятия, мышления, самоконтроля. 

Развиваются навыки и умения постепенно, с убывающей скоростью. В 

производственном обучении трудности освоения навыков и умений связаны с изменением 

природы человека — тех физиологических функций, которые используются при 

выполнении профессиональных рабочих операций. Чтобы помочь учащемуся в изменении 

собственной природы, нужно выяснить, в чем заключается это изменение, каким законам 

оно подчиняется и в каких физиологических функциях проявляется. Эти исходные 

сведения должны составить основу для разработки  практической методики 

физиологически обоснованного управления формированием навыков и умений. 

В период освоения навыка тратится время и энергия учащегося на постепенное 

формирование необходимых очагов повышенной деятельности в коре мозга и на создание 

в этих очагах повышенной возбудимости и лабильности. 

Происходит изменение функционального состояния нервных корковых клеток, 

расположенных в определенных ограниченных областях и выполняющих определенную 

физиологическую функцию. Функциональное состояние изменяется на основе длительной 

суммации следов возбуждения в деятельных клетках, причем преодолевается инертность 

физико-химических и биохимических процессов, происходящих в этих клетках в 

состоянии покоя. Физиологические свойства очагов повышенного возбуждения в нервной 

системе специально изучались в условиях трудовой деятельности. 

Выяснилось, что эти очаги способны подавлять рефлексы вообще возможные, но в 

данный момент не способствующие поддержанию биологически и социально актуальной 

деятельности. Очаги высокой возбудимости и лабильности в нервной системе, 

повышающие свое функциональное состояние по механизму суммации возбуждения и 

подавляющие в порядке физиологической индукции побочные реакции, получила 

название доминанты. Формирование трудовых доминант происходит в процессе 

производственного обучения и выработки навыков и умений. 

Работами И.М. Сеченова и И.П. Павлова был вскрыт основной физиологический 

механизм формирования произвольных движений, заключающийся в образовании 

временных связей, посредством которых регулируется выполнение мышцами любого 

двигательного акта. 

В результате многократного применения одних и тех же упражнений формируются 

динамические стереотипы, содействующие стандартизации движений. При многих видах 
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производственной и спортивной работы в результате обучения стандартным движениям 

возникает динамический стереотип. 

Толкование физиологического механизма образования двигательного стереотипа 

предложил Л.Г. Воронин [1]. Он считает, что образование любого двигательного рефлекса 

сопровождается формированием в центральной нервной системе «функционального 

комбинационного центра». Автоматизация стереотипа заключается в том, что приведение 

в действие первого звена движений, составляющих стереотип, становится достаточным 

для создания «цепной реакции». Остальные движения осуществляются уже как бы без 

влияния первосигнальной и второсигнальной систем. 

В соответствии с выказыванием И.П. Павлова динамический стереотип не является 

высшей формой приспособления организма к окружающей среде. 

Одной из форм приспособления при изменении условий является способность 

нервных центров к экстраполяции, то есть быстрому адекватному формированию 

характера двигательных и вегетативных функций в соответствии с изменениями. 

Согласно этому в спорте, а равно и в труде, при применении в тренировке 

различных упражнений диапазон экстраполяции расширяется. Только после 

автоматизации двигательного акта возникает возможность автоматического 

осуществления целого ряда движений путем экстраполяции. 

Н.А. Бернштейн[2] считал термин «динамический стереотип» неправильным и 

обосновал это тем, что формирование двигательного навыка есть на каждом этапе 

психомоторная деятельность, а не проторение определенных и постоянных связей. По его 

мнению, теория кольцевого регулирования с непрерывной категорией учета «динамики 

окружения» лучше объясняет природу двигательного навыка. В этом истоке меткого 

определения «упражнение есть повторение без повторения». 

Особое место понятие о динамической стереотипии движений заняло в физиологии 

производственного обучения. 

По М.И. Виноградову[3], рабочая операция представляет собой комплекс приемов, 

составляющий двигательную структуру, принципиальные черты которой представляют 

динамический стереотип. При этом отмечена характерная для динамического стереотипа 

относительная устойчивость в рабочих движениях элементов, имеющих решающее 

значение [4]. 

В образовании двигательных навыков как отмечает Н.В.Зимкин[5] важное значение 

также принадлежит условным рефлексом, названным Ю. Канорским манипуляционными, 

или инструментальными. Они всегда связаны с формированием новых норм ответных 

реакций и является важнейшим компонентом всех трудовых действий [6]. 

Кроме того, имеет большое значение ритмические стереотипы, на основе которых 

формируется многие трудовые и спортивные навыки [7-8]. 

С.А. Косиловым [9] выдвинуто положение о рабочем динамическом стереотипе, 

под которым понимается соответствующая единица трудового поведения человека, 

отражающая особенности труда как особого вида активности человека в его 

взаимодействии с общественной средой. 

По мнению С.А.Косилова, в формировании рабочих динамических стереотипах 

проявляются те же законы высшей нервной деятельности, что и при проявлении 

классического условного рефлекса, но в своеобразном выражении, которое придает им 

специфика трудовых процессов. При этом отличие трудового динамического стереотипа 

от двигательного динамического стереотипа спортивной работы, не имеющей 

непосредственного производственного значения, состоит в подкреплении достижением 

цели данного вида труда, в получении производственного результата. С.А.Косиловым 

подчеркивается, что среди компонентов рабочего динамического стереотипа ведущую 

роль принадлежит второй сигнальной системе. 

Оценка получаемого результата производится путем сверки возбуждения, 

поступающего в центральную нервную систему по обратной связи, со следами 
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возбуждения от раннее выполненных действий, или с интегральным образом рабочих 

действий, под которым понимается комплекс, включающей реакции второй сигнальной 

системы, планирование трудовых операций, социальная мотивация и т.д. 

Это представление хорошо согласуется с воззрением А.А.Ухтомского, который под 

интегральным образом понимал сложное следовое возбуждение в результате жизненного 

опыта, включающее в себя следы возбуждения различных органов чувств, а также с 

положением П.К.Анохина о концепции акцептора действий [10]. 

Не весь организм в целом и даже не все функции различных систем в равной 

степени участвуют в деятельности, связанной с производственным обучением. Некоторые 

функции принимают в ней преимущественное участие, а если они отстают в своем 

развитии, то их деятельность либо недостаточно эффективна, либо протекает с 

повышенным напряжением, приводящим к утомлению. Таким образом, для успешного 

удовлетворения требований профессии необходимо наличие определенных параметров 

мобилизованных функций. 

По И.Д. Карцеву [11]. предвидение профессиональной пригодности к сложным 

профессиям возможно лишь с точки зрения диалектического материализма и признания 

того, что профессиональная деятельность - это динамический стереотип, состоящий из 

ряда сложных условных рефлексов. При этом стадия овладения профессий есть частный 

случай приспособления организма к новым условиям, для чего используется 

универсальная функция головного мозга - функция предвидения. При этом 

функциональная система мобилизуется уже во время теоретического ознакомления с 

трудом. При практическом выполнении намеченной программы происходит 

«просеивание» и удаление излишней информации. На этом этапе выявляется как 

специфичность запрограммированного навыка, так и возможность или невозможность его 

выполнения для лиц с разной степенью профессионального соответствия. 

Таким образом, наличие известной аналогии в обобщениях и теоретических 

положениях физиологии труда, учения о построении движений и высшей нервной 

деятельности подтверждает общее значение принципов регулирования, их глобальный 

характер. 

Процессу приобретения производственных навыков сопутствует ряд трудностей, 

которые заключаются в определение интервалов времени, отрезков для концентрации 

мышечной силы, в изменении функционального состояния двигательного анализатора в 

соответствии с требованиями рабочих операций; в объединении множество сложных 

рабочих движений, элементов и операций в единую систему -динамический стереотип. 

Многочисленные исследования, посвященные проблеме обучения, показывают 

значительный разброс индивидуальных показателей обучения на первых этапах с 

последующими схождениями их в определенной области, в которую вписываются 

всевозможные реализации процесса формирования навыка. Это происходит благодаря 

компенсаторным свойствам личности, в результате чего обучаемые приспосабливаются к 

нормативным требованиям деятельности. Те лица, у которых индивидуальные свойства 

больше соответствуют требованиям работы, достигают нормативного уровня тех, у 

которых соответствие меньше. 

Большое значение в формировании двигательного навыка имеет принцип 

доминанты А.А. Ухтомского[12], согласно которому во время выполнения движения, 

являющего для организма в данный момент главным, все подчиняются ему. Благодаря 

наличию доминанты достигается наивысшая координация между аппаратом движения и 

остальными системами организма. При этом автор отмечает, что при малом напряжении 

работа автоматизируется на базе производственного динамического стереотипа, а при 

усилении напряжения и дополнительной мобилизации внутренних ресурсов, то есть при 

усилении возбудимости и лабильности нервных центров, испытывающих наибольшую 

нагрузку - происходит образование доминанты. 
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Таким образом, обучение новым движениям основано на образовании временных 

нервных связей, программирующих при многократном повторении в физиологических 

основах памяти. СИ. Гальперин [13], обратил внимание на роль анализаторов в выработке 

и осуществлении координированных движений. По его мнению, оценка 

пространственных отношений производится путем одновременной и согласованной 

деятельности зрительного и двигательного анализатора. 

А.Н. Крестовников с сотрудниками показали очень важную роль анализаторов при 

выработке и осуществлении двигательных навыков.  

По А.Н. Крестовикову[14], в понятие комплексного рецептора движения 

включаются почти все афферентные системы. При этом ведущие значение сохраняется со 

зрительным и кинестетическим анализатором. Он считал, что только «во взаимной 

обусловленности всех афферентных систем, принимающих участие в данном движении, 

происходит выполнение приобретаемых нами в процессе жизни двигательных навыков». 

А.Н. Крестовниковым сформулировано понятие о комплексном анализаторе. В его состав 

в качестве обязательного звена входит кинестетический анализатор. В зависимости от 

характера движения большее или меньшее значение в тот или иной момент может иметь 

зрительный, тактильный, вестибулярный, звуковой, кожный, висцеральный анализаторы. 

Все компоненты точного движения (пространственные, временные и силовые) 

тесно связаны с состоянием зрительного, кожного, двигательного и вестибулярного 

анализаторов. При этом точность проприоцептивного анализа в процессе тренировки 

сравнительно быстро возрастает до определенного уровня, после чего темпы заметно 

снижаются [15]. 

Рассмотрение физиологических основ производственного и спортивного обучения 

позволяет перейти к анализу механизма их взаимовлияния, обеспечивающего 

эффективность профессионально - прикладного физического воспитания, имеющего 

большое научно-практическое значение при освоении профессии в учреждениях 

технического и профессионального образования 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕ БОЛОШАҚ ҰРПАҚҚА  ҚҰҚЫҚТЫҚ 

БІЛІМ БЕРУ 

 

Касымова Г.К 

Қазақстан республикасы М. Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы 

 

 

   Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып 

табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген 

өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін 

тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын 

тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. Мемлекеттің 

болашағы жастар болатын болса, ал сол мемлекеттің баянды болуы жастарға тікелей 

байланысты екендігіне ешбір дау жоқ. Егер мемлекет жастарды болашақ баяны үшін 

әлемдік даму талаптары мен бәсекелестікке сай сапалы сайласа, онда ол толқынның өз 

кезегінде мемлекеттің шарықтап дамуына үлесін қосатыны белгілі.     

Әрбір мемлекеттің даму көрсеткішінде, ол мемлекеттің халыққа сапалы білім беру 

деңгейі ерекше орын алатыны белгілі. Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру-бұл 

тек қана әлеуметтік мәселе ғана емес, сонымен бірге бір-бірімен тығыз байланыстағы 

экономикалық, құқықтық және рухани мазмұндағы мемлекеттік әрі жалпы қоғамдық 

маңызды іс. [1] 

Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де, білгір жастардың 

қолында. Жастар алдынғы  буын ағалардың жолын лайықты жалғастырып, өздерінің 

сенімді ізбасар екенін дәлелдеуде. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы күші – 

жастар. Бүгінде жастар қоғамның қозғаушы күші ретінде озық идеяларымен қаруланып, 

еліміздің дамып, өркендеуіне барша үлес қосып келеді. Осы ретте Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың: «Мен сіздер, бүгінгі жастар ерекше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан 

жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ержетіп 

келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің көтерілу және 

гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты 

бойларыңызға сіңірдіңдер», - деген сөзді мемлекет пен ұлт болашағы жастар 

болашағымен тікелей байланысты екендігін айқындайды. 

Осы сапалы білім берудің ішінде құқықтық білім берудің өзіндік ерекшелігі бар. 

Сондықтан да, төменде құқықтық білім берудің мәніне, жалпы елдегі деңгейге, оның даму 

барысына байланысты кейбір ерекшеліктеріне талдау жасап көрелік. Ол үшін мына 

сұрақтарға жауап іздесек, тиісті қорытындыларға қол жеткіземіз. Біріншіден, сапалы 

құқықтық білім беру дегеніміз не, оның қоғам дамуындағы маңыздылығы қандай, 

екіншіден, құқықтық сауаттылықты қалыптастырудағы мемлекеттік реттеу 

жұмыстарының нәтижелері қандай деген сұрақтарды қарастыралық. Осы уақытқа дейін 

ғылымда құқықтық білім, құқықтық сауаттылық, құқықтық мәдениет, құқықтық сана және 

құқықтық тәрбие ұғымдарының мазмұндары терең зерттелген. Құқықтық білім мен 
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құқықтық тәрбие өз кезегінде құқықтық мәдениет пен сананы қалыптастырса, ал бұл 

ұғымдар кешенді түрде құқықтық білім беру нәтижесінің көрсеткішін құрайды. Демек, 

құқықтық білім берудің мазмұны терең, жан-жақты кешенді ұғым. Құқықтық сауаттылық 

- адамдардың құқықтық мәдениеті мен санасының және құқықтық білімінің көрсеткіші. 

Құқықтық сауаттылықтың жоғары деңгейдегі қалыптасқан ортасы – ол өркениеттілік 

қалыптасқан қоғамның көрінісі мен деңгейі. Бұл құқықтық мемлекет пен азаматтық 

қоғамның міндетті белгілері.  

Кез-келген қоғамның дамуының шырмаулы кедергілерінің бірі – адам 

құқықтарының шектеулі, өзіне берілген мүмкіндіктерді жүзеге асырмауы немесе екінші 

бір тараптан оған қиянат жасалуы. Құқық - оны иеленетін тұлғаның белсенділігімен іске 

асады. Құқық иеленуші өз құқығын пайдалануда белсенділік танытпаса, бұзылып жатқан 

құқығын білмесе немесе қорғауға ниет білдірмесе, бұл өз кезегіндегі қоғамда заңсыз іс-

әрекеттердің туындап дамуына құқықтық сауатсыздықтың кері ықпалы елеулі.  Мемлекет 

үшін құқықтық сапалы білім беруді көтерудің маңыздылығы өте жоғары. Әсіресе, бүгінгі 

таңдағы қоғамдық қатынастардың жаңа қырларын қалыптастырған кезеңде, соған сәйкес 

құқықтық сауаттылықтың тиісті деңгейде болуы қоғам дамуының жағымды факторы 

болады.   

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап құқықтық сауаттылықты қалыптастыру, оны 

көтеру бағытында тиісті ұйымдастыру, атқару жұмыстарын белгілі бір деңгейде орындап 

келеді. Бұл Ата заңымыздың нормаларында жалпы орын алуымен қатар, басқа да бірнеше 

жалпы және арнайы  негізде бірнеше нормативті құжаттарда негізделген. Аталмыш 

«Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасында» құқықтық сапалы білім беруді көтеруге арнайы 

жеке тоқталған. Онда «Құқықтық саясаттың құрамдас бөлігі, елдің индустриялық-

инновациялық дамуын қамтамасыз етудің, оның зияткерлік әлеуметін арттырудың 

маңызды шарты болып табылатын ғылыми және білім беру қызметін құқықтық реттеу 

болмақ» деп көрсетілген. [2] 

Құқықтық сауаттылықты көтеру барысында жалпы халықтық сипаттағы іс-

шаралардың маңызы жоғары. Қазіргі кезде осыған байланысты бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы жалпы халықтық құқықтық сауаттылықты көтеруге бағытталған іс-

шаралары өте аз. Сондықтан да болса керек, қолданысқа енген жаңа тұжырымдамада бұл 

мәселеге арнайы көңіл бөлінген.    

Ғылым-білім беру қызметінің құрамдас бөлігі, өз кезегінде, сапалы құқықтық білім 

беру, құқықтық насихат, яғни құқықтық мәдениет мәселелері болып табылады. Осыған 

орай, азаматтардың құқықтық санасын, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер арасында 

заңгерлік сауаттылықты арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. Халық арасында 

интернет-ресурстарды қоса отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құқықтық 

насихаттың сапасын арттыру мен көлемін кеңейту, заңнаманы және құқық қолданудың 

өзекті проблемалары бойынша, атап айтқанда, азаматтардың күнделікті өмірінде жиі 

қолданылатын құқық салаларында ғылыми зерттеулерді жандандыру қажет.    

Жоғарыда көрсетілген іс-шаралардың қарқының көтеріп, құқықтық сауаттылықты 

нәтижелі деңгейге жеткізу үшін мына төмендегі мәселелерге ерекше мән беру қажет.   

Әрбір заңнама өзіне тиесілі қоғамдық қатынастардың мазмұнымен үндесе отырып, ол 

қатынастарды дамытуға мемлекет саясатына сәйкес реттеуге қабілетті, сапалы әрі 

жаңашыл сипатта болуы тиіс. Сонымен бірге қабылданған заңдардың толықтай іске 

асырылуын, соның ішінде қажет деген заңға тәуелді актілердің дер кезінде қабылдануын 

қамтамасыз ететін тетіктерді жетілдірген жөн.   

Сапалы заңгер мамандарды дайындау ісінің нәтижелілігі қолданыстағы заңдармен 

соларға байланысты дайындалған оқу-әдістемелік құралдардың сапалылығына тікелей 

байланысты. Сондай – ақ, жалпы халықтық құқықтық сауаттылық пен болашақ заңгер 

мамандарды сапалы дайындау талаптарына байланысты қолданыстағы заңдардың 

орындалу деңгейінің төмен болмауына баса назар аудару қажет.Бұл өз кезегінде халықтың 
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заңға деген құрметтеушілік көзқарасын қалыптастырып, құқықтар сауаттылығын көтеруге 

бағытталған сенімдерін арттырады. 
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Үш тілде оқыту заман талабы. Жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына 

жол ашатын, әлемнің ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік 

беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Сондай-ақ, Қазақстан жастарының парасатты 

әлеуметінің даму факторы. Әлеуметтік фактор қазіргі кезде бірнеше тілді білу 

қажеттілігін анықтайтын, жан-жақты тұлғаны оқытудың мотивациясы болып табылады. 

Көп тілді білім беруді енгізуді ұйымдастыру, әлеуметтік, психологиялық, лингвисикалық 

факторларды есепке алуды қажет етеді. Педагогикалық фактор тілді оқытудың жаңа әдіс-

тәлдері, жаңа ОӘК, интерактивті әдітер мен жаңа технологияларды, бақылау әдістерін, 

педагогтардың шеберлігін қазіргі заманға сай ұйымдастыруды талап етеді.  

Тіл, тіл мәдениетін игеру - әр баланың сәби шағынан басталып, ары қарай біртіндеп 

жетіліп отыратын үрдіс. Тіл - дүниені тану кілті. Ол мәдениет деп аталатын дүниенің 

мәңгілік ажырамас бөлшегі, бүкіл қоғамды алға жылжытушы, дүниетанудың негізі, 

қарым-қатынас құралы. Тіл игеру арқылы бала айналасындағы дүниені таниды, 

басқалармен қарым-қатынасқа түсе отырып оның танымдық қызметі оянады. Тілді 

үйреткенде, бала сол тілде еркін сөйлей алса болды дегенді ғана қанағат етпейді, тілді 

баланың бүкіл мүмкіндігін, қабілетін ашатындай дәрежеде оқыту керек. Қай кезде 

болмасын, ана тілі мәселеі - сол тілде сөйлейтін, сол тілден сусындаған, ұлттық, тілдік 

белгісі болып саналатын халықтың мәселеі. Тіл ұлттың тірегі, жан дүниеңді ашып 

көрсететін мөлдір айнаң.   

Қай заманда, қай кезеңде болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мақсат - саналы 

да салиқалы ұрпақ тәрбиелеу екендігі баршамызға мәлім. Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты 

білім беру, тәрбиелеу - әрбір педагогтың өз алдына қойған басты міндеттерінің бірі. 

Қазіргі Қазақтандық қоғам көпұлттық, көптілділік және көпмәдениеттілік жағдайда. 

Сондықтан осы қоғамға бейімделген үш тілді меңгерген саналы ұрпақ тәрбиелеу - қазіргі 

таңда өзекті мәелелердің бірі болып табылады.  

Елбаымыз Н.Ә.Назарбаевтың "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" - "Қазақстан 

халқының рухани дамуы және үштұғырлы тіл дамыту саясаты" Қазақстан халқына 

жолдауында мемлекетіміздің басшысы "Тілдердің үштұғырлығы" мәдени жобасын 

жүргізуді кезең-кезеңімен бастауды ұсынады. Үш тілді жаппай оқытуды енгізу тікелей - 

балабақшадан бастап ЖОО дейін - қазақстандық жас ұрпаққа ғылым мен техникадағы 

озық жетістіктермен және беталыстармен танысуға, жылдам қоғам меншігіне айналуға 

мүмкіндік береді деп атап өткен. [1] 

Еліміздің тәуеліздік алып, дербес мемлекет болып, нарықтық қатынастар заңымен 

өмір сүруге бет бұрып, шет елдік мемлекеттермен терезесі теңесіп тұрған кезеңінде, білім 

беру жүйесі де өз алдына бөлек дамып, күрделене түсуде. Бұл қазіргі таңдағы білім беру 
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саласындағы оқу үрдісінің басты мақсаттары мен міндеттерінің жоғары деңгейде 

қойылуына өз әсерін тигізуде. Білім беру жүйесінде білім алушылардың білім сапасын 

арттыру мәселесінде ғылым мен тәжірибенің бір-бірімен өзара байланысқан, көптен 

қалыптасып келе жатқан қарама-қайшылықтарын шешу басты мәселелердің бірі болып 

табылады.     

Ағылшын тілін оқытуда көптеген әдіс-тәсілдерді үнемі қолдану балалардың тілді 

тез әрі қиындықыз үйренуіне жол ашады. Сол себепті ағылшын тілі оқыту барысында мен 

өз оқу қызметтерімде әдіс-тәілдерді пайдаланып отырамын. Ең бірінші әдіс дегеніміз не? 

Осы түінікті анықтап алайық.  

Әдіс - оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін 

оқытушы мен балалардың бірлеіп жұмы істеуі үшін қолданылатын тәсілдері.  Ағылшын 

тілін оқытуда әдістердің ең тиімді төрт тобын бөліп көрсетуге болады. 

- көрнекілік әдісі 

- ойын әдісі 

- музыка 

- сергіту сәті 

     Осы аталған әдістер бір-бірімен тығыз байланысты. Ойын әдістері көрнекілік 

арқылы түсіндіріледі, ал сергіту сәті әдістері музыкамен байланысты.  

Оқу қызметінде әдіс-тәсілдерді үнемі пайдалану: 

біріншіден-балалардың оқу қызметіне деген қызығушылықтарын арттырады; екіншіден-

оқу қызметінің нәтижесі біршама жақсарады; 

үшіншіден-балалардың көру, есте сақтау, ойлау қабілеттері дамиды.  

Оқу қызметтерінде әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану балалардың оқу материалын 

жеңіл әрі терең ұғынуға мүмкіндік туғызады, олардың ойлау  әрекетін жандандырып, 

қосымша ақпараттар береді. 

Өз оқу қызметтерім  қызықты әрі балаларға жеңіл болуы үшін мен көптеген 

көрнекіліктерді қолданып отырамын. Көрнекілік әдісі арқылы өткізілген оқу іс-әрекеттері 

балалардың көру және есте сақтау қабілеттерін арттырып, балалардың естерінде ұзақ 

уақытқа сақталады. Әр көрнекіліктерім тақырып мазмұнына, эстетикалық талаптарға сай 

жасалынады.  

Педагогикалық үрдісті жетілдіруде ойынның маңыздылығын қазақтандық ғалым 

Н.Құлжанова да зерттеп, "ойын бала үшін еліктеу, инстинкт, күнделікті басты әрекет және 

оның жеке өмірі болып табылады" деп дәлелдеген. Н.Құлжанованың айтуы бойынша 

ойын әрекетіндегі басты педагогикалық мақсаттары - баланың алдағы өміріне түзу жол 

салу, үлкендерге еліктеуі және өмірдің талаптарына сай бейімделуі ойынды әдептілік, 

тәрбиелік мақсатта пайдалануды көздейді. Оы тұста ғалым бала ойын әрекетінде ғана 

тынығып, жұмыс жасау арқылы оның ойлау қабілеті жетіліп, қарым-қатынас жасау 

мүмкіндігі артады деген пікірді білдірген [2]  

Сондай-ақ, ойын арқылы тақырыптарды жеңіл әрі оңай меңгертуге болады. 

Ағылшын тілінде диалог, сюжетті-рольді ойындар, лингвистикалық ойындар, телефонмен 

сөйлеу, т.б. түрде ойналады. Ағылшын тілінде музыка тыңдап, ән айтқызу, музыка 

ырғағына сай әртүрлі қимылдар жасату, түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану 

балалардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына үлкен әсер етеді.  

Қорыта айтқанда, қай пәнді оқытуда болмасын балалардың танымдық, 

шығармашылық қабілеттерін жетілдіре отыра оқыту олардың оқу қызметіне деген 

қызығушылығын оятып, ойлау қабілетін, ынта жігерін арттыра түеді.Жоғарыда айтылған 

әдістерді тиімді пайдалану, балалардың құбылыстарды, процестерді және нысандарды 

өздері белсенділік танытып оқып үйренсе, шын мәнінде бұл әдістер нәтижелі болмақ. 

Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін - мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық қатынас 

тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып үйренуге ұмтылыс жасауы - заман 

талабы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туындап отыр. Сондықтан, бала бойында ұлттық 

құндылықтарды сақтай отырып, тілге деген қызығушылығын арттыруда, жаңа 
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технологияларды игеруде жаңа талпыныстар жасалуда.Ал осындай әдіс-тәілдерді 

күнделікті тәжірибеде тиімді пайдалану өз жемісін берері анық. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

2. Құлжанова Н. Ойын мақсатын талдау және ойын мәні// Қазақстан мектебі.-2001.-

№1.74б. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ В ДЕТСКОМ САДУ «БӘЙТЕРЕК»НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Саакян К.М. 

КГКП  детский сад «Бәйтерек» г.Караганда 

 

 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками: казахский язык – государственный, русский 

язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную экономику» Н. А. Назарбаев «Новый Казахстан – в новом 

мире». По словам главы государства, внедрение трехъязычИя в образования является 

подготовкой казахстанских детей к будущему, а дошкольный возраст рассматривается, 

как наиболее благоприятный период для овладения иностранными языками [1, с 2]. 

Психологи отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, так 

как высокую степень играют развитие фонематического слуха, который резко обострён в 

младенчестве и является основой, на которой строится восприятие языка. 

Когда ребенок не хочет заниматься, усвоение практически невозможно. 

Разучивание песен на английском  языке обогащает лексический запас детей. Например, 

песенка об английском алфавите поможет детям в наиболее интересной для них форме 

повторить и прочно запомнить буквы английского алфавита в той же последовательности, 

в которой они расположены в алфавите: 

A, B, C, D, E, F, G 

H, I, J, K, L, M, N, O, P 

Q, R, S, T, U, V 

W, X, Y and Z 

Oh, well you see 

Now I know the ABC 

 По теме «времена года», можно использовать разучивание песенки с картинками, 

на которых изображены времена года. 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white 

При разучивании  по теме «Семья» можно разучить следующую песенку, 

используя пальчиковый театр. 

I have a father, 

I have a mother, 

I have a sister, 

I have a brother, 

Father, mother, sister, brother 

Hand in hand with one another 
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Большую роль в формировании навыков правильного произношения играют песни  

на казахском  и русском языке, которые успешно применяются в практике детского сада 

«Бәйтерек». С их помощью у детей формируются аудитивные навыки и фонематический 

слух, совершенствуются навыки иноязычного произношения (артикуляционные и 

ритмико-интонационные). Песенный   материал на казахском, русском языке  включен в 

сценарий таких праздников как:  День языков,  День Президента, День Независимости 

РК,  Новый Год, День города, 8 Марта, Наурыз, 1, 7 и 9  Мая, выпускные баллы, День 

Государственной символики РК, День Столицы, День Конституции. 

 Воспитывая интерес к изучению казахского  и русского языка и к ее культуре и 

традициям. 

 Основным в музыкальном воспитании детей является хоровое пение, так как 

активно вовлекает учащихся в процесс исполнения музыки.  При разучивании песен на 

занятии необходимо планировать время таким образом, чтобы разучивание песен не 

наносило ущерба изучению программного материала, а наоборот, способствовало его 

лучшему усвоению и закреплению. При подборе песен нужно исходить из того материала, 

который изучается в данное время и изучался раньше.  

До начала прослушивания песни целесообразно объяснить детям  значение 

незнакомых слов или дать перевод песни, в случае, если она трудна для понимания на 

слух. По окончании прослушивания песни музыкальный руководитель выясняет, 

насколько хорошо учащиеся поняли текст песни, понравилась ли оно им. 

Трехъязычие благотворно влияет на развитие психических процессов, таких как: 

 непроизвольная память; 

 уровень владения родным и вторым языком; 

 мотивированность и прилежание; 

 уровень развития структуры способностей к освоению иностранного языка; 

 слуховая кратковременная и слуховая оперативная память; 

 устойчивость внимания; 

 вербальная креативность; 

Даже при наличии перерыва в обучении иностранному языку изучение его в 

дошкольном возрасте нельзя считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, 

усвоенная в дошкольном возрасте, восстанавливается  с исключительной быстротой. Дети 

могут  применять полученные  знания и опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у 

них будет сформировано главное – интерес к  изучению языков, накоплен  определенный 

объем знаний,  что облегчит освоение любой программы обучения языкам. 

Литература: 

 1. Интервью Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева -МИА "Казинформ". 

2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 гг. Астана 2010. 

 

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ  ЖҮЙЕДЕГІ ӘДІСТЕРМЕН  ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНУ 

 

Нұртаева Г.Қ. 

«Бәйтерек» б/б КМҚК  қазақ тілі маманы 

Қарағанды  қ 

 

 «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» - деген  екен  халық  даналығында 

[1.12-б]. Кез келген халықтың ұлттық қазынасы тіл болып табылады. Әрбір халықтың 

тілінде оның ұлттық дәстүрінің, сана-сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез- құлқы белгілері 

көрініс табады. Ал тілді, тіл мәдениетін игеру баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, 

біртіндеп жетілетін үрдіс. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
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балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Балабақшада қазақ тілін оқытудың қай 

түрін алсақ та, ол оқыту, үйрету үрдісінің бүкіл жүйесін қамтиды.  

 Қазақ тілін оқыту туралы сөз болғанда бұл проблеманың ішінен басқа ұлт 

өкілдеріне қазақ тілін оқыту мәселесін жеке бөліп қарастырмаса болмайды. Өйткені, 

қазіргі таңдағы көп жұмыс істеліп, жан жақты қарастырылып отырған проблема – орыс 

тілді  ортаға  қазақ тілін оқыту проблемасы. Бүгінгі білім беруде тиімді оқыту жан жақты 

қаралуда. Оқу үрдісіне енгізілген оқыту технологиялары осы бағытта ерекше орын алады.  

Сондықтан қазақ тілін оқытуда түрлі  әдістерді ақпараттық  технологияда қолданудың  

алатын орын ерекше. Көптеген әдістердің қолданылу жолы еңбек әрекетіне ұласып, ал 

еңбек әрекетіне ойын элементтері енгізіліп отырады. Олар  арқылы тапқырлық, 

шапшаңдық, еңбексүйгіштік, мергендік, алғырлық сияқты қасиеттер мен қатар ақыл – ой 

тәрбиесі де жүзеге асырылады. Адамның салт - санасын, тұрмыс - тіршілігін, еңбек 

дағдыларын балалар ойынынан да бақылауға болады. Көптеген ғалымдар оқытудың 

бастапқы сатысын мазмұны немесе формасы жөніне мықты етіп үйлестіру керектігін 

дәлелдеп берді. Сол форманың бірі – жаңа технология – балаларды оқу процесіне 

жұмылдырып, оларды байқампаздыққа, зерректікке, есте сақтау мен ойлау әрекеттерін 

дамытуға баулиды. Бұрын алынған білімді тексеруде және бекітуде, сондай – ақ оны 

тереңдете түсуде оқу процесіне сіңген әдістемелерді жаңа технологиям кең қолдануға 

болады.  

Әр баланың табиғи қабілетін ескере отырып, балаға көмекші әрі сүйемелдеуші 

болып, әрдайым жанында достық қарым-қатынаста болсақ, оқыту мазмұнын жаңғыртуға, 

әрі тиімді әдіс-тәсілдерді кеңірек қолдануға еркін жол ашады. Мектепке дейінгі балаларға 

қазақ тілді үйретудің басты шарттары топта жағымды психологиялық климат, мейірімді 

орта, қазақ тілінде тілдесудің қуану сияқты факторлар өз себін тигізеді. Қазақ тілін 

үйретуде балалардың сөздік қорларын байыту, молайту, сөздіктерінің белсенділігін 

арттыру, күнделікті өмірде қолдана білуіне бағыт беру, қазақ тіліне тән дыбыстарды 

дұрыс айтуға жаттықтырып, тіл мәдениетін жетілдіру, сөйлем құрап, сөйлесу тәжірибесін 

ұдайы ұйымдастыру – балалардың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін арттырып, 

мемлекеттік тілдің мәртебесін ұғынып, тілінің жетілуіне ұстаздық әсер көрсетудің маңызы 

зор. Тіл тағдырына терең қарап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерге қазақ тілін 

үйретудегі талап, міндеттер балабақшамызда жақсы іске асырылуда.  

Жаңа технологияны, әдіс  - тәсілдерді тиімді қолдану білім сапасын көтеретіндігін  

қолдай  отырып, балабақшамызда  қазақ тілі мәртебесін көтеру мақсатында  қолданып  

жүрмін. Ең басты мақсатым: жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, балаларға 

сапалы да терең білім беру, олардың ойлау дағдылары мен есте сақтау қабілеттерін 

жетілдіре отырып, қазақ тілінде еркін сөйлеу дәрежесін көтеру. Ең тиімді әдістерінің бірі : 

 
 

әдістемесі. Бұл әдістемелерді компьютер технологиясы  арқылы қолдану қажет деп  

санаймын. Себебі, әр сабақ сайын тақырыпқа сай көрнекі құралдар, түрлі суреттер , 

кестелер, сабақты көркемдеп отырса, балалардың сөздік қоры біршама толығады деп 

сенімдімін. ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық 
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Ойын 

Сюжетті 
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(жағдаяттар) 

Аудиокітап 

Сөздік  жұмыс 

Жаттамақтар Үнтаспа  

ертегі  
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қажет. Қазіргі заман талабы – жаңа ақпараттық және оқытудың жаңа технологияларын 

меңгеру. Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен қолданамыз. 

Қазақ әдебиетінің классигі, ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы: «Шәкірттерің жақсы оқу 

үшін, оның оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген [2.67-б.]. 

Расында да, тек ғана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, шыдамдылығын көрсеткен 

адам ғана мақсатына жетеді. Қазақ тілі  пәнін оқытуда да ақпараттық технологияларды 

қолданудың мүмкіндіктері өте мол.  Осындай ақпарат құралдарын пайдалана отырып, 

балалардың білімін, дағдыларын, ойлау қабілеттерін, шығармашылық ізденісін бақылау 

арқылы біршама нәтижеге жетуге болады. 

Көрнекті педагог Ш.Амонашвилидің тілдерінде бастауыш кезеңде балалардың  

қатесін үнемі көрсете бермей, қайта олардың өзіндік дара қабілеттерін дамыту керек. 

Демек ол кісі тілді  енді меңгере бастаған  баланы  қызықтыру үшін әртүрлі әдіс – 

тәсілдерді ұсынады Сабақ үстінде түрлі  әдіс – тәсілдер  іске асуы қажет деп санайды 

[3.45-б.]. Әрине оқу іс әрекеті барысында түрлі тиімді әдістерді қолданамын. Оны 

жоғарыда атап  өттім. Сол әдістерді қазіргі жахандану заманында компьютер арқылы 

қолдансақ ,  баланың  тілге деген қызығушылықты арттырады, оларды еңбекке баулып, 

бірігіп жұмыс атқаруға үйретеді.  Баланың жас ерекшелігін ескере отырып қазақ тілі 

сабағында қолданылған  аудиокітаптар  балалардың қазақ тіліндегі тән дыбыстарды 

айтуға, шағын сөйлемдерді қайталап айту, сұраққа дұрыс жауап беруді қалыптастырады. 

Үнтаспаны пайдалану арқылы аңдардың, құстардың, табиғат құбылыстарын  т.б. 

дыбыстарды ажырата білуге мүмкіндік бар. «Музыка немесе дыбыстармен жұмыс» 

мәзірінен арнайы әуендерді ойнату арқылы сабақты түрлендіруге, балаларды түрлі 

байқауларға дайындауда көп көмегін тигізеді. Мемлекеттік  тілді  меңгеруде балабақша  

арасында өткізіліп тұратын «Қазақшаң қалай, балақай?» атты  байқауларда  жүлделі 

орындарға ие болдық.  

Сонымен қатар  электронды  әдіс-тәсілдердің көмегімен біздің  балабақшадағы  

өзге ұлт балаларының  мемлекеттік  тілге деген қызығушылықтары арта түсті. Компьютер 

кабинетіне кіргенде жүздерінен оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығы, ынтасы  байқалып  

тұрады. Олар анимациялық ертегілерді, яғни кейіпкерлер қимылын көре отырып қимылды  

қазақша сөздермен  қайталайды, үнтаспадан  дыбыстардың  айтылуын естіп жаттайды, төл 

дыбыстарды  дұрыс айтуға үйренеді. Түрлі балл беретін тапсырмаларды орындағанда 

қазақ  тіліндегі  сөздік  қорларының  бір сапа  өскені байқалады. Үй тапсырмасын  да 

электронды түрінде бергендігін сұрайды. Біз сонымен қатар ата-аналармен де мемлекеттік 

тілді үйренуді осы әдіс-тәсілді қолданғандықтан, үй жұмысын да  электрондық 

оқулықтармен  береміз. Үй  тапсырмасын балалар  ата-анамен бірлесіп орындап келеді. 

Бұл әдістің көмегімен бала тілді де, компьютер тілін де меңгере алады.  

Біздің балабақшамызда өзге ұлт өкілдері  жұмыс  жасайды. Ол  қызметкерлерде  

мемлекеттік  тілді  үйренуге деген  қызығушылықтарын  танытады  әрі  міндет  деп 

санайды. Міне, осыны   ескере отырып,  педагогтармен де  қазақ тілін  үйренуде 

электрондық әдіс тәсілдерді қолдану үлкен  нәтиже  беріп жатыр. 

Қорыта айтар болсам, бүгін біздің алдымызда тұрған мақсат - өзге тілді 

аудиторияны қазақ тіліне үйрету ғана емес, сонымен қатар алдымызда отырған 

шәкірттердің Отанының қасиетін сезініп, оның алдындағы ұлт жауапкершілігін ұғынып, 

ол үшін басын бәйгеге тігер тәуекелге баруы болып саналады. Заман талабына сай оқу іс -

әрекетін электронды оқу құралдарын, интерактивті тақтаны пайдалана отырып жүргізсе, 

балаға мәтінді электронды оқу құралдарынан компьютер көмегімен тыңдап, сұрақтарға 

жауап беріп, мәтін негізінде бірнеше грамматикалық тапсырмалар орындауға мүмкіндік 

беріп, барлық тапсырмалар күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға негізделіп берілген 

жағдайда балалардың  тілді жеңіл түсініп, тез меңгеруіне көмектеседі.    

 

Қолданылған  әдебиеттер: 
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ОЙЫН – ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Нугманова Э.Ф. 

ҚМҚК «Бәйтерек» балабақшасы 

 

       Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті.  Сұлтанмахмұт 

Торайғыров «Балалықтың қанына ойын азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын үстінде 

баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады. Ойын мазмұны 

мен түріне қарай: мазмұнды-бейнелі, қимыл-қозғалыс, дидактикалық, құрылыс, 

кейіптендіру ойындары болып бөлінеді. Мазмұнды-бейнелі ойында балалар ойын 

мазмұнын түсінікті етіп жеткізуге тырысады, оған қажетті құрал-жабдықтарды табуға 

талпынады, оларды дайындау үшін еңбектенеді, ал еңбек ұжымдық іс-әрекетке біріктіреді 

және шығармашылық іс-әрекетке бағдарлайды, балалардың өзара қарым-қатынасын 

реттеп, олардың бойында адамгершілік сапаларды қалыптастырады.Білім беру саласында 

оқушылардың әр пәнді игеруге деген құлшынысын арттыру үшін жаңа педагогикалық 

технологияны тиімді пайдалану қажет, себебі жаңа технологияларды қолдану мұғалімдер 

мен оқушылардың мүмкіндіктерін кеңейтіп, пәнге деген қызығушылығын арттырады. 

Сондықтан қазіргі педагогика ғылымы – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа 

оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуда. 

Сол технологиялардың бірі – ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар 

технологиясы дегеніміз – педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың 

әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы деген 

жағдайларда пайда болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде қолданылады. 

Баланы тәрбиелеуде ойын технологиясының берері мол. Ойын кезінде жеке тұлғаның өзін 

– өзі басқару қабілеті жетіліп, қалыптасады. 

Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным 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. Сөздік қорды 

дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын алады.Тәрбиеші 

бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, ойын-

сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын дамытады. Арнайы 

ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, 

тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне 

қарай ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес 

бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола 

отырып, балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, 

ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, 

ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады. Сонымен қатар ойын барысында 

бала үлкендермен, өз құрбыларымен қарым-қатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне 

қуанып, мәз болады. Сондықтан да ойын-тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде 

балалардың жас және жеке ерекшелігін ескерген жөн. Тәрбиеші балалармен ойынды 

(заттармен, үстел үсті және сөздік ойын) үш түрлі етіп өткізуіне болады. Заттармен 

ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы өті леді. Мысалы: 
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«Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», «Қай ағаштың жапырағы», «Бірдей 

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

домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: «Суретті құрастыр», «Қандай затқа 

ұқсайды?», «Қай сурет тығылды?», «Бір сөзбен ата», «Кім байқағыш», «Қиылған 

суреттер», «Ұқсасын тап», «4-ші не артық?», «Есіңде сақта». Ал сөздік ойын арқылы сөзді 

орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге 

үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», «Жұмбақ ойла», «Жақсы-жаман», 

«Жалғастыр», «Үш сөз ата». Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын дамыту 

жұмысына ойындарды қолданумен қатар, «Пішіндер көрмесі», «Өрнекті есіңде сақта», 

«Қиын жолдар», «Суретті жалғастыр», «Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар» тәрізді 

жаттығу тапсырмаларды да пайдаланып отыру өз нәтижесін берді. Бұл аталған жаттығу, 

тапсырмалар балалардың сөздік қорын дамыта отырып, таным белсенділіктерін және 

саусақ бұлшық етін дамытады. Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, 

ойынды өткізу, ойынды талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, 

заттарды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Балаларды ойынның 

мазмұнымен таныстыру ойынды өткізу болып табылады. 

Мектепалды даярлық сыныптарында сабақтың өн бойы ойын әрекерін 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Себебі, 5 – 6 жасар бала сабақ оқығаннан гөрі ойын 

ойнағанды қалайды, зейіні тұрақсыз, бір іспен ұзақ уақыт шуғылдана алмайды. Бала 

ойынмен өседі. Ойында баланың қарым – қатынасы кеңейіп,таным қабілеті өседі, мінез – 

құлық қалыптасады. Ойын баланың даму құралы, таным көзі, білімділік, тәрбиелік, 

дамытушылық, мәнге ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал 

етеді. Көп ойнаған адамның дүниетанымы кең, жаны таза,жүрегі нәзік сезімтал тұлға 

болмақ. 

В.А.Сухомлинский «Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы 

мүмкін емес. Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеттес, ол арқылы баланың 

рухани байлығы жасампаз өмірмен ұштасып айналадағы дүние туралы түсінік алады. 

Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деген. 

Ойындарды әрбір сабақта түрлендіріп қолдануға болады, көрнекіліктер тартымды 

болса балалар қызыға қатысады. Оқу процесін ширатады, баланың оқуға деген ынтасын 

арттырады, сабақ қызықты өтеді. Ойын белгілі бір қабілеттерінің қосындысы, оны былай 

көрсетуге болады: зейін + қабылдау + ес + ойлау + қиял. 

Зейін:Қажетті ақпаратты алу және артығын ығыстыру үдерісін сипаттайтын 

маңызды қасиет. Ол нақты қасиеттерге ие: көлемі, тұрақтылығы, шоғырлануы, 

таңдамалылығы, бөлінуі, алмасуы және ырықтылығы. Айтылған қасиеттердің әрбіреуі 

бұзылса, баланың мінез – құлқы мен іс – әрекетіне ауытқушылықтар болады. Зейін бөлу 

қабілеті нашар дамыған, бала бір уақытта бірнеше жұмысты қатесіз орындай алмайды. 

Зейін ырықтылығы жеткіліксіз, тағы басқа ауытқулар. 

Осындай кемшіліктерді болдырмау үшін арнайы ұйымдастырылған жұмыстар 

қажет. Мұндай жұмыс екі бағыт бойынша жүруі тиіс: 

Зейіннің негізгі қасиеттерін жаттықтыратын арнайы жаттығуларды қолдану. 

Жеке тұлға қасиеті ретінде зейінділікті қалыптастыру жаттығуларын қолдану. 

Қабылдау:Қоршаған әлем туралы ақпараттың шамамен 80%-н бала көру арқылы 

қабылдайды. Мектепалды даярлық жастағы балаларда көріп түсіну және қабылдаудың 

рөлі зор. Балаларда барлық талдағыштардың түрлері едәуір қалыптасқан, олардың 

негізінде сезімталдық түрлері дами түседі. Қабылдаудың дамуы мектепалды даярлық 

жасына дейінгі балаларға объектінің қасиеттерін тануға, бір затты екіншісінен ажыратуға, 

олардың арасындағы байланыс және арақатынастың бар екенін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Ес:Мектепалды даярлы кезең есте сақтау және қайта жаңғырту қабілеттерін 

дамытуды күшейтумен сипатталады. Ес мектепалды даярлық жастағы балаларда ырықты 

сипат түрінде болады. Балалар өз алдарына есте сақтау міндетін қоя алмайды және 
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ересектер мұндай тапсырманы қайта жаңғыртпайды. Сондықтан жаңа білім бала үшін 

қандай да бір маңызы болуы керек – осы ақпарат оның қызығушылығын қаншалықты оята 

алса, оны соншалықты жақсы есте сақтайды. Есті дамыту және ынталандыру арнайы 

жаттығулар мен ойындар ықпал етеді. 

Ойлау:Баланың ойлауы – ересектердің ойлануынан ерекшеленетін басты күрделі 

процесс. Балалардың ойлауы белгілі кезеңдерде қалыптасады: 

1-Кезең. Көрнекілік – әрекетті ойлау. Бала өз іс – әрекетіне қарапайым 

тапсырмаларды орындайды – айналдырады, тартады, ашады, басады. Іс жүзінде ол себеп – 

салдар байланыстарды анықтайды, өзінше жасап көреді, қателеседі. 

2-Кезең. Көрнекілік – бейнелі (Нақты – заттық) ойлау. Бұл кезеңде балаға қолымен 

әрекет жасаудың қажеті жоқ, ол егер қандай да бір әрекет жасаса, не болатынын бейнелі 

(көрнекілі) елестетуге қабілетті. 

3-Кезең. Сөздік – логикалық (абстрактілі — логикалық)ойлау. Балалар үшін ең 

кұрделі – ойлау процесі. Мұнда бала нақты бейнелермен емес, керісінше, кұрделі анық 

түсініктермен, айтылған сөздермен әрекет жасайды. 

Қиял:Мектепалды даярлық жастағы кезеңде қиял функциялары аса белсенді 

дамуымен ерекшеленеді. Ол балаларға ертегідегі бейнелер мен оқиғаларды шынайы 

қабылдауға мүмкіндік береді. Психикалық бейненің кез келген формасы сияқты 

фантазияны дамытудың позитивті бағыты болуы керек. Ол енжар арманшылдыққа ұласып 

кетпей, шындық өмірді қиялданумен ауыстырып алмай тұрғанда, қоршаған ортаны жақсы 

тануға, жеке тұлғаның өзіндік ашылуына және өзіндік жетілуіне көмектесуі керек. 

Қорытынды:Қорытындылай келе, балалардың белсенді іс – әрекеті дамытудағы 

ойындар, жаттығулар, еркін ойындар, танымдық тапсырмалар арқылы балалардың 

бастамашылығын, байқампаздығын, белсенділігін, даралығын, дарындылығын, қабілетін, 

шығармашылығын дамыта отырып бала бойына құзырлылықтарың қалыптасуында: 

мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндікке дағдыларын таба білу. 

Балаларды бір – бірімен, үлкендермен жағымды қарым – қатынаста, ұйымдаса 

ойнауға, өзгенің пікірімен санасуға, тәртіпті болуға, жеке өз бетінше әрекет етуге, емін – 

еркін демалуға тәрбиеленеді. 
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На современном этапе осуществляется становление обновленной казахстанской 

системы образования, сопровождающееся существенными изменениями в педагогической 

теории и практике. Современная система образования предъявляет новые высокие 

требования к деятельности педагога и его компетентностям, включает заказ современного 

общества на воспитание молодого поколения с учетом новых стратегий развития 

общества и системы образования в целом в РК [4]. 

В настоящее время наличие команды является одним из признаков 

высокоэффективных организаций. Работа в команде формирует у сотрудников качества, 

которые способствуют поступательному росту организации, навыки сотрудничества, 

взаимной поддержки, увеличение потенциала каждого участника образовательного 

процесса. Поэтому формирование навыков работы в команде становится одной из 

ключевых задач в одной из высоко эффективной организации нашего города, которой 

является детский сад «Бәйтерек». Команда – это не группа людей, которыми можно 

командовать. Команда – это группа специалистов, заинтересованных в достижении 

общего результата. Команда ни в коей мере не подавляет индивидуальность каждого 

человека. Наоборот, каждый занимает в команде место, соответствующее его 

способностям и возможностям. В команде каждый ее член ощущает себя значимым и не 

заменимым, а это, как известно, является важнейшим результатом работы. Есть ли 

реальные возможности и необходимость сформировать из педагогического коллектива 

сотрудников настоящую команду, автономную, самоуправляемую, способную 

оперативно, эффективно и качественно решать поставленные перед ней задачи [1]. 

В последние годы в теории и практике управления образовательными системами 

большое внимание уделяется созданию и работе с “командами” внутри педагогического 

коллектива. Одной из таких “команд” является педагогический коллектив нашего 

детского сада. 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ в нашем учреждении позволил 

проанализировать условия для реализации проекта, который является одним из 

направлений стратегии развития детского сада на 2017-2019г.г. 

Были сделаны соответствующие выводы проделанной работы. Любая группа имеет 

тенденцию распадаться на группы. Причины этому различны: личное обаяние, симпатии, 

близость устремлений, взглядов и т. д. 

Социометрия проведенная педагогом-психологом в коллективе с педагогами 

позволяет увидеть есть ли в команде “лидеры” или “аутсайдеры”, что может помочь 

правильно распределить нагрузки в команде, а так же дальнейшие изменения 

межличностных отношений показала динамику внутрикомандных процессов, развитие 

структуры взаимоотношений в команде. Поэтому социометрия была включена в 

мониторинг командообразования, а на данном шаге позволила увидеть в коллективе 

особенности межличностных предпочтений. В процессе проделанной работы была 

выдвинута гипотеза: что при выполнении какой-либо работы возможности одного 

человека ограничены. Двое и, тем более, группа сотрудников могут больше. 

Теоретически, чем многочисленнее группа, тем больше она способна сделать на благо 

подрастающего поколения. Главное направлением нашей работы - создание команды 

единомышленников ориентированных на раскрытие нравственно духовных ценностей, так 

как детский сад уже три года является пилотной организацией по предмету 

«Самопознание». 

Поскольку основными участниками реализации проекта являются молодые 

педагоги, вновь поступившие на работу в наш коллектив, то именно в контексте 

командообразования педагогического коллектива, возможно, эффективно реализовать 

задачи проекта: 
 развивать инициативу, самоактуализацию членов коллектива (возможность 

выделить идеи, реализовать, нести ответственность); 
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 повысить ответственность каждого работника в достижении общей цели 

учреждения, повысится результативность; 

 создать единое нравственно-духовное, воспитательное пространство, где каждый 

будет осуществлять единые требования, где воспитательным ориентиром будет личный 

пример; 

 команда позволит комплексно, результативно внедрять идеи, программы 

обновленного дошкольного образования РК на данном этапе. 

 значимым капиталом учреждения станет опытный персонал, являющийся 

носителем идей, традиций и имиджа учреждения. Постоянный кадровый состав будет 

являться условием психологического комфорта для воспитанников, чувством 

защищенности; 

 через создание команды будет возможно улучшить психологический климат 

коллектива педагогов, а это в свою очередь условия для благоприятного психологического 

климата воспитанников. 

Основной идеей программы развития детского сада «Бәйтерек» стало 

формирование команды единомышленников, и где основная роль в реализации этой идеи 

отводится совместной творческой работе администрации, психологу и педагогам детского 

сада. Для решения сложных задач мы создали команды, то есть группы, способные 

работать эффективно. К ним относятся «Творческая группа», «Педагогическая 

гостинная», «Школа наставников», «Школа мам», «Школа пап», «Мы вместе- мы рядом» 

которые уже не первый год работают в детском саду. При планировании совместной 

работы учитывается необходимость взаимодействия сотрудников нашего детского сада 

друг с другом, и  родителями. Представление функционирования команды нашего 

большого коллектива осуществляется по принципу колеса, где отражена организационная 

структура команды, которая как нельзя лучше подходит для организационно-

управленческой структуры нашего детского сада «Бәйтерек»: в центре – руководитель; по 

кругу – члены команды; спицы колеса символизируют прочные взаимосвязи каждого 

члена команды с руководителем; основа колеса – прочная взаимосвязь между членами 

команды. 

Работа в данном направлении осуществляется следующим образом: принят 

корпоративно-этического кодекса д/с, который разрабатывался совместно и принимался 

всем коллективом. Сопровождение деятельности команды осуществляется при 

проведении консультаций «Формирование команды перемен», «Полотно счастья», 

участие педагогов в тренингах «Техники эффективного общения», «Повышение 

внутренних ресурсов», «Дорога профессионального роста», «Гореть или жить?», «Кто мы 

и кем мы можем стать?». В процессе которых педагоги получают опыт позитивного и 

эффективного взаимодействия в команде, овладевают навыками взаимодействия, 

получают навыки командной коммуникации. 
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Происходит осознание значимости командной работы для повышения эффективности 

работы; развитие инициатности, самоактуализации всех членов коллектива, повышается 

ответственность каждого работника в достижении общей цели учреждения, которая 

влияет на повышение результативности; Что позволяет нашему детскому саду КГКП я/с 

«Бәйтерек» занимать лидирующие позиции в рейтенге детских садов города. 

И мы уверены, что через создание команды возможно улучшить психологический 

климат коллектива педагогов, а это в свою очередь условия для благоприятного 

психологического климата подрастающего поколения наших воспитанников. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. - М., 1989. 

2. Данилков А. А., Литвиченко Е. М. Играем с пользой. - Новосибирск, 2005. 

3. Иванов И. П. Энциклопедия коллективно-творческих дел. -М., 1989. 

4. Кричевский Р. Л. Если вы - руководитель. - М., 1996. 

 

. 

МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ЫҚПАЛДАСТЫРУДЫ ОҚЫТУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Дюсембаева Ж. С. 

КМҚК «Бәйтерек» балабақшасы 

 

Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа мән - 

мағыналы, өнегелі тәрбиемен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы екені бәрімізге 

белгілі. Баланың жеке тұлға  ретіндегі дамуыөзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой – өрісінің 

кеңеюі балабақша қабырғасында басталатыны сөзсіз. 

Инновациялық іс- әрекеттің мазмұны мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 

оқу- тәрбие үдерісінде қолданылатын бағдарламаларды басшылыққа ала отырып, мектепке 

дейінгі педагогика мен психология, әлеументтану, медицина саласындағы ғылыми- зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері негізінде анықталады. Инновациялық технологияларды меңгеру 

педагогтың интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, шығармашылық, зерттеушілік т.б. 

қасиеттерінің қалыптасуына оң әсерін тигізеді, әр педагог өзін- өзі дамытып, оқу- тәрбие 

үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.  

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Біздің жұмыстарымыздың білім беру саласындағы басымдықтарында бүкіл 

әлемдегі сияқты Қазақстан мектепке дейінгі білім берудің жаңа әдістеріне көшу керек»,- 

деген болатын.  

Қай кезеңде болмасын балабақшада Монтессори әдісі еш уақытта орнын жоғалтқан 

емес. Бала табиғатында білуге құмар,тумысынан-ақ өсуге,жетілуге ұмтылысы басым. 

Сондықтанда қарқынмен дамып бара жатқан мына заманда балабақшадағы 

педагогтардыңұлттық қалып, ұлттық мінезді сақтай отырып,бала тәрбиесінің әдістерін 

тынбай ізденіп, жиі жаңартып отыруы  заңдылық. 

М.Монтессори әдісі балаларға жауапкершілікті сезінуге,өздігінен шешім 

қабылдауына, топтада,жекеде жұмысжасай алуына, таңдау жасай алуына, өз уақытын 

ұйымдастыра білуіне, өзіне сеніммен қарауына мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай 

туғызады.Бұл әдістің мақсаты – балалардың табиғимінезін,қабілетін,тәрбиешінің 

нұсқауымен емес,өз еркімен тәуелсіздік рухындатәрбиелеу. «Өзімнің жасауыма мүмкіндік 

бер»дейді мұндағы бала. Балаларға дауыстап сөйлеу бұл әдісте мүлдем жоқ. 

Ұйымдастырушысы балаларға әр сала жайлы қызықтыра мағлұмат береді. Балалардың жас 
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ерекшеліктері әртүрлі, 3пен 6 жас бірге өз қалауларымен жұмыс жасайды.Бұлжастың 

қабілетін ашуға,үлкеннің кішіге мейірім,қамқорлығын сезінуге мүмкіндік берері сөзсіз. 

Қай салада жұмыс жасау бала қалауында:зертханада, жаратылыстану, аспанәлемі, асхана, 

қолөнер, бейнелеу, сумен, т.б. Еркін жұмыс жасау барысында жетістігін өзі көріп, қатесінде 

өзі жөндеуі ішкі дүниесін тәртіпке баулып, жеке адамгершілік қасиеттерін дамытады деп 

ойлаймын. Пайдаланған заттардың ең басында қалай тұрғанын бақылаған бала жұмыс 

аяғында тап солай жинастырып, тазартып қояды. 

Қазіргі заман талабына сай қоршаған ортаның заңдылығы мен құбылысы туралы 

нақты әдісін зерттеу барысында зерттеу жұмыстарын жүргізу аса өзекті мәселе болып 

отыр.Тәжірибенің басты жетістігі арқылы бала анықтайтын нысананы  жайлы жан-жақты 

зерттейді және оның басқа нысалармен қарым-қатынасын біледі.Балабақшада тәжірибе 

жасау арқылы баланың жаңа білім,мәлімет алу бағытында  жекеше белсенділігі байқалады. 

Тәжірибе барлық еңбекті бақылау,тіл дамыту,шығармашылық және ҚМҰҚ іс-

әрекеттеріменбайланыста жүргізіледі.Сонымен қатар, мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарында жаңа иновациялық тәсілдерді пайдаланудың қажеттілігі туындап отыр. 

Баланың өз бетімен судың, ауаның, магниттің,оттың қасиеттерін анықтау барысында 

тәжірибе жасау арқылы балалардың танымдық қабілеттерін арттырудың маңызы зор. 

Балалардың зерттеу жұмыстарын жүргізу қарапайым ережелерді сақтап 

тәртіпке,жан - жақты, ықыласты болуға, саналы таңдау жасауға,бақылағыштыққа, өзін және 

басқа адамдарды қадірлеуді үйренеді; тұлға ретінде өзін – өзі қалыптастырады,сенің 

құқығың басқалардың құқығы басталатын жерде шектеледі; келісім жасасып, бірге 

әрекеттенуге үйренеді; жауапкершілікті сезінуді үйренеді. 

Қоршаған ортаны,ондағы пайдалы қазбалардың қасиеттері мен пайдасын түсінеді. 

Сөздік қорлары молаяды,бір-біріне әрдайым қол ұшын беругеұйымшылдыққа тәрбиеленеді. 

Бүгінде осы Монтессори  әдісімен жұмыс істейтін балабақшалар қатарында біздің 

«Бәйтерек» балабақшасы да бар. Мантессори әдісінің мәнін түсініп, баланың рухани 

еркіндігіне құрметпен қарай отырып, біздің балабақшамыз Мантессори педагогикасының 

элементтерін кеңінен қолданып отыр. Балабақшамыздағы жаңа 

технологияларды  пайдаланудың тиімділігі неде? Ол үшін біз не қандай жұмыс жасап 

жатырмыз?   Шынайы, іс жүзіндегі жұмыс қана сұрақтың жауабы болып табылады. Білім 

беру, білім тарату және деректерді жалаң түрде жаттатудан баланың қолымен миын жұмыс 

істететін, сын тұрғысынан және ойлауды өмір жолына айналдыра білуге үйрету түріне көшуі 

тиіс. Бізден берілетін тәрбиенің нәтижесі отбасымен балабақша тығыз байланыста болса 

ғана, мағыналы болып жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелей аламыз.Осының негізінде біз тек 

баланы ғана емес, ата-ананы да жұмылдырып, бірге тәрбиелеудеміз.  Соған орай, 

Мантессори әдісіне қажетті құрал-жабдықтарды ата-аналармен бірлесе отырып қолдан 

жасап, дүкендерден алып, баланың дамуына үштік одақ болып бірлесе әр топқа Мантессори 

бұрышын әзірледік. 

М.Монтессори  әдістемесін басшылыққа ала отырып,педагог 

балаларменсумен,отпен,ауамен,магнитпен тәжірибе жасау арқылы балалардың танымдық-

ізденіс қабілеттерін арттырады. 

 

Пайдаланған  әдебиеттер: 

1. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпыға білім беру стандарты, 

Астана-2016  

2. Обухова Л.Ф. Детская психология: Теория, факты, проблемы. – М.,  

3. Смирнова Е.О. Психология ребенка. - М., 1997.  

4. Меңжанова А.К. Мектепке дейінгі педагогика.- Алматы «Рауан» 1992, 20 – 46 

беті 

 

 



1203 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІГНІ  ҰЙЫМДА БАЛАНЫ  ОҚЫТУ  МЕН         

ТӘРБИЕЛЕУ. 

 

Доненбаева Г.А.  

ҚМҚК «Бәйтерек » балабақшасы 

 

Мектепке білім беру жүйесін қайта құру мектепке дейінгі  мекемелердегі  

тәрбиелеу,білім беру жұмысының мазмұнын жаңартуда, балаларды мектепте оқуға  

дайындауда, денсаулық, адамгершілік,эстетикалық  тәрбие сапасын арттыруды 

көздейді.Әрине, бұл талаптар  тәрбиелеу  жұмысындағы сабақтастық,бірізділік  принципін 

сақтау арқылы жүзеге асырылады. 

Осыған орай балабақшада тәрбиелеп, оқытудың басты – құралы программа 

жаңартылып,оқу-тәрбие жұмысының мазмұнына елеулі өзгерістер енгізіліп отыр.Жаңа  

программада мектепке дейінгі кезеңде баланың ой өрісін, дүниетанымын кеңейту,өмірге 

қажетті білім-дағдыларды меңгерту, ой еңбегіне баулып,өздігінен әрекет жасауға,еңбек 

ете  білуге үйрету өзекті мақсат етіп алынған.Мектеп    жасына дейінгі «Балабақшада  

оқыту және тәрбиелеу программасында»,»Бланы  сөйлеуге үйрету-тілін  дамыту мәселесі 

барлық іс жүзінде  жүзеге асырылады» 

      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 . 

      Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан жақты дамыған сауатты 

саналы адамзат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр . Баланы білім алуға , оқуға қызықтыра 

отырып , тұлғаны қалыптастыруға болады . Мектепке дейінгі жастағы балаларды 

тәрбиелеу мен оқыту кешенді көзқарас қалыптастыруда түрлі қырынандамытатын оқу 

ойындарға көп мән беріледі .      Мектепке дейінгі балалардың сөздік қорын дамытуына 

әсер етуі , сөйлеу тілін , өз ойын , әңгімелеуді грамматикалық құрылымда дұрыс меңгертіп 

, ойын - тапсырмалар орындау арқылы жаттықтырып отыру керек. Осы уақытта 

балалардың оқу процессі олар үшін қызықты , дамытушы және жаттықтырушы болуын 

қадағалауымыз керек . 

      Тәрбиелеу дегеніміз-алға белгілі мақсат қоя отырып , баланың психикасына 

жүйелі әсер ету, бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру , өмірге , еңбекке дұрыс 

көзқарасын қалыптастыру .  

      Тәрбие жұмысы мектепке дейінгі шақтан бастап балалардың жас ерекшелігіне , 

түсінігіне лайықты жүргізілсе , балалар тәрбие әсеріне көнгіш, еліктегіш, белсенді келеді, 

олар айналасындағы адамдардың іс-әрекетіне баға беруде үйренеді, алғашқы адамгершілік 

қасиеттер жайында түсінік алады, жақсы іс-әрекет істесем деген талпынысы пайда 

болады, бұл талпыныс күнделікті жаттығудың нәтижесінде бірте-бірте баланың тұрақты 

қасиетіне айналады. Баланың адам бойындағы жақсы қасиеттерді білуі, ұнамды іс-

әрекеттерге белсенді жаттығуы, өзінің тәртібіне қойған талапты саналы түсініп, сол 

талапқа сай өзін-өзі ұстауы - оқу-тәрбие әсерінің нәтижесі, сонымен қатар адамгершілік 

тәжірибені қалыптастырудың негізі болып табылады. 

      Тәрбие-балаға екі жақты әсер ететін процесс:1)адамгершілік нормаларды 

меңгерту;2)тәртіп пен мінез-құлықтың тәжірибесін жинақтау. 

      Оқыту дегеніміз белгілі жоспар мен бағдарлама бойынша жүйелі түрде 

балаларға қарапайым білім беру, икемділігі мен жағымды әдет-дағдыларын қалыптастыру, 

олардың танымдық қабілетін, қызығушылығын дамыту. Оқыту процесі мұғалім мен 

шәкірттің үйлесімді іс-әрекетін қамтиды. Оқытудың негізгі формасы-сабақ. Қазіргі кезде 

сабақтың 5 түрі бар : аралас сабақ, жаңа білімді алғаш хабарлау, жаттығу-икемділік пен 

дағдыны қалыптастыру. 
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      Айтылған талаптардың жүзеге асырылуы бағытындағы жұмыстың үздіксіз 

білім берудің алғашқы сатысы-мектепке дейінгі ұйымдарда баланың білімге деген 

құштарлығын арттырудан, ұлтымызға тән қасиеттерін бойына сіңірген бала тәрбиелеуден 

бастағанның маңызы зор.  

      Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу отбасы мен балабақша тәрбиешілерінің 

қасиетті борышы. 

      Баланың ана тілін толық меңгеруі, ұлттық сана сезімін тәрбиелеу, денсаулығын 

түзету, бала тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін білу жөніндегі дағдыларын қалыптастыру 

мектепке дейінгі мекемелерге берілген.Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін шешетін, 

қарапайым дағдыларды бала санасына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы - 

балабақша. Балабақшада халық педагогикасын бала бойына сіңіре отырып имандылыққа, 

адамгершілікке тәрбиелейміз. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік 

стандартының бес саласының әр бөлімдерінің ұйымдастырылған өқу іс-әрекеттерінде 

салт-дәстүрдің барлық түрлерін баланың бойына сіңірудеміз. 

      Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан 

оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев “Ойы ойнап, ән салмай 

өсер бала бола ма?” - деп айтқандай баланың өмірінде ерекше орын алады. Ойын мектеп 

жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына, айналасындағы дүние жайлы 

түсініктерінің кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен жақындасуына көмектеседі. 

Өйткені бала нәресте шағынан бастап адалдыққа, батылдыққа, мейрімділікке, еңбек етуге 

тәрбиелеудің құралы ойын. Осыған орай бүгінгі күндер тәрбиешілер алдында балаға 

білім, білім дағдыларын игеріп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімін, ерік-

жігерін жан -жақты етіп дамыту міндеттері тұр. Болашақ қоғамымыздың тағдыры да бала 

тәрбиесіне тікелей байланысты. 

      Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде 

қалыпастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың осы іс-әрекет түрлерін 

қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды көздейді.  

      Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой тәрбиесінің өзі бала 

ойының: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы жүзеге асатыны 

бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. Адамгершілікке тәрбиелеу міндеттері 

жөнінде де осыны айтуға болады. Бала өзін-өзі көрсете білсе, ендеше ойын, оқу еңбекте 

адамгершілікке тәрбиеленеді деген сөз. 

      Дарынды адам тәрбиелеу үшін балалық шақтан бастап шығармашылық 

қабілетті қалыптастыру керек, яғни мәселелерді шешу, қоршаған ортаға ерекше 

көзқараспен қарау керек. 

      Ертегілер әртүрлі: көңілді, көңілсіз, сиқырлы, бойыңда баурап алады, оның бәрі 

балаларды адамгершілікке, сүйіспеншілікке тәрбиелейді, көптеген қызықты білімді 

қамтиды. Өз бойларына батылдық, беріктік, мықтылық, ертегі кейіпкерінің зұлымдық 

немесе адамгершілік қасиетін пайдаланады. Қай жерде балалар болса, сол жерде ертегі де 

болады. Балалар оны жақсы көред. 

      Сондықтан да баланың мектепке дейінгі білім беру орындарында жақсы тәлім-

тәрбие алғаны абзал. Ұрпақ тәрбиесі ол келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам 

иелерін жан жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, сапалы білім мен тәрбиелеу-біздің қоғам 

алдындағы борышымыз. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. :Бала мен балабақша№2 2016жыл  

2.Мектепке дейінгі педагогика Ә.Меңжанова 

3.Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту методикасы   Б.Баймуратова. 
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Бопишева Ж.К 

Қарағанды қаласы «Бәйтерек» балбақшасы 

 

 

Қазіргі таңдағы балалар белсенді ақпараттандыру, компьютер мен робот құрастыру 

заманында өмір сүріп келеді. Техникалық жетістіктер адам өміріне едәуір тез ене отырып, 

балалардың заманауи техникаға деген қызығушылығын оятады. Техникалық объектілер 

бізді тұрмыстық құралдар мен құрылғылар, ойыншықтар, көлік, құрылыс және т.б. 

машиналар ретінде жан-жақтан қоршаған. Мектепке дейінгі жаста балалар олардың қалай 

жасалғандарын түсінуге тырысады. LEGO компаниясының өнімдерінің арқасында қазіргі 

кездің өзінде мектепке дейінгі жаста балаларды техникалық объектілердің құрастырылу 

негіздерімен таныстыруға мүмкіндік туып отыр. 

Білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер, оның жаңа жүйесін 

ұйымдастыруды жалпы, мектепке дейінгі тәрбиелеу кезеңінен бастап талап етеді, өйткені, 

дәл осы кезеңде баланың іргетасы қаланады. Роботтық техника – бүлдіршіндердің 

заманауи технологияларды қолжетімді ұғынуына, игеруіне жағдай туғызатын әдістердің 

бірі. Осы әмбебап құралдар арқылы жұмыс жасау, бүлдіршіндердің білімін жетілдіруде, 

ойлау қабілетін қалыптастыруда, бос уақыттарын тиімді өткізуге мүмкіндік жасайды. 

Білім беру саласында ЛЕГО конструкторлары (LEGO Education) - бұл баланың 

ойын барысында заманауи ғылым мен техниканы меңгеріп, игеруіне бағытталған арнайы 

жасалған конструкторлар болып табылады. Кейбір жинақтар тәжірибеде физика, 

математика, информатика заңдарын игерудегі ең қарапайым механизмдерден тұрады.  

Өзгеше танымал LEGO едәуір танымалдылығы қарапайым түрде, яғни ол 

адамдардың түрлі жас ерекшеліктеріне, ақыл-ой дамуының түрлі деңгейіне, 

бейімділіктеріне, темпераменті мен қызығушылығына сәйкес келетін ермек ретінде 

түсіндіріледі. Нақтылық пен есепті ұнататындар үшін толық нұсқаулар, шығармашыл 

тұлғалар үшін-жасампаздықтың шектеусіз мүмкіндіктері бар. Білімқұмарлар үшін – LEGO 

үйретуші жобасы, ұжымшылдар үшін-біріккен құрылыс жасау мүмкіндігі бар. Роботтық 

техника бүгінгі таңдағы өндірістің тұрақты дамып келе жатқан саласының бірі. Қазіргі 

таңда заманауи әлемді механикалық, тамақ өнімдерін дайындау мен өңдеуге арналған 

бағдарламаландырылған, киім тігу, көлік жинақтау, басқарудың күрделі жүйелерін 

басқару машиналары және т.б. елестету мүмкін емес[1].  

Роботтық технологияның болашағы өте зор. Қазіргі таңда роботтық техника өзекті 

мәлелердің бірі болып табылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты халыққа жолдауында: 

«Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуірінде, технологиялық, экономикалық, 

әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. 

Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық 

құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді 

түбегейлі өзгертуде» - деп атап кеткен болатын[2]. 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының білім беру үдерісіне лего құрастыру 

мен роботтық техника енгізілуінің өзектілігі пәндік-кеңістіктік дамытушы ортаның 

қалыптасуы, жоғарғы мектеп жасындағы баланың дүниетанымының даму талаптары және 

оқу қызметінің әмбебап алғышарттарына деген мектепке дейінгі білім берудің 

мемлекеттік білім беру стандартының шарттарымен анықталады. 

Әр адамның дамуы мен өзін-өзі жетілдіру жолдары өз талаптарына байланысты 

өзіндік жеке болып табылады. Білім берудің міндеті осы талаптар мен өзін еркін ұстап 

әрекет ете алатын, білім беру ортасын танып және сол арқылы қоршаған ортаны танып 

білуге мүмкіндік беретін, өзінің жеке әлеуетін ашуды жеңілдететін білім беру ортасын 

құру болып табылады. Педагогтың рөлі білім беру үдерісін сауатты ұйымдастыру мен 

шебер жабдықтауда, сонымен қатар баланы дүниетанымның дұрыс жолына бағыттайтын 
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сәйкес білім беру ортасын пайдалануда. Қызметтің негізі түрлері: білімділік, жекелік,  

өзіндік, жобалық, тынымдық, түзетушілік болып табылады, білім беру салаларының 

кіріктірілуіне бағытталады және баланың үздіксіз білім алу дайындығын қамтамасыз 

ететін әлеуетті шығармашылығы мен қабілеттерінің дамуын ынталандырады[3]. 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына лего-технологияның енгізілуі барлық 

білім беру салаларына, сонымен қатар тәулік бойы балалардың жеке іс-әрекетіне кіріктіру 

арқылы жүзеге асуда. Аталмыш жобада «Бәйтерек» балабақшасындағы роботтық 

техникалық бағытты меңгеру дағдысы екі кезеңге бөлінді: 

1-кезең конструктор және оның нұсқаулықтары бойынша құрастыру, 

технологиясын зерттеу, бөлшектерді біріктіру бойынша жүргізіледі; 

2-кезең біз балалармен оқимыз, қарапайым конструкция үлгісі бойынша жинауды 

оқимыз. 

Лего құрастыру барысында мектепке дейінгі жастағы балалардың бөлшек, блок, 

бекіткіштерді есептеп, бөлшектердің қажетті санын есептеп, олардың түсін, ұзындығын, 

түрін тани отырып, математикалық қабілеттерін дамытады. Балалар симметриялылық 

және асимметриялылық, кеңістікте орын табу сияқты кеңістік көрсеткіштерімен 

танысады. Лего-құрастыру баланың тіл дағдыларын да дамытады: балалар ересектерге 

түрлі құбылыстар мен объектілер туралы сұрақ қояды, сол арқылы коммуникативтік 

дағдылар қалыптасады. Лего құрастырудың негізгі мақсаты - балаларды бірге нәтижелі 

жұмыс істеуге үйрету болып табылады.  

Роботтық техника мен лего құрастыру әлемді барлық жағынан тануға мүмкіндік 

береді, бұл өз кезегінде баланың жан-жақты дамуына әсер етеді. Яғни, қоршаған ортамен 

танысу, дыбыстауды түзету, сауатты жазуға, дыбысты қою мен қателерді түзетуде 

көмектеседі, сөйлемдерді құру сызбасы мен буындарды талдау-жинақтау жұмысын 

жеңілдетеді. 

Бүгінгі таңда білім, білік, дағдыларды бірігіп игеру , өзара әрекеттің белсенді 

сипаты әлдеқалай талап етіледі. Лего құрастыру балалармен түзетушілік жұмыста 

таптырмас құрал, себебі ол бала дамуының барлық аспектілеріне жағымды әсер етеді. 

Сонымен қатар, легоқұрастыру баланы тәрбиелеу мен дамытудағы мәселелерді шешудегі 

отбасы мен педагогтардың көмегін біріктіруге көмек беретін нәтижелі тәжірибе беруші 

құрал болып табылады. Ата-анасымен бірге ұйымдастырылған ойында бала едәуір 

шыдамдылық, жұмысқа деген қабілеттілік, мақсатқа деген ұмтылыс, эмоционалды 

қайырымды болады[4]. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларда ғылыми-техникалық кәсіби бағдарлаудың 

қалыптасуы мен техникалық шығармашылықты дамытуға арналған жағдайлар кешенін 

қалыптастыру, білім беруші роботтық техника мен лего құрастыруды қолдану арқылы оқу 

қызметінің, түзете-дамыту жұмыстарының алғышарттарын қалыптастыру. Лего құрастыру 

мен роботтық техниканы нәтижелі ұйымдатсыру үшін ең алдымен жағдай жасалған орта 

құру қажет, сол себепті де ең алдымен сабақ өтетін, білім беретін тәрбиеленушілер үшін 

қажетті оқу кабинетінің құрылуы қажет деген ойға келдік.  

Неге білім беретін арнайы кабинет қажет?  

Өйткені оның негізінде балалардың интеграциялық даму үдерісі жүзеге асады: 

1. Зейінді дамыту, таным іс-әрекетін белсендендіруге бағытталған ойын арқылы балалрды 

ойлауға оқыту; 

2. Сенсорлы-тактильдік және қозғалу аймақтарын жетілдіру; 

3. Тәртіпті қалыптастыру мен түзету және оқуға деген қызығушылықты дамытады. 

Диагностикалық зерттеу қорытындысы бойынша бала тілін түзету мен дамытуда 

педагог пен бала, бала мен ата-ана арасындағы байланысты орнатуға мүмкіндік 

беретіндігіне көз жеткіздік. 

Аз уақыт ішінде роботтық техникамен жүргізілген жұмыстар тіл ақаулығы бар 

балалардың тілін түзетуде және тұлға болып қалыптасуына үлкен мүмкіндігін көрсетті. 
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Роботтық техника қызметі баланың терең эмоционалдық көзқарасын білдіруін 

оятады және өзінің алған білімін қиялында елестететін заттарды жүзеге асыруға жағдай 

жасай отырып, баланың қиялында ойлауында септігін тигізеді. 

Роботтық техника арқылы білім беру үрдісіндегі күтілетін нәтижеге тоқталсақ: 

 Мектепке дейінгі балалалрдың сапалы білім алу мен тәрбиелеудің бірыңғай 

тізбегін құрып, жүзеге асырады; 

 Тәрбиеші педагогтардың білім-білік дағдыларын аттырып, жаңа технологияларды 

игеруге; 

 Білім беру үрдісін сапалы етуде әдістемелік «қоржын» құрып, мамандардың 

тәжірибе алмасуына септігін тигізуге жол ашады. 

Заман талабы бізді алға жетелеп қана қоймай, сол талаппен кедергілерді жеңіп, 

белестерді бағындырып, алға қойған  мақсаттарды жүзеге асыру болып табылады. Бізге 

алға қадам басу үшін түрлі жолдар айқара ашық тұр. Ол үшін жолымызды дұрыс таңдай 

білуіміз керек. 

Роботтық техниканы игеру заман талабы. Жаһандық білім беруде Қазақстан елінің 

терезесі тең түсу әр педагогтың міндеті екендігін түсіне отырып баршамыз игі ісінің 

бастаудың мүшесі болайық. 
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БОЛАШАҚ ЖАС ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ БАЛАБАҚШАМЕН АТА-

АНАНЫҢ ЫНТЫМЫҚТАСТЫҒЫ 

 

Айдар В.Қ 

«Бәйтерек» балабақшасы, 

Қарағанды қаласы 

 

Қоғамда болып жатқан әлеументтік  экономикалық  өзгерістер мен еліміздің білім 

беру саласының әлемдік білім беру  саласына, соның ішінде  бүлдіршіндерімізді ертеңгі 

қазақстанымыздың болашағы бал тілді балаларымызды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту уақыт талабына сай көптеген өзгерістер жаңа  талаптар  енгізілуде. 

Бүгінгі жас ұрпақты тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы – 

балабақша.Тәрбие мен баланың алғашқы дені- мектепке дейінгі тәрбие ошағында бріледі. 

Мектепке дейінгі білім берук саласы қызметкерлерінің алдына қойған басты мақсат – 

баланың жас ерекшелігіне сай балалардың рухани құндылықтарын негізге ала отырып, 

ұллтық тәрбиені,сал –дәстүрді бойына сіңіріп жеке тұлға ретінде жан – жақты қалыптасуына 

ықпал ету. 

«Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде  оларға жастайынан имандылық пен 

сауаттылық қасиеттерін сіңіре білсек, тәрбиелей білсек, сонда ғана рухы биік дамыған 

адамзат өсіре аламыз»-деп елбасымыз Н.Ә Назарбаев айтқандай жас ұрпақ ертеңгі еліміздің 

тірегі, болашақ қоғам тірегі.Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік  

саясаттын ажырымас бөлігі. 

Мектепке дейінгі кезең  бала бойына  адамгершіліктің негізін қалайтын кез. Отбасы 

құндылығы біздің мемлекетіміз  ұстанып  отырған басты  саясат.Мемлекет басшысы Н.Ә 

Назарбаевтың «  Қазақстан жолы -2050» халыққа арналған Жолдауында да отбасылық 
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құндылықтарды сақтау, бала тәрбиесі мәселесін дәріптеу, ата- аналардың,қоғамыздың 

балаларды шыңайы қамқорлыққа алу  мәселелері  тұрақты сөз болып келеді. 

Отбасы- адам баласының өсіп өнер,қаз тұрар, қанат жағар ұясы, алтын бесігі.Ол бала 

үшінбір үлкен әлем, осы үлкен әлемде бала алғаш өмірмен қарым қатынас жасап, өмірді 

сүюді, қиындыққа көнуді, қуануды қайғыға ортақ болу керек екенін ұғынып өседі.Баланың 

отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдын бірі  отбасылық ішкі және 

отбасылық тысқары атқарылатын еңбек.Отбасындағы күнделікті тұрмыс кажеттілігін 

қамтамасыз етуден туындайтын еңбек  баланы әлеуметтік қатынасқа  түсіріп, оны ересек 

өмірге тәрбиелейді.Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету 

қажеттілігін түсінетін болады.Отбасы тәрбиесі кешенді педагогикалық мақсаттылық арқылы 

іске асады. Сондықтан кез келген педагогикалық тәрбие отбасымен  тығыз қарым- қатынас 

жасамай іске аспайды.Балабақшадағы оқу -тәрбие ісінде басты мақсаты ата- анамен тығыз 

байланыста жұмыс жүргізу болып саналады.Ата-ана  және балабақша болашақ азаматтың 

денсаулығын  жастайынан сақтау үшін, оның тәнінің дұрыс түзіліп қалыптасуына, салауатты 

өмір салтын  нығайтуға ерекше мән бергені бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып 

келеді.Бүгінгі күн заман талабына сай оқу тәрбие үрдісінде  ұйымдастыру әр баланы жеке 

тұлға  ретінде қабылдап,тәрбие ісіне  ата- ананы  тікелей  қатыстырудың оң нәтиже беретінін 

өмір мен  тәжірбие дәлелдеп отыр. 

Әрбір балабақшада ата-анамен қарым-қатынас жасауда түрлі тәсілдер, қазіргі заман 

технологияларды пайдалана отырып, олардың қызығушылығын артыру мақсатында 

жұмыстар жүргізіледі. 

Сондықтан  осы бағытта  ата- аналармен талмай еңбек етіп өз алдарына мынадай 

мақсат міндеттерін қойып отыр.2017- 2018 жылына бекітілген жұмыс жоспары бойынша 

қыркүйек айында « Бәйтерек» балабақшасының  «Аяла» тобында«Балабақшадағы 

физикалық, психологиялық     денсаулық»атты ата- аналар жиналысын өткіздік.Мақсаты мен 

міндеттері: Мектепке дейінгі балалардың дене шынықтыру тәрбиесіндегі негізгі мәселесі –

денсаулық күйін жақсарту мен физиологиялық даму, жұмысқа қабілеттілігін арттыру, даму 

үстіндегі жас функционалды мүмкіндіктерін кеңейту мен қозғалыс, қимыл дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. Себебі мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінде баланың ойы 

мен бойында денсаулықтың, өмірліктің, жан-жақты қимыл, қозғалыс дайындығы мен 

үйлесімді физиологиялық даму негіздері қаланады. Күнделікті отбасындағы дәстүрлерді 

қолдана отырып баланың  бойына адамгершілік қасиеттерін сіңіру.Үлкенге құрмет,кішіге 

қамқор және айналамызға қамқорлықпен қарау.Ата- ананың бала тәрбиесіне деген 

жауапкершілігін мейлінше арттыру, ата- анамен бірлесе отырып,бала тәрбиесіне байланысты 

мәселелерге көңіл аудару, жан- жақты дамыған тұлғаны адамгершілік, рухан жағынан 

тәрбиелеу.Бұл жиналыста  баяндама оқылып, ата- аналарға түрлі жарыстар 

ұйымдастырылып, жаднама таратылып, кеңестер беру арқылы жұмыс іске 

асырылады.Сонымен бірге, педагог тәрбиешілер де тек балалармен, ата аналармен жұмыс 

жүргізіп қоймай өз білімдерін жаңаша толықтыруға талпынады.Тәрбиедегі  негізгі мақсат 

білімді,кәсіби мамандырылған , рухани дүниесі бай және адамгершілігі мол, қоғамдық 

өмірдің барлық аясында  ұлттық құндылықтарды бағалауға , дамытуға қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру.Бала тәрбиесі отбасынан басталады десек те, ғылымға негізделген әдіс 

тәсілдермен берілетін тәлім тәрбиенің негізгі  балабақшада  қаланады.Балабақшадағы тәрбие 

бала табиғатына ерекше әсер етіп,оның даму  белестерінде өзіндік іс қалдырады. 

Ата-аналардың балабақшадағы балалардың өмірін мейлінше қызықты етіп өткізуіне 

үлес қосу үшін біздің балабақшада ата-аналармен бірлескен көрмелер өткізіледі. 

«Қыс қызығы», «Елбасы күніне», «Күз сыйы», «Менің отбасым» атты тақырыатарда 

суретт көрмесі өттеді. 

Қазақтың «Баланың бас ұстазы ата-ана», «Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі» 

деген қанатты сөздер бар, отбасында әдемі таным, түсінік қалай қалыптасса, өскенде сол 

қасиет бойында табылады. «Болса тәртіп бала өседі сомдалып, қатал ұста бос жүресін 

сандалып» деп Жүсіп Баласағұн айтқандай, есі кіріп, тілі шыға бастасымен- ақ баланы 
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шектен тыс байсалды, ұғымпаз,тілалғыш етіп баулыған жөн. Адамзаттың бәрі де анадан 

туып, соның бауырында өсіп ер жетеді.Сүтпен кірген сүйекпен кетеді дейді халқымыз. 

Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы-туған ұясы, өз отының басындағы ата-ана 

тәрбиесі.Қазіргі танда баланы тәрбиелеуде ата-ананында, тәрбиеші- ұстаздың да атқаратын 

рөлі зор.Жас күнінде бала қандай тәрбие алса сол ізбен алға қарай өседі.Тәрбие кезінде 

отбасының, балабақшаның да алатын орны бар. Ата-ана баласына өз отбасын қадір тұтудан 

бастап, туған- туыс, Отан, Қазақстан деген ұғымдарды терең түсінгені, құрметтеп қарауға 

тәрбиелеу керек екен ұғындыру. 

Балабақшадағы әрбір тәбиеші – педагог, оқу тәрбие жоспарын тиімді әрі нәтижелі тіл 

ұйымдастырыу үшін, өздерінің бағдарлық біліктіліктерімен, қабілеттіліктілерімен 

қатар,педогикалық жаңа технологиялар негіздерін жетік меңгеруі тиіс. Балабақша 

табалдырығын аттаған сәби, жеті жасқа толып алтын ұя мектепке қатар қағады. 

Балабақша-балалардың тәрбие, білім алып өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін 

іске асыруға  жағдай туғызатын орта.Бұл жерде әр бүлдіршіннің  күнделікті өмірі есте 

қалатындай болу үшін жағдай жасалған.Бала жүрегінде елбасына деген сүйіспеншілік 

сезімін оятып, құрметтеу бағытында Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырып  «Саған 

арнаймын Елбасы»  атты оқу қызметімде балаларды Отанын, халқын сүюге, сезімдерін оята 

білуге, өзгелерге көмектесе білу, достыққа тәрбиелеу. Бала дегеніміз болашақ. Балаларды 

қалай тәрбиелесек, болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің азаматтарын білімді, 

тәрбиелі, мәдениетті,  кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. 

 «Адамға бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттын қас жауы,ол келешекте  барлық өміріне апат әкеледі»деген дүниежүзілік білім 

мен мәдениеттің екінші ұстазы атанған данышпан,ойшыл,энциклопедист ғалым Әбу Насыр 

ӘлФараби. 

Біздің балабақшамызда еліміздің болашағы балаларымызға тәрбиенің үлкен де 

қажетті бөлігі  имандылық адамгершілік тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөлінеді деп айтсақ 

артық болмайды.Баланы тәрбилеу мен оқыту үрдісі дегеніміз қазіргі заман талабына сай 

бекітілген стандарт талаптарына сүйене  отырып баланың сан қилы іс- әрекеттерінің тиімді 

ұйымдастыруын, әлеуметтік ортаның әсері, адамдардың қарым қатынасы, тілді меңгеруді, 

қабылдауы мен түсінуі берілетін білім саласы бойынша өз іс- тәжірбиемде ашық іс 

әрекеттімде «Алма» ертегісін сахналау арқылы  балалардың бойына достық, 

бауырмашылдық, бірлік, татулық қасиеттерін дарыту, сіңіру.Балаларға игілікті  істер жасау 

арқылы өзіне және  өзге  адамдарға  қуаныш әкелуге болатыны жайлы түсінік  беру. 

Мақсаты:Ертегінің  мазмұны арқылы сүйіспеншілік құңдылығының мағнасын 

ашу.Ойлау, есте сақтау, ертегінің мазмұның түсініп, сүйіспеншілікпен  кейіпкерлердің іс- 

әрекетін бағалауға үйрету,ойлау есте сақтау, ертегіге деген қызығушылығын аттыру арқылы  

өзгелерге көмектесу білу қасиеттерін дамыту,ертегі арқылы достыққа тәрбиелеу, бірлікке, 

татулыққа,  ұжым болып жұмыс  жүргізуге  тәрбиелеу,бәріне деген сүйіспеншілік, өзгелерге 

көмектесе білу, достық.Балалар ертегіні қызығушылықпен тамашалап, оз ойларымен, алған 

әсерлерімен бөлісті. 

Осындай ертегіні сахналау арқылы баланың ой өрісін дамытып,сөз қорын молайтуға 

ықпалы көп.Ақын ағамыз Мағжан Жұмабаев: «Бала бір нәрсеге ұмтылса, сол нәрсеге  

баланың денесі, жаны,ақылы, сезімі,қайраты- бәрі жұмсалады»дегендей, балабақшада алған 

баланың әсері оның  алдағы уақытта адамгершілігі мол  адамзат болып қалыптасуының 

негізгі тұтқасы болмақ. 

 

Қолданылған әдебиетер: 

1.Тәуелбекова Р.  Бала тәрбиесіндегі халықтық педагогика. Алматы, 1994 

2.Педагогикалық ізденіс Алматы, 1990  

3.Бала тәрбиесі журналы 

4.Отбасы және балабақша. №1.- 2010 
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5.Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндетті мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқыту стандарты.- Астана,2010 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Абдихаева Ф.Ж., Акбар А.А. 

Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ 

 

Қазіргі заман жағдайында жоғары білім берудің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

жеке тұлғаның сапалы білім мен тәрбие алуға деген мүдделерін қанағаттандыру керектігі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында, білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі ретінде көрініс тапқан. Осы орайда бастауыш сынып  

оқушыларына құқықтық тәрбие беруге даярлау бүгінгі заманның талабына сай жетілдіру 

мәселесі көкейкесті болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеуде заманауи 

технологияларды пайдаланудың маңыздылығы мен  қажеттілігі уақыт сұранысынан 

туындайды. Заманауи технологиялар адам өміріндегі барлық іс-әрекеттерде, соның ішінде 

кәсіби және құқықтық білім беру жүйесін жетілдіру үдерісінде кеңінен қолданылуда [1]. 

Жалпы ұлттық тәлім-тәрбиеде, соның ішінде жалпы тәрбие жүйесінде елеулі орынға 

ие болатын тәрбиенің бір саласы - құқықтық тәрбие.  

Қазақ заңгерлерінің Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық теориясын, 

тарихын, конституциялық құқығын зерттеп, ғылыми еңбектер шығаруы арқылы құқықтық 

мемлекет азаматтарының құқықтық білімділігі мен тәртібінің деңгейін көтеру мәселелерін 

бірінші орынға қояды. Бұл заңгер ғалымдар С.З.Зиманов, Ғ.С.Сапарғалиев, К.Бегалиев, 

А.Қ.Мұхтарова, З.К.Аюпова, С.Б.Бейсебаева, А.О.Бейсембаева, Г.С.Джусупова, 

С.И.Қорықбаев, А.Б.Сейфуллина, А.В.Турлаев және т.б. еңбектерінде ерекше орын алады. 

Құқықтық мемлекеттің талабына сай азаматтық қоғам мүшесін тәрбиелеу үшін, сол 

тұлғаға дұрыс тәрбие беретін құқықтық білімі, санасы мен мәдениеті қалыптасқан, сондай-ақ 

тәжірибелі мұғалім тұлғасын даярлау әр уақытта өзекті мәселе ретінде қарастырылып, 

келеді. Бұл үдеріс педагогикалық жоғары оқу орындарында жүзеге асады. 

Соңғы уақытта құқықтық мемлекет азаматының тұлғасын қалыптастыру (В.Д.Бабкин, 

Л.А.Байсерке, Р.К.Баймурзаева, Г.П.Давыдов, Г.М.Дайрабаева, С.З.Зиманов, 

Ғ.С.Сапарғалиев, Г.С.Джусупова, С.И.Қорықбаев, Л.В.Кузнецова, А.Қ.Қисымова, 

М.В.Лукьяненко, Ж.А.Макатова, Е.В.Милова, А.В.Мицкевич, С.Ю.Савченко, 

А.Б.Сейфуллина, Ә.Табылды, А.В.Турлаев, Ж.Ыбыраев, В.Ф.Яковлев), сонымен қатар 

жастарға құқықтық тәрбие беруші мамандарды даярлау (Л.А.Байсерке, В.В.Берман, 

И.М.Дармаська, Г.О.Медетбекова, В.Н.Обухов, В.П.Понамарева және т.б.) сияқты құқықтық 

тәрбиені пайдалану мәселелері туралы жүргізілген зерттеулерге көптен саналуда. 

Қазіргі уақытта жасөспірімдер арасында әртүрлі құқық нормаларын ұстамау 

кездеседі. Оның себебі мектепте құқықтық тәрбиенің талапқа сай жеткіліксіз жүзеге асу 

салдарынан қоғамдағы тәртіп бұзылады. Мектеп оқушыларына жоғары дәрежеде құқықтық 

тәрбие беру, студентті болашақ мұғалім ретінде қоғамдағы қылмыс пен теріс қылықты 

болдырмау мақсатында мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беру дайындықтарын 

қалыптастыру жоғары оқу орындарының  негізгі мақсаты. 

Сонымен, оқушыларға теория мен практика жүзінде құқықтық тәрбие беру – 

бастауыш сынып мұғалімдерінің іс-әрекетінің құрамды бөлігі болып саналады.  

Ал, құқық нормаларын ұстамауды алдын-алу шаралары құқықтық тәрбие 

мақсаттарының бірі болып саналады. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық іс-

әрекеттерінің алдын-алу немесе құқық талаптарын орындамау себептерін талдап, білім 

беруді құқықтық тәрбиемен ұштастырып зерттеген ғалымдар: А.Н.Аббасов, Е.О.Алауханов, 
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В.А.Балюк, К.Бегалиев, Д.Б.Бұғыбай, А.В.Гаврилин, Ә.Жұмабаев, Л.К.Керімов, А.Н.Ли, 

Г.К.Пралиева, Д.Пстронг және т.б. болатын. 

Зерттеу барысында айқындағанымыздай өзекті, тың тақырып бүгінгі күнге дейін өз 

шешімін таппаған, оқушының құқықтық санасы мен мәдениетін құқықтық тәрбиеге баулу 

мен аталмыш мәселенің бүгінгі сұранысқа қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылық 

туындап отырғанын көреміз. Осы қарама-қайшылықты ескере отырып, құқықтық 

мемлекеттің үлгілі азаматын қалыптастырып, қоғамдағы құқық нормаларын 

ұстамаушылықты алдын-алып болдырмау мақсатында мектеп табалдырығынан жас ұрпаққа 

дұрыс құқықтық тәрбие беретін шаралар даярлау негіздері «Бастауыш мектептің оқу-тәрбие 

үдерісінде оқушыларға құқықтық тәрбие беру» тақырыбын таңдауға себепші болды. 

Адамның құқықтық санасы мен мәдениетін дамыту құқықтық тәрбиенің негізгі 

мақсаты болып табылады. Тұлғаның құқықтық мәдениетімен қоса құқықтық санасын 

қалыптастырып, дамыту - құқықтық тәрбиенің негізгі мақсаттарының бірі. Адамның 

құқықтық санасы қалыптаспай оның құқықтық мәдениеті жетілмейді. Сол себепті құқықтық 

сананы қалыптастыру мәселесіне көп көңіл бөлген дұрыс. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында — Қазақстан Республикасы 

өзінің  демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет  ретінде 

орнықтыратыны   аталған. Бұл  еліміз  үшін  мәртебелі  мақсат.  Сондай-ақ,   Қазақстан 

Республикасының Конституциясының  1 – бабында:  «Қазақстан Республикасының 

ең  қымбат қазынасы – адам  және адамның өмірі,  құқықтары мен бостандықтары»,  — 

деп  баян етілген [2]. 

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының 

басты  алғышарттарының бірі – азаматтардың құқықтық білімін жетілдіру, құқықтық 

мәдиениетін қалыптастыру, әсіресе  оның  құрамды  бөлігі – адам құқығының мәдениеті. 

Адам  құқықтары туралы  ақпаратпен  жүйелі қамтамасыз  етудің  қажеттілігі  маңызды 

екенін ескерсек, онда   бұл салада  адам құқығы 

мәдениетін  қалыптастыруда  маңызды  құралдың   бірі  – 

білім  беру  ұжымдары  десек  қателеспейміз. 

«Адам құқығы туралы айтқан кезде  бүгін біз адам мен мемлекеттің арасындағы өзара 

қатынасын айтамыз»,- дейді М.Новицкий» [3]. 

Заңгер ғалымдарымыз: «Адам құқығы–адам мүдделерін қанағаттандыруға 

бағытталған, өзі заң арқылы қорғалатын болуы мүмкін іс-әрекеттің (мінез-құлықтың) өлшемі 

(шамасы)» — деп анықтама берген  [4]. Адамның құқықтары мен бостандықтары  табиғи 

және оған тумысынан берілген, ажырамайтын, табиғи ретінде танылады   және   ең  жоғары 

әлеуметтік құндылық болып табылады. Адамның құқықтары мен бостандықтарын сақтау 

мен қорғау мемлекет функцияларының бірі. 

Тұлға мен мемлекеттің  қарым – қатынасы  құқықтық   мемлекет   пен азаматтық 

қоғам  концепциясына сәйкес дамуда.  Мемлекет пен  адам 

құқығының  арасындағы  өзара  байланыстылығы және өзара  негізділігі 

құқықтық  мемлекеттің  басты мақсаты адам  және  азаматтың құқықтарын қамтамасыз  ету 

болып  табылатындығынан  көруге болады. Қоғам тәртіпке негізделіп, қалыптасып,  өмір 

сүреді.  

Қоғамдағы  тәртіп  түрлі әлеуметтік  нормалардың, адамдардың мінез — 

құлқын  реттейтін   қағидалардың  әсерімен, яғни күшімен 

орнатылады.  Құқықтық  нормаларды қолдану нәтижесінде құқықтық тәртіп 

орнығатыны,  ал  құқытық   нормалар  негізінен  заңнан  нәр алып белгілі  құқықтар 

мен  міндеттер жүктейтіні белгілі. Еліміздің заңдарын сақтау, оған мойынсыну- 

жауапкершілікті, түсіністікті, заңдарды  білуді және соған сәйкес мінез-құлық  пен  іс-

әрекеттерді  үйлестіруді  талап  етеді. Қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі – 

қылмыстың,  құқық  бұзушылықтың алдын алу. Бұны бүгінгі таңда  барлық деңгейдегі 

шенеуніктерден бастап, құқық қорғау органдары қызметкерлері,  ұстаздар  мен  ата-

аналар,  азаматтар  да түсінуде. Құқық  бұзушылық  жөнінде «Құқық бұзушылық дегеніміз – 
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адамның қоғамға, мемлекетке немесе жеке тұлғаға зиян келтіретін, соңы заң алдындағы 

жауаптылыққа апаратын құқыққа қайшы әрекеті немесе әрекетсіздігі», - деп көрсетілген [5].  

Қоғамда тәртіп орнамаса, ол құлдырайды, яғни  келешегі болмайды. Бұл бәрімізге 

белгілі және оны жақсы түсінеміз. Дегенмен, қоғамда қоғамдық тәртіпті 

бұзуға  бейім  азаматтар да кездеседі  және  бұл - құқық бұзушылықтың  орын алуына әкеп 

соқтырады, сондықтан құқық  бұзушылық - қоғам өміріне  тән  қауіпті  дерт. Құқық 

бұзушылықтың себептеріне қатысты  ықылым заманнан осы  күнге дейін  әр түрлі пікірлер 

айтылып келеді. 

Солардың ішінде  құқықтық   нормаларды   бұзуына   ең  алдымен  әлеуметтік 

және  биологиялық  жағдайлар  әсер  ететінін  байқауға  болады. Жастар 

арасында  құқық   бұзушылықтың   алдын  алуға, қоғамдық тәртіпті сақтауға, заңды 

жауапкершілікті сезінуге  өз  үлесін қосатын,  атсалысатын субъектілердің  бірі — оқу 

орындары болып табылады. 

Оқу орнында  жасөспірімнің азаматтық, патриоттық, адамгершілік, салауаттық, 

құқықтық, мәдени, шығармашылық т.б. қасиеттерін  дамыту  және қалыптастыру процесі 

жүзеге асырылады. 

Бұл ұжым мүшелеріне   үлкен  жауапкершілік  пен  міндет  жүктейді. 

Құқық  бұзушылық  пен  келеңсіз  жағдайларды  барынша  болдырмау және  алдын 

алу,   оның  зияндылығы мен қауіптілігін түсіндіруде -өскелең  ұрпаққа  құқықтық тәрбие 

беру,  оның  мақсат – міндеттерін   дұрыс түсіндірудің  маңызы  ерекше. Құқықтық тәрбие 

беру жан-жақты  тәрбиелеудің маңызды  бір саласы. «Құқықтық тәрбие  мақсаты – 

оқушыларда құқықтық мәдениет пен құқықтық әрекет - қылық қалыптастырып, 

оларды  құқықтық  заңдылық талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу»,- деп анықталған 

[6]. 

Қазіргі «Білім туралы» Заңның талаптарын орындау әлі  де  көптеген экономикалық – 

материалдық, құқықтық – нормативтік базаны нығайтуды,  құқықтық 

тәрбиені  шығармашылықпен  ұйымдастыруды, жаңа технологияларды тәрбие жұмысында 

кеңінен қолдануды, шеберлікті  қажет етеді.  

Сондықтан  мұғалім жаңа   заңдылықтармен  танысып, оны жұмыс барысында 

басшылыққа  алып пайдалануды, оқу-тәрбие үрдісінде ұтымды, 

тиімді,мақсаттықолданужолдарын,тәрбиеніңәдістерін,  түрлі  формаларын  біліп, жаңа 

технологияларды кеңінен қолданғаны жөн.Жастарды құқықтық  сауаттылыққа  тәрбиелеу – 

олардың  қылмысқа ұрынбауына, өздігінен өмірдегі мәселелерді шешуде дұрыс шешім 

қабылдауына, келеңсіз, жағымсыз  жағдайлардан  тартынуына,  қоғамға пайдалы іспен 

шұғылдануларына  жәрдемдеседі. 

Оқу орны мен отбасында  балалар  әлеуметтік іс-әрекеттің алғашқы 

дағдыларын  қалыптастырып адамгершілік, әдеп,заңды мінез-құлық,  орынды әрекет- қылық, 

құқықтық нормаларды меңгере бастайды. Әлеуметтік нормалардың  негізгі маңызды түрі 

болып табылатын әдептік нормалардың құқытық сипаты болмағанымен, оның  ережелеріне 

сусындап өскен бала  әрине қоғамға  зиян келтірмейді, керісінше, өмірдегі өзінің 

орнын  тауып, елжанды, саналы азамат болып қалыптасады. Әдептік нормалар құқықтық 

нормаларға  негіз, арқау болып, белгілі бір дәрежеде адамның ар-ұятын, намысын 

қалыптастыруға, қоғамдық тәртіпті сақтауға ұйтқы болады.  «Құқықтық нормалардың басым 

көпшілігі әдептік нормалардан нәр алады, соларға арқа сүйейді. Неғұрлым құқықтық 

нормаларға  әдептік  нормалар арқау болса, соғұрлым заңдардың әділеттілік, адамгершілік 

мәні жоғары болады» [7]. 
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КММ « №101 мектеп-лицейі 

 

 

Қазiргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлесі қалыптасуда. Бұл 

процесі білім программасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның 

орнына жаңасы келуде. Ол балаға өзін-өзі өзектелендіруге, өзін толытуға және өзін-өзі 

жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Дене 

Декарттың трактатында: «Өзін-өзі тану жолындағы еңбек  - ең құнды еңбек», деп 

көрсетілген. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім, білік, дағдысын емес, 

оның тұлғасын, білім арқылы дамуын қамтып отыр. Қазіргі уақытта педагогика ғылымының 

бір ерекшелігі - баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын 

шығарып, оқу үрдісіне еңгізу. Сол себептен де білім беру саласы  қызметкерлерінің  алдында 

– оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы  педагогикалық 

технологияларды  меңгеру міндеттері қойылып отыр. 

Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында оқытудың жаңа технологиялық 

әдістерін пайдалану оқушылардың білім деңгейін заман талабына сай арттырады.Білім беру 

мазмұнын жаңғырту жағдайында түрлі  әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушылардың білімі мен 

біліктілігін қалыптастырып белсенділігін арттыру. Білім беру мазмұнын жаңғырту 

жағдайында  әдіс-тәсілдерді енгізу және оқушылардың  білімі мен біліктілігін қалыптастыру; 

Оқушылардың  танымдық қызығушылығын және білім сапасын арттыру,  дәстүрлі білім 

беруге қарағанда оқушылардың  алған білімді жүйелеу. Білім беру мазмұнын жаңғырту 

жағдайында  мұғалімнің уақытын үдемдеу және оқытуда тиімді пайдалану.Қазақ халқы өз 

еркін өз қолына алып, өз болашағы болып табылатын болашақ жастарды білім мен тәрбие 

ісіне көңіл бөліп, өзіндік бағыт ұстап, жасампаздық жолға меңзейтін әдістер ұсынуда.  

Ұрпаққа қоғам талабына сай  тәрбие мен білім  беруде мұғалімдердің инновациялық 

іс-әрекеттің ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Жаңа 

педагогикалық технологияны меңгеруге мұғалімдерді  даярлау – оларды кәсіби білімін 

көтеруге дайындау аспектісінің  бірі және тұлғасын қалыптастыру  үрдісіндегі іс - әрекеттің 

нәтижесі болып табылады. Оқытудың жаңа технологияларының принциптері – оқытудың 

ізгілендіру, өздігінен дамитын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп, өсіруші, 

тәрбиелеуші жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. Қазіргі білім беру саласындағы 

оқытудың озық жаңа технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты жетік маман 

болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің өзін-өзі дамытып, оқу – тәрбие 

үрдісін тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі. 

Өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, зиялы, адамгершілігі мол, 

денсаулығы мықты жеткіншек тәрбиелеу.Оқушылардың санасына туған халқына деген 

патриоттық сезім ұялатып, ұлттық рухты сіңіру. Сондай – ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен 

өнерін қастерлеп, салт дәстүрін меңгерту.Әр оқушыны дара тұлға деп танып, олардың 

бойына үнемі оқып үйренсем деген ізденімпаздық қасиет дарыту, оларға өздігінен білімдерін 
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толықтырып тереңдету тәсілдерін жаңа технологиялармен, әдіс тәсілдермен байланыстыра 

отырып дамыту. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 

мәселелердің бірі. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 

күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын 

дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр.  

Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару студенттердің қажымас 

ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының 

қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа 

тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен 

бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін 

ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді  міндеттейді. 

Білім беру  мазмұнын  жаңарту  жағдайында  педагогикалық үдерісті ұйымдастыру 

модульдері: Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер,сыни тұрғыдан ойлауға 

үйрету,білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау,білім беруде ақпараттық - 

коммуникациялық технологияларды пайдалану,талантты және дарынды балаларды оқыту. 

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту,блім берудегі басқару 

және көшбасшылық. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер, білім беру мен білім 

алудағы жаңа тәсілдер «Диалог негізінде оқыту және оқу» және метасана немесе «Қалай 

оқу керектігін үйретуді» қарастырады. Білім беру әдістері ішінде ерекше орын алатыны - 

диалог. Диалог оқушылардың сөйлесу әрекетін, сұрақты дұрыс қоя білуде, ақпарат 

алмасуда, жалпы тіл үйренуде таптырмас жұмыс түрі. Әр түрлі тақырыпта диалог құрғызу 

мынадай нәтиже береді, сабақта белсенділік жоғарылайды,сөздерді есте сақтау қабілеті 

дамиды, дұрыс сөйлемдер құрауға дағдыланады,оқуға қызығушылықтары артады; 

«Қалай оқу керектігін» үйретудің қозғаушы күші метатану болып табылады. 

Метатану индивид қалай ойлайтынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін 

түсінеміз. Білім алуды үйрету өз бетімен оқуды ойластыру және ойлау нәтижелерін 

сабақта қолдана алу үдерісі болып табылады. Бұл үрдісінде мұғалім оқушыға, білім 

міндеті қоятын талаптарды түсінуге, жеке ойлау үрдісін және олардың жұмыс 

қағидаттарын зерттеуге, міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және 

ойластыруға,нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі. 

 «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 

бағдарламасы бойынша ол: 

- шыңдалған ойлау, кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге сын көзбен 

қарау; 

- күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімге қабылдауға құштарлық; 

- үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, үйренушінінің 

сеніміне негізделген құрылым. 

«Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясын қолдану төмендегідей нәтиже 

береді: 

- білім алушының белсенділігін арттыру; 

- пәнге қызығушылығын ояту; 

- өзіндік көзқарасын білдіруге мүмкіндік беру; 

- зерттеуге икемділігін дамыту; 

- сөйлесім әрекеті белсенділігін арттыру; 

- білім алушылар бір - бірімен қарым - қатынас жасай біледі; 

- басқаларды тыңдауды, кез келген жауапқа сыйластық, түсіністікпен қарауға. 

Жалпы, сыни тұрғыдан ойлайтын оқушылар белсенді болады, олар сұрақтар қойып 

дәлелдерді талдайды. 

Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Бағалау — оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген 

тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал 
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ететін фактор. 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. Бағалау оқыту үшін бағалау 

және оқытуды бағалау деп екіге бөлінеді. Формативті бағалау әр сабақта жүзеге асатын 

үрдіс. Формативті бағалау сабақ барысындағы барлық іс - әрекет бойынша оқушының 

білім, білік деңгейіне қоса дербес ойлауы, түсінігі, тіпті тәртібі т. б. бағаланады. Ал, 

сумативті бағалау немесе жиынтық бағалау оқушының белгілі бір кезеңдегі бақылаулар, 

білімді тексеру тестісі кезінде көрінетін білім деңгейінің өлшемі. 

Жалпы, бағалаудың барлық түрлері төмендегілерді қамтиды: 

Бақылау; 

Алынған мәліметтердің интерпретациясы; 

Бұдан арғы іс - әрекетті анықтау үшін қолданылуы мүмкін шешімдерді 

қорытындылау. 

Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

Ақпараттық - коммуникациялық технологияның тиімділігі - келешек ұрпақтың жан - 

жақты білім алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуға жол ашатын 

педагогикалық - психологиялық жағдай жасауында. 

Сондай - ақ, интерактивті тақта арқылы әр түрлі грамматикалық тапсырмаларды 

орындау, мәтіндермен, жаңа сөздермен түрлі жұмыстар жүргізуде, сөздерге талдау 

жасауға, уақытты үнемді пайдалануға, оқушылардың ынтасын арттыруға қажетті әрі 

пайдалы құрал. Әр түрлі тест тапсырмаларын жүргізіп, оқушылардың білім сапасын 

бақылауда да компьютерлік технологияның үлесі зор. 

Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

Дарындылық — адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу 

арқылы қалыптасатын қасиет. Көбінесе “дарынды оқушы – бұл жақсы оқитын оқушы” 

деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологы П. Торранстың зерттеулері бұл 

пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық 

туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті 

жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен 

ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге 

көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П. Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер 

оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын 

оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы 

зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн. 

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты — олардың шығармашылық 

жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету - оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту 

арқылы жүзеге асады. 

“…Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар 

дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, тұлпарды есекке айналдырып құртып 

тынады” Плутарх. 

Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек. 

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

Еш нәрсеге бейімділігі жоқ, қабілетсіз бала болмайтыны педагогикада дәлелденген. 

Мысалы, төрт жасар балалар көп сұрақ қояды және «қайда», «не», «кім», «неге», «қашан» 

сияқты көптеген сұрақтар пайдаланады. Олар бес сөзден тұратын сөйлемді пайдалана 

алады және олардың 1500 сөзден тұратын сөздік қоры бар. Бес жасар балалар бағыныңқы 

бөліктері бар алты сөзден сөйлем құрай алады және 2000 сөз пайдаланады.. бірінші сынып 

оқушылары 6000 сөзге дейін пайдаланады, ал ересектер 25000 сөз пайдаланады және 50 

000 сөз біледі. 

Жалпы шәкірт бойына білім нәрін сіңіруде ең бастысы оқушының жас 

ерекшеліктерін ескеру қажет. Топтық жұмыс немесе диалог барысында оқушының жас 
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ерекшелігін ескере отырып жұмыстану - бұл мұғалімнің жан - жақты ойластырылған 

шеберлігін қажет етеді.  

      Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

Осы заманғы кез келген оқыту технологиясы оқу процесін ұйымдастыру кезеңінде 

технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі шығармашылықпен пайдалану қажеттілігіне 

көңіл аударуда. Оқыту технологиясын оқыту процесін ұйымдастыру, басқару және 

бақылау деп түсіну керек. Осы орайда өз тәжірибемнің негізінде оң нәтижеге қол жеткізу 

үшін алдыма мынадай мақсат қойдым: 

- заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық қабілеті 

дамыған жеке тұлға қалыптастыру. 

Оқытудың, тәрбиелеудің мазмұнын қоғам дамуының қарышты қадамына 

сәйкестендіріп, оны шырқау биіктерге көтеруге бағытталған тың әдіс - тәсілдер жасалуда. 

Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиісді деп табылған 

жаңа технологиялары дүниеге келуде. Оқыту барысында жаңа технологиялық әдістерді 

пайдалану шәкірттердің ойлана білу қабілеттерін дамытады, олардың білім сапасын 

жақсартады, ой өрісін кеңейтеді, есте сақтау қабілеттерін өсіреді. 

Оқытушының көшбасшылық қабілеті ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады, 

яғни, өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың қабілеттерін, 

жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстрация, техникалық құралдарды, дидактикалық 

материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы шығармашылық әрекеті арқылы оқушының 

шығармашылық қабілеті қалыптасады. Ал, көшбасшылық қабілеттер шығармашылық 

елес, шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады. Оқушыны шығармашылық ойлауға, 

жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету ол мұғалімнің әр сабағында қалыптасып 

отыратыны анық. 

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт 

жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны 

әрбір оқытушы жадында сақтауы тиіс 

Қазақстанның болашағы жасөспірім, жас ұрпақтар біз оларға болашақта үлкен 

сенім артамыз. Олардың сол сенімді орындауы үшін біз оларға үлкен жол көрсетуіміз 

керек. Әрбір оқытушы өз ісімен, шеберлігімен оқушыға жеткізе отырып, оны жан – жақты 

тәрбиелеп санасына құйып отырса, сонда қазақтың туын көкте желбіретіп, биіктерге 

асқақтатады және де білімді де білікті жастар саны артады деп сенемін. 

Пайдаланған әдебиеттер 

1. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы, Астана, "Дастан " баспа 

үйі 2000жыл,336 бет. 

Тәжібаева Т.С. XIX ғасырдың 2-ші жартысындағы Қазақстандағы ағарту ісінің 

педагогикалық ой-пікірдің дамуы 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ – КӘСІПТІК ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ БАҒЫТЫНДА ТӘРБИЕ БЕРУ 

  

 Иманбетов А.Н. 

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Шотаев Т.Д. 

ҚМББ «Болашақ» колледжі 

магистрант Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін 

келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада 

сананы жаңғырту, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен 
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үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат – мүдделер туралы өзекті 

мәселе көтеріліп отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында ұлттық кодымызды жаңғыртып, 

халық мұраларын қалпына келтіру керектігін атап айтқан болатын. 

«Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. 

Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», - деді Нұрсұлтан 

Назарбаев [1].  

Онда Елбасы Қазақстан үшін қайта түлеудің айырықша маңызды екі үдерісі – саяси 

реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт болу үшін 

болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде 

алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі. Мақаланың негізгі өзегі – ұлт мәселесі. 

Материалдық құндылықтар бірінші қатарға көтерілген қоғамда енді «ұлттық құндылық» 

деген түсінік өзекті дүниеге айналды. «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл 

болмайды» деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, заңы берік, тәртібі мықты ел ғана алға 

озады. Еліміздің әрбір азаматы өз құқығын, бостандықтарын, міндеттерін білуі тиіс, әрбір 

азамат құқық нормаларын, заңдылық талаптарын берік ұстануы керек.  

Халқымыздың  басынан қилы да қиын кезеңдер өтті. Ата-бабаларымыз ту ұстап, 

тұлпар мініп өзгеге бодан болмас үшін, келешек ұрпағы үшін шыбын жанын  шүберекке 

түйген өзінің Отанының кең-байтақ жері үшін аянбай күресті. Олардың  аңсаған 

армандарына біздер жетіп қана қоймай, оның босағасын бекітіп, шаңырағын шайқалтпай 

нығайта бастадық. Жасыратыны жоқ тәуелсіздік алғалы, Қазақстан  Республикасы  

болғалы көп қиындықтар болды. Республика тәуелсіздікке жетіп экономикалық жағдайы 

оңала бастаған шақта қоғам  мүшелерін отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мәселесін бірінші 

кезекке қойып отыр. Ел тәуелсіздігі қолға конған бақыт құсы екенін тілге тиек ете 

отырып, оны ұшырып алмаудың қамын жасап, жастарды да сол  бақыт сақтау жолында  ат 

салысуға тәрбиелеуіміз қажет. Әрбір адам, әр азамат елін, Отанын сүюді өзінің қасиетті 

борышы деп санаса бізге одан артық еш нәрсе керек емес. Сондықтан да, дене мәдениеті 

пәні оқытушысы ретінде осы істі берік қолға алып, уыстан  шығармай ары қарай жастар 

бойында патриоттық сана-сезім қалыптастыруымыз қажет. Сол кезде ғана елім, жерім, 

халқым  деген азаматтар көбейіп, еліміздің өркендеуіне ат салысатын жастардың өсіп 

шығатыны хақ. Біздің мақсатымыз бүгінгі қоғамды ұлттық болмысымыздан алыстатпай, 

құқықтық сауаттылықты, тәрбиені, сананы жетілдіру [2]. 

 Қай заманда болсын, адамзат алдында тұратын ұлы мұрат,міндеттердің ең бастысы 

- өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Сол тәрбиенің бір 

түрі рухани байлық десек, артық айтқандық емес. Адам бойындағы жақсы қасиеттері мен 

игі істерінің қайнар көзі осы рухтан бастау алады. Рухани бай адам дегеніміз - өз тілін, өз 

тарихын, салт-дәстүрін жоғары бағалап, жан-жақты, өзін-өзі басқаратын, өмірдің ағымына 

дұрыс көзқараспен қарай алатын, мейірімді, әділ, қанағатшыл адам. Ол өзін тану арқылы 

өзгені танитын артықшылыққа ие болады. «Дүниедегі ең оңай нәрсе - кісіге ақыл айту, ең 

қиыны - өзіңді-өзің түсіну» - деген екен ғұлама ғалым Әл-Фараби. Осы рухани байлықты 

жастардың бойына сіңіріп, сана сезіміне жеткізу - біздің міндетіміз. Бүгінгі күнгі ең 

маңызды мәселенің бірі - салауатты өмір салтын қалыптастыру, яғни, адамның денесінің 

саулығы, бірқалыпта сақталуы, нығаюы, ширауы, сергуі еңбекке қабілеттілігі, 

құлшынысы, құштарлығы, ниеттілігі, ынталылығы биологиялық үрдістен мәлім.  

Бәсекеге қабілетті елдің болашағы тек жалаң адамдар тобынан ғана емес, сонымен 

бірге денсаулығы мықты, рухани дүниесі бай, жаны мен тәні таза, танымдық белсенділігі 

мен өзіндік білім алуға деген ынтасы және шығармашылық қабілеті ерекше тұлғалардан 

тұруы тиіс. Салауатты өмір салты - келеңсіз жағдайлардың алдын алу,адамдардың 

денсаулығын күшейту мен олардың жан-жақты үйлесімді дамуына қалыпты жағдайды 

туғызуды көздейді. Салауатты өмір салты - ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға 

бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. «Денсаулық – зор  байлық» - дейді  

қазақ. Халықтың  денсаулығын  сақтау, аурулардың  алдын  алу  мен  оларды  емдеу   
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бағыттары  мемлекеттік ,  әлеуметтік,  экономикалық, медициналық   және  биологиялық  

мәселе. Адамның  еңбек  пен  тұрмыс  жағдайын  жақсарта  беру, аурулардың  алдын  алу,  

халықтың   дене   және   рухани   күшінің   жан-жақты  дами  беруіне   қолайлы   

жағдайлар  туғызу-тәуелсіз   мемлекетіміздің  аса  маңызды  міндеттерінің  бірі [3]. 

Ғалымдардың  зерттеулерінің   қорытындыларына   сүйенсек,  еліміздің  соңғы   

жылдары  денсаулық    көрсеткіштері    нашарлап, халықтың   өсу   деңгейі  және  туу  

көрсеткіштері  төмендеп, ауру  мен  жетім   деңгейі   артып,  демографиялық  

көрсеткіштері  нашарлауда. Келешек  маманды  кәсіптік  жұмысына   даярлап,  өз  

кәсібінде  дені  сау,  патриот   азамат  болуына  оқу  орнында  оқыған  уақыты  өте  қатты  

әсер  етеді. Келешек  маманды  кәсіптік  жұмысына  даярлайтын  оқу,  тәрбие   жүйесінде  

әр  түрлі  пәндер   қатарындағы   дене  тәрбиесі  пәні  мен  спорттық   сауықтыру  

жұмысының   маңызы  зор. Дене  мәдениеті сабағы  дені  сау, дене  бітімі  және  рухани   

жағынан   жетілген,  моральдық  жағынан табанды жеткіншек  ұрпақты  қалыптастыруға,  

адамның  денсаулығын  нығайтуға,  жұмыс  қабілетін  арттыруға,  шығармашылық   

қабілеті   мен  өмірін  ұзартуға   бағытталған  педагогикалық  үрдіс.     

Дене  тәрбиесі  арқылы  студенттің  болашақ  өмір  тіршілігі   және   қоғамда  алар  

орны   қамтамасыз  етіліп, өзіндік  негіз   қаланады,  қалыптасады.    

 Дене  тәрбиесі  кәсіби  еңбектің  көпшілік  саласына   қажет   және  күш  қуатын  дұрыс 

қалыптастырып және жетілдіріп  қана  қоймайды,  сонымен  бірге мінез-құлыққа  әсер  

етіп, әлеуметтік  белсенділік, табандылық, көпшілік, ұлтаралық достық, қиындықты  жеңе  

білу  және  т.б. қасиеттерді  қалыптастырып, жетілдіреді. Дене мәдениеті үрдісі оған қоса 

студенттерді жетік білуге, қозғалыс жүйелерінің икемділігін арттырып отыруға және дене 

тәрбиесінің сан-саналы түрлері мен тәсілдері арқылы ғылыми негізінде еңбек өнімділігін 

арттыруға, өз балаларының немесе достарының дене тәрбиесін белгілі дәрежеде 

дамытудың әдістерін жасап және таңдауға мүмкіндік туғызады.                                            

  Дене мәдениеті сабағы төмендегідей міндеттерді орындайды: Отан қорғауға, 

еңбек етуге дайындау үшін қажетті өнегелілік  және қимыл-қозғалыс қасиеттеріне  

студенттерді тәрбиелеу. Студенттерді жан-жақты  үйлесімді дамыту, денсаулықтарын 

сақтау және оқу үрдісі кезінде қажетті жұмыс қабілеттерін жоғарылату. Жоғары оқу 

орындарының бағдарламасының талаптарына, нормаларына сай қимыл-қозғалыс 

қасиеттерін дамыту және президенттік сынақ нормаларына дайындау, тапсырту. Келешек 

мамандықтарының ерекшеліктеріне сай кәсіптік-қолданбалы дайындық өткізу. Студент 

спортшылардың  шеберліктерін жетілдіру. Дене тәрбиесі және спорттық жаттықтыруға 

қажет дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінен теориялық білім беру. Спорттық 

жарыстарда төрелік етуге, спорт нұсқаушылары ретінде жұмыстар атқара білуге үйрету. 

Студенттердің дене жаттығуларымен, спортпен тұрақты жаттығуға деген 

қызығушылықтарын арттыру болып табылады. Дене мәдениеті сабақтарында студенттерді 

дене тәрбиесінің әдістері арқылы патриотизмге тәрбиелеуге болады. Дене тәрбиесінің 

әдістері арнайы және жалпы болып екі топқа бөлінеді. Арнайы әдістері қатаң шектелген 

жаттығулар, ойын әдісі, жарыс әдісі. Жалпы әдістерге: сөз қолдану әдістері, көрнекі 

қолдану әдістері жатады. Дене тәрбиесі  ойнату арқылы жеңіске жетуге деген үмтылысқа, 

бәсекелестік қабілеттерін арттыруға, студенттердің көңіл күйлерін көтеруге, өз беттерімен 

шешім шығаруға, дене қимыл-қозғалыс сапаларын дамытуға, ойын барысында бір-бірімен 

қарым-қатынастарын дамытуға, адамгершілік секілді, т.б. көптеген жақсы қасиеттеріне 

тәрбиелеуге болады.  Дене тәрбиесі жаттығуларын  жарыс, бәсеке түрінде орындауды 

жарыс әдісі дейміз [4]. 

Жарыс әдісінің ең негізгі белгілі-қарсыласыңды, команданы, топты жеңіп алу үшін 

бәсекелесу, күрес, күш сынасу жағдайында қимылдың ептілігі мен дағдысын жетілдіру. 

Жарыс әдісі адам ағзасының мүмкіншіліктеріне жоғары талаптар қояды да, оның әрі қарай 

тез дамуына  ықпал етеді. Сонымен қатар бұл әдіс студенттер жаттығуды орындау кезінде 

пайда болатын міндетке өз шешімін тез қабылдауын талап етеді. Денсаулығы мықты жас 

ұрпақтың тәрбиесі мен кәсіби дайындығы орта және жоғары кәсіби оқу орындарындағы 
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оқытуды жүзеге асыратын, қазіргі білім беру процесін әлеуметтендірудің маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады. 
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Нынешний период становления образования характеризуется активным поиском 

нового в теории и практике. Данный процесс обоснован рядом противоречий, ключевое из 

которых – несоответствие традиционных способов и форм обучения и воспитания новым 

тенденциям становления системы образования, сегодняшним социально-экономическим 

условиям становления общества, породившим целый ряд инновационных процессов. 

Познавательный интерес учащихся  считается важным показателем совершенствования и 

в одно и то же время показателем эффективности и результативности процесса изучения, 

потому что он стимулирует развитие  самостоятельности, вдохновляет к 

самообразованию. В настоящее время возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

её освоения и применения, достижений науки и современных педагогических навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Применяя интеграцию предметов школьного цикла, ученики с удовольствием 

проводят исследования  не  только по разным разделам информатики, но и по другим 

предметам. При составлении тестов ученики обязаны не только обладать базовыми 

знаниями и умениями по информатике, но и предугадать промахи, которые возможно 

разрешить при выполнении теста, таблиц Microsoft Excel. Сейчас занятия информатики 

становятся более увлекательным, интересными и содержательными, полезными. 

Например, изучение темы «создание демонстраций в программе Power Point», в школе 

создали большой банк демонстраций по предметам учебного цикла. 

И естественно конечно невозможно не заявить о роли интернета при подготовке к 

домашним заданиям. Ученики уверенно используют поисковую систему интернета при 

подготовке к урокам, к ВОУДу и ЕНТ. 

Использование  компьютерных технологий на уроках информатики выделяет 

вероятность педагогу практически сразу соединять различные способы, способствующие 

более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, 

насыщает его информацией. При подготовке к урокам непременным помощником 

педагогу может оказаться Windows-приложение Power Point, входящее в комплект 

интегрированного пакета Microsoft Office. Это приложение позволяет по личному 

сценарию приготовить интерактивное мультимедийное пособие к уроку по любому 

предмету с наименьшими временными расходами. Оно отличается от других 

интерактивных средств простотой, его главныевозможности имеют все шансы быть 
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освоены педагогом всего за некоторое количество часов самостоятельной работы за 

компьютером. Представленная форма урока разрешает презентовать учебный материал 

как систему ярчайших опорных образов, что значительно  облегчает запоминание и 

усвоение изучаемого материала, уменьшает время изучения. Эти уроки могут помочь 

освоить базовые знания по предмету, классифицировать навыки самоконтроля, развить 

мотивацию к учению в целом и к информатике в частности, оказать учебно-методическую 

поддержку учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом, развивать 

внимание к предмету. Учащиеся с большим интересом вовлекаются в работу. Им 

любопытно и отрадно видеть себя и собственных друзей на экране. У учащихся 

вырабатываются устойчивые практические умения и навыки самостоятельной работы. 

Работа с готовыми мультимедийными продуктами вызывает интерес у ребят и развивает 

их креативный и творческий потенциал. Они находят информацию, разбирают ее, 

осмысливают и используют на практике. Мои учащиеся могут воспользоваться 

интернетом, но все же нужно ориентировать их работу, давать определенные поручения. 

На уроках все чаще и чаще применяются ресурсы Интернета: это и любые дистанционные 

интеллектуальные соревнования, конференции, олимпиады, при этом решительно 

необязательно по информатике. Учителя-предметники, ученики стали находить любые 

материалы для уроков и конкурсов.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии решают проблемы сохранения и 

закрепления здоровья нынешнего поколения. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии возможно рассматривать и как совокупность  способов, форм и способов 

организации обучения  подростков без вреда для их здоровья. Главными целями 

здоровьесбережения на уроках, в том числе и на уроках информатики, считаются: 

создание организационно - педагогических, вещественно – технических, санитарно – 

гигиенических и иных критерий здоровьесбережения, предусматривающих личные 

характеристики состояния учащихся; 

При работе с компьютером применяются такие технологии как  гимнастика для глаз, 

всевозможные физкультминутки. Применяя эту технологию мы с детьми  проводим 

мероприятия  тренинг «Школьник и компьютер», конкурс рисунков  «Безопасный 

интернет». 

Учебные проекты используются как демонстрация работы по обобщению и 

классификации ЗУН по информатике и для презентации их использования на практике 

при изучении из какой–либо предметной области. Выводы собственной работы учащиеся 

показывают на школьной научно-практической конференции. Тут же они создают 

первичную схему работы над планом с использованием вычислительной техники. 

В процессе разработки плана у учеников развиваются способности групповой 

работы над программным и представления о применении языка программирования для 

моделирования практических работ. 

Исследование содержания информатики совмещается с использованием обретенных 

знаний в работе над учебно–исследовательским проектом. На уроках информатики в 

первую очередь складываются и совершенствуются умения и навыки планирования, 

информационно–поисковые навыки, навыки освоения свежих программных приложений. 

Под управлением учителя информатики исполняется детализированное планирование 

работы с учетом использования средств вычислительной техники, освоения и улучшения 

навыков работы со всевозможными программами. Во время данной работы у учащихся 

складывается представление о единстве информационных процессов. 

Впрочем, по моему мнению, классно-урочная система не всегда обеспечивает той  

массовости изучения, которой настоятельно требует наше время. Для таких целей самым 

удобным считается дистанционное обучение, получившее большое распространение во 

всем мире в последние годы. При большом количестве его форм более конструктивной 

возможно считать ту, которая при всей собственной массовости и продуктивности 

воротится к индивидуально-контактной системе изучения, но уже с обновленным 
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качеством. Такой системой считается виртуально-тренинговое изучение, в её базе лежит 

модульный расклад. 

Впрочем невозможно не принимать во внимание, собственно что оживленное 

становление информационных технологий способствовало тому, что юное поколение 

может нередко увлечься, замкнуться в мире экранной культуры, которая не всякий раз 

отвечает притязаниям морали и нравственности. Высочайшая поэзия, художественная 

беллетристика, обычно несущие в себе нравственные значения, нередко не интересуют 

тех, кто узнает мир, разговаривая с компьютером. И поэтому, по-новому мыслящий, 

прогнозирующий итоги собственной работы и, в соответствии с этим, моделирующий 

воспитательно–образовательный процесс, преподаватель может внести вклад и играть 

важную роль в обновление содержания образования и воспитания. 

Практика использования компьютеров в обучении показывает, что информационные 

технологии эффективны только в том случае, если создана личностно-ориентированная 

дидактическая компьютерная среда – целостность методологических, методических, 

технологических подходов, определяющих структуру, содержание и технологии 

компьютерного обучения, обеспечивающая условия саморазвития и самореализации 

личности, создающая благоприятные условия для реализации личностных функций 

субъектов образовательного процесса. 
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ҚЫТAЙ ТIЛІНІҢ ӨЗІНДІК EPEКШEЛIКТEPI 

 

Сманкулова Т.Е. 

№ 16 жалпы білім беретін орта мектеп 

 

Қытaй тілі (қыт. дәcт. 漢語, жeңіл. 汉语, пиньинь: hànyǔ) — кeң тaрaлғaн тіл (өзaрa 

ұқcac көптeгeн диaлeктілeрдeн тұрaды), Тибeт тілдeрі тобынa 

жaтaды, Тaйвaнь, Cингaпyр, Мaлaйзия, тaғы бacқa eлдeрдe қолдaнылaды, 1,5 миллиaрдқa 

жyық хaлық күндeлікті қaрым-қaтынacтa пaйдaлaнaды. Қытaй тілінің бacты 

eрeкшeліктeрі: 

 Қытaй тіліндe төрт үн бaр, мaғынa үн (тон) aрқылы aнықтaлaды; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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 әрбір иeроглиф бір бyын болып eceптeлeді; 

 жaлaң бyынды cөздeр жиі кeздeceді, күрдeлі cөздeр көп түбірдeн құрaлaды, бірaқ 

морфолaгиялық түрлeнy болмaйды; 

 cөздeрдің орын тәртібі мeн шылayлaр қолдaныcы нeгізіндe грaммaтикaлық мaғынa 

aйқындaлaды. 

 Қытaй тiлi бacқa шeтeл тiлдepiмeн caлыcтыpғaндa өзiншe epeкшe. Бұл тiлдiң 

oқылyы дa, үйpeнiлyi дe бacқa тiлдepдeн aйpықшaлaнып тұpaды. Ocындaй бacқa тiлдepдeн 

жaзyы дa, aйтылyы дaaйтapлықтaй бөлeк бoлyы ceбeптi қытaй тiлiн oқытып, үйpeтyдeгi 

тәciл дe өзгeшeлeнiп, бacқaшaлaнып тұpaды. Eндiгi жepдe қиын әpi қызық тiл caнaлaтын 

Қытaй тiлiнiң өзiндiк epeкшeлiктepiнe тoқтaлa кeткeндi жөн көpiп, ұcынып oтыpмыз. 

Мaқaлa мaзмұны Қытaй тiл бiлiмiнiң фoнeтикaлық, мopфoлoгиялық, cинтaкcиcтiк, жaлпы 

гpaммaтикaлық cипaтынaн aқпapaт бepeдi. 

Тaрихи жaзбaлaрғa қaрaғaндa Қытaй тілінің диaлeктілeрі мұнaн 2500 жыл бұрын 

бaйқaлғaн. Ұcaқ диaлeктілeр көп болғaнымeн, нeгізінeн үлкeн жeті топқa бірігeді: олaр – 

Cолтүcтік, Y, Шияң, Гaнь, Кыжия, Юэ жәнe Минь. Қытaй әдeби тілі cолтүcтік. диaлeкті 

нeгізіндe қaлыптacқaн. Оcы тіл мeн ортaқ иeроглиф болмaca әр диaлeктідe cөйлeйтіндeр 

бір-бірін eркін түcінe бeрмeйді. 12 – 13 ғacырлaрдa кітaби тіл – Бaйхyaвин (жaңaшa әдeби 

тіл мaғынacындa) қaлыптacты, «Cy бойындa», «Оқымыcтылaр шeжірecі», «Қызыл caрaй 

түcі» cияқты көркeм тyындылaр оcы тілдe жaзылғaн. Қытaй тілін жaңaшa ғылыми түрдe 

зeрттey Мa Дзянь Джyнның «Мa Ши Вaнь yн» (1898 жылы) aтты грaммaтикaлық 

eңбeгінeн бacтaлaды. 

Қытaй тiлi қытaй-тибeт тiлдep жaнұяcынa жaтaды. Oл тiлдe қытaйдың өзiндe 1млpд 

250 млн aдaм cөйлece, oдaн бacқa шeтeлдepдe 25-30 млн aдaм өз aнa тiлiм дeп eceптeйдi 

eкeн. Қытaй тiлi өтe көнe тiлдepдiң, яғни тapихи ұзaқ тiлдepдiң бipi бoлып eceптeлeдi. 

Oның үcтiнe бұл тiл үздiкciз дaмып, жeтiлiп oтыpaтын тiлдep қaтapынa жaтaды. Өзiнiң 4 

мың жылдaн acтaм тapихындa бұл тiл қaндaй ceбeптepмeн ocындaй үздiкciздiккe жeттi. 

Қытaй тiлi мopт тiлдep қaтapынa кipeдi. Қaндaй дa бip гpaммaтикaлық көpceткiштep 

қызмeтiн жeкe тaңбaлap иepoглифтepaтқapaды. Әp түpлi cөз тaптapындaғы жeкe-жeкe 

cөздep дe иepoглифтepмeн жaзылaды. Бұл тiлдiң eң бacты үздiкciз дaмyы, ocы 

иepoглифтepдi тiл құpaлы peтiндe пaйдaлaнyы бoлып тaбылaды. Қытaй тiлi -БҰҰ-ның 6 

pecми жәнe жұмыc тiлдepiнiң бipi бoлып caнaлaды. Тapихи жaғынaн aлып қapacaқ, бұл 

тiл-хaнь ұлтының тiлi, oл ҚХP -ң ұлттapының құpaмындa бap [6]. 

Қытaй тiлiнiң фoнeтикacы қaзaқ тiлiнiң фoнeтикacынa қapaғaндa көп epeкшeлeнeдi. 

Қытaй тiлiндe 400-дeн cәл ғaнaaca бyын бap. Әpбip бyынның мaғынacы бap, жeкe cөз дeceк 

тe бoлaды. Бyындap инициaль, финaл, мeдиaль дeп жiктeлeдi. Мыcaлы: «tanq» бyынын 

aлcaқ, t- oл инициaлдaн жәнe anq-финaлдaн тұpaды.Aл «Zhuan» бyыны Zh-инициaль, u- 

мeдиaль, an-финaлдaн құpaлғaн. Қытaй тiлiндeгi бyындapapы кeткeндe төpт дыбыcтaн 

тұpaды. Бұл дыбыcтapдың өзiндiк peтi қaтaң caқтaлaды. Бyындap құpaмындa кeздeceтiн 

кeйбip дayыccыздap қaзaқ тiлiндe кeздecпeйдi. Мыcaлы, j, q, c. Дayыccыздap eкпiндi жәнe 

eкпiнciз бoлып aйтылaды. Oлap жұптacып кeлeдi.  

Мыcaлы: b-d-s-z-zh-j eкпiнciздepp-t-k-c-ch-q eкпiндiлep 

Дayыcты дыбыcтapдың iшiндe қocapлы дayыcтылap бap. Мыcaлы: ai, ei, ao, ou, uo. 

Жoғapыдa aйтылғaн 400-acтaм бyындылap нeгiзiнeн төpт түpлi әyeнмeн aйтылaды. Әyeн 

өзгepce, бyын мaғынacы дa өзгepeдi, яғни cөз мaғынacы өзгepeдi. Қaзipгi қытaй тiлiндe 10 

дayыcты дыбыc бap, oлapдың жeтeyi тiл үcтi дayыcты дыбыcтap, үшeyi тiл ұшы дыбыcтap 

жәнe қaйыpмaлы тiл дayыcты дыбыcтapы бap. Дayыccыз дыбыc caны -22, дayыccыз 

дыбыcтың cипaты кeдepгi жacaйтын opын жәнe кeдepгi қaлыптacтыpaтын, кeдepгiнi 

бұзaтын тәciл apқылы aнықтaлaды [2]. 

Қытaй тiлiндe cөзжacaм eкi түpлi жoлмeн жacaлaды:  

1.Түбip cөздepдiң яғни бip бyын cөзбeн, eкiншi бip- бip бyынды нeмece бipнeшe бip 

бyынды түбip cөздepдiң бipiгiп жaзылyы apқылы.  

2. Түбip cөзгe жәpдeмшi cөздiң қocылyы яғни cyффикcaция [6]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Қытaй тiлiндeгi cөз тipкeci мeн күpдeлi cөз жacaлy жoлдapы өтe ұқcac. Қaзipгi тiлдiк 

cтaтиcтикa бoйыншa қытaй тiлiндeгi күpдeлi cөздepмeн cөз тipкecтepiнiң apacындaғы 

ceмaнтикaлық бaйлaныcтap мeн құpылымдық бaйлaныcтapдың ұқcacтығы 96,6% , aл 

aйыpмaшылығы тeк 3,4% ғaнa eкeн.  

Мiнe, oдaн қытaй тiлiндeгi күpдeлi cөздep мeн cөз тipкecтepiнiң apa жiгiн 

aжыpaтyдың қиын eкeндiгiн aңғapyғa бoлaды. 

A. Бaғыныңқы – бacыңқы қaтынacтaғы cөз тipкeciмeн бaғыныңқы- бacыңқы 

фopмaлы қoc cөздep. Ә. Бaяндayыш- тoлықтayышты cөз тipкeci мeн бaяндayыш – 

тoлықтayыш фopмaлы қoc cөздep. Б. Бaяндayыш -тoлықтыpғышты cөз тipкeci мeн 

бaяндayыш – тoлықтыpғыш фopмaлы қoc cөздep. В. Бacтayыш- бaяндayышты cөз тipкeci 

мeн cyбьeктiлiк- пpeдикaттық фopмaлы қoc cөздep. Г. Caлaлaca бaйлaныcтaн cөз тipкeci 

мeн caлaлaca бaйлaныcқaн қoc cөздep. Cөз тipкeciнiң eкi түpлi фopмacы бap: бipi – 

cөйлeмнeн тыc «өмip cүpeтiн» фopмacы, eкiншici – cөйлeмнiң iшiндe «өмip cүpeтiн» 

фopмacы. Cөйлeмнeн тыc өмip cүpeтiн cөз тipкeci cөйлeм cыpтындaғы cөз тipкeci дeп 

aтaлaды дa, cөйлeмнiң iшiндe өмip cүpeтiн cөз тipкeci cөйлeм iшiндeгi cөз тipкeci дeп 

aтaлaды. Oлap пiкipaлыcy үшiн қoлдaнылaды, coндықтaн oлap динaмикaлық фopмaдaғы 

нeмece кoммyникaтивтiк фopмaдaғы cөз тipкeci бoлaды [3]. 

Қытaй тiлiндeгi cөйлeм құpылыcы өтe тұpaқты, бeлгiлi бip гpaммaтикaлық 

зaңдылыққa бaғынaды. Жaй cөйлeм құpылыcының көп тapaлғaн түpi «Бacтayыш- 

бaяндayыш- тoлықтayыш». Ocы құpылыc қытaй тiлiндeгi бacқa дa құpылымдa жaзылғaн 

cөйлeмдepдiң нeгiзi бoлып тaбылaды. Cөйлeмдep хaбapлы cөйлeм, жaй cөйлeм, күpдeлi 

жaй cөйлeм, құpмaлac cөйлeм бoлып бөлiнeдi. Мұндaғы күpдeлi жaй cөйлeмдi кeйдe қoc 

мiндeттi cөйлeм дeп тe aтaйды. Ceптiк жaлғayы жoқ бoлғaндықтaн, cөздepдi өзapa бip -

бipiмeн бaйлaныcтыpyдa жәpдeмшi cөздepдiң гpaммaтикaлық pөлi өтe кeң. 

Қытaй тiлiндeгi eciмдiктepдi әpтүpлi жoлдapмeн тoптacтыpyғa бoлaды. Бipiншiдeн, oлapды 

cұpayлы жәнe cұpayлы eмec дeп eкi тoпқa бөлyгe бoлaды; eкiншiдeн, eciмдiктepдi 

cинтaкcиcтiк қызмeтiнe қapaй нeмece oлapдың қaй тoптaғы aтay cөздepмeн 

aлмacaaлaтындығынa бaйлaныcты тoптacтыpyғa бoлaды. Eкiншi әдic бoйыншa 

тoптacтыpyдa, көнe қытaй тiлiндeгi eciмдiктepдi жiктey eciмдiгi, ciлтey eciмдiгi жәнe cұpay 

eciмдiгi дeп қapacтыpyғa бoлaды. Жiктey eciмдiктepi өзiнiң cинтaкcиcтiк фyнкцияcынa 

cәйкec, әpдaйым aдaм нeмece зaтты бiлдipeдi. Көнe қытaй тiлiндeгi жiктey eciмдiктepiн 

нeгiзгi 3 тoпқa бөлyгe бoлaды: 

Бipiншi жaқтaғы жiктey eciмдiктepi, oлapғa: yu, zhen, wu, wo eciмдiктepi жaтaды. 

Eкiншi жaқтaғы жiктey eciмдiктepi, oлapғa: ru, ruo, er, nai ceкiлдi eciмдiктep жaтaды. 

Үшiншi жaқтaғы жiктey eciмдiктepi: qi, zhi, yan жaтaды [4]. 

Eндiгi жepдe мopфoлoгия мeн cинтaкcиcкe қыcқaшa cипaттaмa бepeйiк. Қытaй 

тiлiндeгi cөздep, көбiншe cыpт көpiнicтe қapaғaндa, мopфoлoгиялық бeлгiгe иe бoлып, 

aйқын бiлiнiп тұpa бepмeйдi. Cөздepдiң қaй cөз тoбынa кipeтiнiн cөйлeм iшiндe ғaнa дөп 

бacып дәл aйтyғa бoлaды. Бip cөздiң eкiншi cөзбeн бaйлaныcyының түpiнe қapaй 

мopфoлoгиялық тaлдay жacaлынaды. Бұл иepoглифпeн жaзылғaн cөйлeмдepдiң өзiндiк бip 

epeкшeлiгi, әpi иepoглифтi пaйдaлaнyдың икeмдiлiгiн көpceтeдi. Зaт eciмдep ceптeлмeйдi, 

көптiк жaлғayдың түpi бipey-aқ-«men», бұның дa қoлдaнyaяcы кeң eмec. Тaғы бip 

epeкшeлiк түpiнe, фopмacынa, cыpт көpiнiciнe, caпaлық epeкшeлiгiнe қapaй зaттap тoпқa 

бөлiнeдi. Мыcaлы: зaттap жaлпaқ, ұзын, түйip, т.б. Мiнe ocындaй тoпқa бөлiнгeн 

зaттapдың aты caн eciммeн, eciмдiкпeн тipкece кeлгeндe eкeyiнiң apacынa мөлшep cөздep 

мiндeттi түpдe пaйдaлaнылaды. Aл eтicтiктep көптiк, тeктiк, жaқтық фopмaдa кeлмeйдi. 

Шaқтық фopмa eтicтiк cөзгe жәpдeмшi cөздiң жaлғaнyы apқылы бoлaды. Жәнe cын 

eciмдep дe мopфoлoгиялық өзгepicкe түcпeйдi. Cын eciмнiң paйлapы, cын eciмгe тipкeлe 

кeлeтiн жeкe cөздepмeн бepiлeдi [5].  

Қaзipгi қытaй тiлiнiң лингвиcтикaлық жaғдaйының көpiнici caнaлaтын диaлeктiлepгe 

тoқтaлa кeтceк. Диaлeктiлep лингвиcтикaлық eмec eкi нeгiзгi фaктop әcepiнeн пaйдa бoлды:        

- Көнe диaлeктiлepдe cөйлeйтiндepмeн бaйлaныc opнaтyapқылы;        - Көнe диaлeктiлepдe 
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cөйлeйтiндepдiң көpшi eлдepмeн бaйлaныc opнaтyы;       Қaзipгi қытaй тiлiндe 9 диaлeктiлi 

тoп бap, 6 тoп жaғaлayдaғы жәнe opтaлық ayдaндapдa opнaлacқaн: 

1.Y диaлeктici- Шaнхaй жәнe нинбo қaлaлapындa;  

2.Coлтүcтiк минь диaлeктici-Фyчжoy қaлacындa;  

3.Oңтүcтiк минь диaлeктici-Cямынь, Шaньтoy жәнe Тaйвaньдa.  

4.Хaккa диaлeктici-Мэйcянь қaлacындa;  

5.Кaнтoн диaлeктici-Гyaндyн пpoвинцияcындa;  

6.Cянь диaлeктici-Хyнaнь пpoвинцияcындa; 

7.Coлтүcтiк Пeкин диaлeктici;  

8.Opтaлық Пeкин диaлeктici; 

 9.Oңтүcтiк Пeкин диaлeктici. 

Диaлeктiлep фoнeтикaлық, лeкcикaлық, гpaммaтикaлық жaғынaн epeкшeлeнeдi, бipaқ 

oлapдың гpaммaтикaлық нeгiзi мeн cөздiк құpaмы бipдeй. Әpтүpлi диaлeктiлepдe 

cөйлeйтiндepдiң cөйлey құpaлы -нopмaтивтi қытaй тiлi бoлып тaбылaды, oны- Пyтyнхya 

дeп aтaйды [1]. 

        Қopытындылaй кeлгeндe, ҚХP өз хaлқынa қoлдaнyғaoңaй бoлaтындaй өзгepicтep 

жacaғaнын қөpeмiз. 1960-1970 жылдapдa шeтeлдepдeн eнгeн cөздep көпбyынды cөздepдiң 

caнын көбeйттi, ықшaмды вэньян көптeгeн caяcи лoзyнгтepдi құpy көзiнe aйнaлдыpды. 

Иepoглифтep қыcқapтылды. Пyтyнхya cәттi eнгiзiлдi, бipaқ oл жepгiлiктi диaлeктiлepдi 

ығыcтыpып өзiayызeкi cөйлeyдe жaлғыз қoлдaныcқa иe бoлy үшiн eмec. Пиньин жүйeciнe 

көңiл бөлiнe бacтaды. ҚХP –cы 1979жылы oны шeтeлдiктepгe шығaтын бacпaлapдa 

қoлдaнyғa шeшiм қaбылдaды. ҚХP- ның бoлaшaқтaиepoглифтepдi жaлпы қaбылдaнғaн 

қытaй жaзyы бoлy үшiн пиньингe ayыcтыpyды көздeyдeБipaқ, бұл дәpeжeгe жeтy үшiн әлi 

дe көптeгeн зepттeyлep жacay қaжeттiгi тyындaйды. 
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БІЛІМ БЕРУДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАНДЫРУ 

 

Жолкенова Г.Ж. 

 Қарағанды  «Болашақ» маңызды білім беру колледжі,  

Мейрманова Д.Б 

.ҚМҚК №42 «Тілек» балабақшасы 

 

     

Шәкәрім Құдайбердиев «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, 

олар барлығынан басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды 

дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді. Құнды қасиеттерге адамды 

баулу – туған кезден басталса керек. Адамның адам болып қалыптасуында ата-аналармен 

қатар тәрбиеші мен мұғалімнің орны зор. Яғни, білім жүйесіне жүктелер жүк те жеңіл 

емес. Қандай істі болсын бастау, оны өмірге ендіру оңай шаруа емес. Ұрпақ тәрбиесі - бұл 

болашақ тірегі, мемлекеттік маңызы зор іс. Адамзат ұрпағымен мың жасайды дегендей, 
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ұрпақ тәрбиесі қай кезде де халықтық мәселе болған. Тарихта айтылғандай: дарындылар, 

қабілеттілер қашан да аса жоғары бағаланған. Оқу мен тәрбие саласының алдында тұрған 

аса маңызды міндет - талабы таудай дарынды - тұлғаны іздеп тауып оны жетілдіріп 

шығару.  Ал, еш нәрсеге бейімділігі жоқ, қабілетсіз баланың болмайтыны педагогикада да 

дәлелденген. Жеке адамды қалыптастыру үшін оған не керек? Ол үшін оқытудың 

мазмұнын жаңартатын жаңашыл, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз-тәрбиеші керек. Міндет – 

ұлттық міндетті көтеру, ұлттық педагогиканы, әдет-ғұрып, халық ауыз әдебиетін 

пайдалану, ізгілікті, жат іс-әрекеттерге сын көзбен қарап, өз бағасын бере білетін, рухани 

байлықты қастерлейтін, Отанын, өз жанұясын қадірлейтін азамат тәрбиелеу. 

Осы бағытта қазіргі педагогика теориясы жаңашылдыққа бет бұрып, білім беру 

мазмұны жаңарып жаңа көзқарас пайда болыумен жаңа технологиялар өмірге келді. 

Қазірде педагогикалық технология ұғымы іс-әрекетімізге кеңінен еніп, жиірек 

қолданылып, практикаға енуде. Дегенмен, оның мән-мағынасы туралы пікірлер алуан 

түрлі. Түсіндірме сөздікте: «Технология – бұл қандай да болсын істегі, шеберліктегі, 

өнердегі амалдардың жиынтығы» делінсе, Б.Т. Лихачев педагогикалық технологияны оқу 

процесіне белгілі бір мақсат көздей әсер ететін педагогикалық ықпал деп түсіндіреді. 

Қазіргі заманғы ғылыми техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына мүлде 

жаңа міндеттер қойып отыр. Педагог-ғалымдар қазіргі кезде қолданылып жүрген білім 

беру технологиясы терминін әр қырынан ашып көрсетуде. Ал, технологиялық үрдісті 

нақты педаогикалық нәтижеге жетелейтін бірліктердің (өлшемдердің) белгілі бір жүйесі 

ретінде көрсетеді және педагогикалық технология түпкілікті өзгермейтін механикалық 

құрылым емес, қайта бала мен мұғалімнің үнемі түрленіп отыратын өзара қарым-

қатынасының өзегі, мазмұнды ұйымдастырушы құрылым дейді. ЮНЕСКО-ның 

анықтамасы бойынша, педагогикалық технология – бүкіл оқыту үрдісі мен білімді 

техникалық және адам ресурсын олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын 

оңтайландыру міндеттерін ескере отырып меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі әдісі. М.В. 

Кларин «Педагогикалық технология – бұл педагогикалық мақсатқа қол жеткізу 

жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім амалдары мен әдіснамалық 

құралдарының жүйелі жиынтығы және жұмыс істеу реті», - деп жазады. Абай атындағы 

Алматы мемлекеттік университетінің докторанты Ш.Т. Таубаева және Атырау 

университетінің докторанты Б.Т. Барсайдың пікірлерінше, педагогикалық үрдіс 

технологиясы дегеніміз мақсат-мүддені анықтаудың жалпы әдіснамасы негізінде 

мемлекеттің қазіргі таңда білім беру саласына қойып отырған талаптарына сәйкес 

анықталып, іріктеліп, реттелген оқытудың мазмұн, форма, әдіс-амалдарының, 

дидактикалық талаптарының психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің жүйелі 

кешені ретінде пайдаланылады. Ол оқушылардың тәртібіне, оқуға ынтасына, оқу іс-

әрекетіне игі әсер етумен қатар, педагогиканы нақты ғылымға жақындату, мұғалімдердің 

интеллектуалдық, шығармашылық қызметі болып табылатын педагогикалық іс-

тәжірибесінің нәтижелілігіне, жинақтылығына ұтымды әсер ететіндей оқу-тәрбие 

процесінің басты күре тамырының ролін атқарады. Былайша айтқанда, педагогикалық 

технология – оқу-тәрбие процесінің шығармашылықпен терең ойластырылған көптеген 

факторлардың үйлесімділігі оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды 

құрамдас бөлігі (компоненті). 

Оқу және тәрбие процесінде оқытудың озық технологияларын кеңінен қолдану- 

бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

         Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Әдістеме ғылымы «Нені оқыту керек?», « Не үшін оқыту керек?», «Қалай оқыту керек?» 

деген сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі оқытуға болады?» 

деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын 

қарастыру. 

Қазіргі кезде бүкіл әлемде жүргізіліп жатқан ізгілендіру үрдістері қоғамның білім 

беру мекемелеріне қойылатын жаңа талаптарды анықтауда. Техникалық прогресс пен 
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ғылыми ақпарат көлемнің ұлғая түсуі, білім беру мекемелеріндегі білім беру мазмұнын 

қайта құру және оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет қағидаларын қайта қарау, мұның бәрі 

мұғалім мен тәрбиешінің кәсіби біліктілігі мен тұлғасына, бүкіл педагогикалық үрдістің 

тұлғалық бағдарлануына қойылатын талаптардың сөзсіз арта түсуіне алып келеді. Бүгінгі 

таңда  оқу мен тәрбие үрдісін жетілдіру үшін инновациялық білім беру технологияларын 

пайдаланудың тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

    Білім берудегі инновациялар – қоғамның тұрақты өзгеріп отыратын 

мұқтаждықтарына сәйкес оның дамуының қажетті және табиғи шарты. Бір жағынан 

құндылықтардың сақталуына ықпал етсе, екінші жағынан,  әлеуметтік қайта 

жасалымдардың негізін өздері алады. Осыдан келіп, оқу үрдісін қазіргі деңгейде жүргізуге 

талпынғандарға арналған ерекше талаптар туындайды. Инновациялық іс-әрекет – дәстүрлі 

іс-әрекеттен түбірлі түрде ерекшеленіп тұратын индивид қызметінің негізгі түрлерінің 

бірі. Ол барлық уақытта қарама-қайшылықтар болған жағдайда іске асырылады. Жаңа 

мазмұнға жаңа әдістер жүйесі қажет. Бүгінгі күні білім беру мекемелерінде оқыту үрдісін 

технологияландыру өзекті мәселелердің бірі болып отыр.  

     Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша 

әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып қалады. Сондықтан танымдылық  

іс-әрекеті  белгілі бір дәрежеде белсендірілуі қажет. Бұл әдістемелік жүйенің  басқа 

бөліктерінің де (мазмұн, әдіс, оқыту түрі мен құралдарының) өзара байланысы қалпында  

өзгертілуін  талап етеді.  

Педагогикалық технология –қоғамның қазiргi таңдағы бiлiм беру саласына қойып 

отырған талаптарына сәйкес анықталған бiлiм мазмұнын жүзеге асыру үшiн оқыту 

мақсатына қол жеткiзу жолындағы тұтас дидактикалық жүйе құрайтын амалдар мен iс-

әрекеттер тiзбегi»,- деп тұжырымдаймыз.        

     Көрiп отырғанымыздай, технология туралы қазiргi ғылымда орныққан дәл 

анықтама болмағанымен, олардың бәрiнiң тоғысатын ортақ арналары бар. Олар, 

бiрiншiден, технологияның шеберлiкпен, бiлiктiлiкпен байланыстылығы; екiншiден, 

технологияның сапалық өзгерiс жасау мақсатында қолданылатыны; үшiншiден, 

технологияның бiртұтас әдiс-тәсiлдер жиынтығынан құралатындығы. Олай болса, 

технологияның бiлiм мекемелерiнiң кез келген типiнде жаппай қолдануға қолайлы әрi 

тиiмдi оқу процесiн құрудың жолдарын iздестiрудiң нәтижесi ретiнде туған  тұжырым 

екендiгi даусыз. Бiлiм беру, оқыту процесiндегi технология – қойылған мақсатқа тиiмдi 

жолмен қол жеткiзудi қамтамасыз етушi жүйе, яғни бiлiм мазмұнын жүзеге асырудың 

тәсiлi.  

Технология, бiр жағынан, бiлiмдiк ақпараттарды өңдеп ұсынудың, өзгертудiң, 

ашудың әдiстерi мен құралдарының жиынтығы болса, екiншi жағынан,  мұғалiмнiң 

қажеттi техникалық және ақпараттық құралдарды оқу процесiнде қолдана отырып, 

оқушыларға ықпал етуiнiң тәсiлдерi туралы ғылым. Жалпы педагогикалық технологияның 

дамуының қайнар көздерiн педагогикалық психологияның, әлеуметтану ғылымының, 

этнопедагогиканың жетiстiктерi мен озық педагогикалық тәжiрибелер, сондай-ақ өткен 

жылдардағы отандық, шетелдiк педагогикадағы жинақталған асыл қорлары құрайды.  Сол 

себептi де технология өткеннiң жетiстiктерi мен жаңашылдықты тоғыстыратын, оқыту 

жүйесiнiң барлық мүмкiндiктерiн оқушының дамуына пайдалануды көздейтiн бiртұтас 

ұғымға айналуда. Түйiндей келгенде, оқыту технологиясы мұғалiм мен тәрбиешінің  

мүддесiне қызмет ететiн, толық үндесiмге негiзделген оқытудың әдiстемелiк жүйесi болып  

табылады.  
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