
  

1 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

І. ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

ЖЕТЫСУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ 

ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 
атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция 

МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

15 ақпан 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

15 февраля 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талдықорған, 2019 



 

2 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ӘОЖ 378 

КБЖ 74.58 

     И 63 

 

 

Редакция алқасы: 

Редакционная коллегия: Қ.М. Баймырзаев (бас редактор), Е.С. Андасбаев (бас 

редактордың орынбасары),  Д.А. Қалдияров, А.С. Бахтаулова, К.Т. Ыбыраимжанов,                     

Г.Н. Жолтаева. 

 

 

 «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім 

негізі»   аймақтық   ғылыми - әдістемелік  конференцияның   материалдары.  –  Талдықорған, 

 І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2019.  261 б. 

 

 «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа 

качественного образования» материалы региональной научно-методической конференции 

– Талдыкорган, ЖГУ имени И. Жансугурова, 2019. 261 c. 

ISBN 978-601-216-525-8 

 

  

 

Жинақ  материалдары білім беру мен ғылым саласында инновациялық зерттеу 

жұмыстарымен айналысатын ғалымдарға, докторанттарға  және  магистранттарға арналған.  

Материалы сборника предназначены ученым, докторантам и магистрантам, 

занимающися исследованиями инноваций в образовании и науке. 

 

 

                                                                                          ӘОЖ 378 

КБЖ 74.58 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISBN 978-601-216-525-8 
 

   © І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2019 



  

3 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Ректора Жетысуского  государственного   

университета   имени  И.  Жансугурова,   

доктора географических наук,  

профессора, академика Казахстанской академии   

образования имени Алтынсарина  

Қ. М. Баймырзаева 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев  отмечает: «Каждый казахстанец должен понимать, 

что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе 

приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе 

ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех».  В Послании 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент 

подчеркивает: «Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, 

охватывающей граждан всех возрастов. Ключевым приоритетом образовательных программ 

должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению 

новых знаний».   

Таким образом, одним из стратегических задач построения эффективного общества на 

современном этапе является модернизация системы образования.  

Основой модернизации образования в республике стали принципиально новые 

подходы, главным из которых является обновление содержания среднего образования. В 

условиях обновления содержания среднего образования к профессиональной 

компетентности педагога предъявляются качественно новые требования. Учитель становится 

ключевой фигурой осуществления изменений. От уровня понимания им основных идей 

происходящих инновационных процессов, от его готовности осуществлять эти изменения 

зависит эффективность обновления казахстанской школы.  

В данной ситуации возрастает мера ответственности системы подготовки будущих 

педагогов. Роль высших учебных заведений заключается в оперативном реагировании на 

обновления содержания среднего образования. Проблема подготовки будущих педагогов в  

нашем университете решается разработкой образовательных программ, ориентированных на 

подготовку учителей нового формата. Повышение качества профессиональной подготовки 

педагогических кадров достигается также за счет инновационных процессов путем 

дополнительного образования. Этому способствует разработанная центром педагогического 

мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Программа дополнительного 

профессионального образования для студентов выпускных курсов высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров. Программа разработана на 

основе уровневых программ повышения квалификации педагогических работников 

Республики Казахстан и нацелена на ознакомление с ключевыми идеями и педагогическими 

подходами  программы семи модулей, которые интегрируются в процессе преподавания и 

обучения. Идеи программы реализовываются и в нашем вузе в процессе обучения студентов 

педагогических специальностей.  

Главная цель модернизации образования – повышение его качества и расширение его 

доступности для всех слоев населения независимо от социального и имущественного 

положения человека.  

В связи с этим повышается интерес к проблемам обеспечения лицам с особыми 

образовательными потребностями возможности получения качественного высшего 

образования и участия в инновационной деятельности. В нашем университете в настоящее 
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время разрабатывается инклюзивная система высшего профессионального образования для 

студентов с особыми образовательными потребностями, в основе которой лежит 

интегрированное обучение через совместные занятия в общих группах на этапах обучения 

бакалавриата и магистратуры, а также дистанционное обучение. 

В свете реализации поставленных задач в Послании Президента Республики 

Казахстан  Н. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» особенно актуальными становятся проблемы эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров, повышения производительности труда, решение задач и 

вопросов сотрудничества предприятий с вузами. В Послании было отмечено: «Главный 

критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их 

трудоустройство на высокооплачиваемую работу». 

Конечно же, трудоустройство является главной целью каждого абитуриента, 

поступающего в учреждение профессионального образования. В такой ситуации перед 

системой профессионального образования стоит важная задача формирования новой модели 

подготовки специалистов, которая бы преодолела отставание в объеме и качестве трудовых 

ресурсов от реальных требований конкретных предприятий и организаций. Новизна модели 

должна соответствовать текущему этапу развития экономики и общества в целом. Некоторые 

профессии в последние годы значительно усложнились. Если ранее от специалистов 

среднего звена требовались только технические навыки, то сегодня необходимо еще 

обладать теоретической базой. Также в организации или на предприятии ценен выпускник 

вуза, получивший не только глубокие теоретические знания, но и со сформированными 

практическими умениями и навыками, необходимыми для работы по специальности без 

дополнительной подготовки. Так, например, если говорить о педагогических 

специальностях, то выпускники с квалификацией бакалавра – педагоги, обладающие 

ценными практическими навыками работы в образовательных учреждениях. 

Для повышения качества профессиональной подготовки, удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей в высококвалифицированных  специалистах  необходимо 

ставить задачи внедрения в профессиональную подготовку обучающихся инновационных 

методов и технологий, соответствующих требованиям времени; развивать партнерство 

учебного заведения с работодателями.  

Решение этих задач должно привести к взаимовыгодному сотрудничеству между 

работодателями и образовательными учреждениями. В связи с этим актуальна идея 

прикладного бакалавриата, которая внедряется в режиме эксперимента  в организациях 

технического и профессионального, послесреднего, высшего образования республики.  

Работа конференции охватывает круг обозначенных проблем. Целью является 

развитие педагогической науки и практики в сфере образования, обмен информацией и 

изучение инновационного опыта, обсуждение путей реализации перспективных разработок, 

установление контактов для дальнейшего сотрудничества. 

Решая проблему эффективной подготовки педагогических кадров, мы способствуем 

повышению качества образования.  
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Теория жанра издавна является одной из важнейших проблем музыки как искусства 

и науки о ней – теоретического музыкознания. Вероятно поэтому в более поздних трудах, 

посвященных определению этой категории музыки, говорится о том, что «теория жанра 

явно загнана в тупик – например, в фольклористике и этномузыкознании все существующие 

дефиниции, а также опыты жанровых систематизаций не удовлетворяют вполне ни 

современным представлениям, ни актуальным задачам практики, - все очевиднее стало 

ощущаться их несоответствие реальному богатству искусства. Данная работа 

посвящется изучению в музыкально-теоретическом, культурологическом и 

этнографическом аспектах широко распространённого жанра западно-казахстанской 

домбровой традиции  – Акжелен. 

Ключевые слова: дуализм, мужское и женское начало, семантика юрты. 

  

The theory of the genre has long been one of the most important problems of music as an art 

and the science of it — theoretical musicology. Probably, therefore, in later works devoted to the 

definition of this category of music, it is said that “the theory of the genre is clearly deadlocked - 

for example, in folkloristics and ethnic music cognition, all existing definitions, as well as 

experiments of genre systematization, satisfy neither modern ideas nor actual to the tasks of the 

practice, it became increasingly obvious that they did not correspond to the real wealth of art.  This 

work is devoted to the study in musical-theoretical, cultural and ethnographic aspects of the 

widespread genre of the West Kazakhstan dombra tradition - Akzhelen. 

Key words: dualism, masculine and feminine, yurt semantics. 

 

В системе художественного образования России и Стран СНГ важное место занимает 

обучение специалистов в области музыкального народного творчества: песенного и 

инструментального. Традиции Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 

Собинова в этой области широко известны далеко за пределами России. Это, прежде всего, 

связано с такими именами, как: И.Я. Паницкий – выдающийся музыкант, пропагандист 

народной музыки, основоположник современного исполнительства на баяне; Л.Л. 

Христиансен – крупный исследователь музыкального фольклора, музыковед, один из 

основоположников народно-певческого образования; Б.Л. Яворский – учёный, внесший 

неоценимый вклад в изучение ладовой основы музыки.  

Одним из приоритетных направлений в этномузыкознании является обращение в 

национальным истокам культуры. В развитии казахского традиционного искусства 

определяющую роль играет дуализм Мужского и Женского начала, лежащий в основе 

Мироздания. Степень значимости этой идеи, формы и средства ее выражения на 

сегодняшний день мало изучены казахстанскими учеными, в частности музыковедами, 

потому требуют серьезного внимания.  

Дуализм Мужского и Женского начала в культуре древних тюрков был выражен в 

стройной иерархической системе, которая пронизывала все уровни древнего космоса 

кочевника: бытовой, обрядовый, духовный, мировоззренческий. 

Прежде всего этот дуализм воплощен в божественной паре Тенгри и Умай. Так, 

«культ вселенского космического божества» [1, с. 60, с. 144], - Тенгри, – являлся одной из 
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главных традиционных духовных ценностей, формировавших национальное самосознание 

казахского народа. «Тенгри» в древности звучало как «таңері», - утверждают исследователи. 

Танери означает «солнце-человек», «небо-человек», так как состоит из  двух  корней:  «таң» 

и «ері». «Таң» во всех тюркских языках имеет связь с восходящим солнцем. Другой корень – 

«ер», «ері» означает муж, мужчина, человек, герой. Подобная трактовка значения слова 

«тәңірі» указывает на такую функцию религиозной системы «тенгри», как «связь с 

Мужским началом». Ассоциация Тенгри с персонифицированным предком, праотцом всех 

тюрков, величайшим из мужей происходит, как известно, в связи с усложнением социальных 

отношений в средневековую эпоху. 

«Место после Тенгри в древнетюркском пантеоне занимало женское   божество - 

Умай» [1, с. 123], которое дожило до самого последнего времени в верованиях народов 

Саяно-Алтая и Средней Азии – казахов, киргизов, узбеков. Умай, согласно свидетельствам 

востоковедов, религиоведов, этнографов, является покровительницей женщин, детей и 

плодородия. Имя «Май-ана» часто произносится во время исполнения традиционных 

обрядов «кормления огня» в момент возлияния жира (к примеру, женихом и невестой, 

роженицей). Это – обряды, сопровождающие смену социального статуса представителя рода, 

которые в древнем кочевом обществе означали своеобразную ритуальную смерть в одном 

качестве и рождение – в  ином. Женское божество Умай в данной ситуации выполняло роль 

посредника между мирами и помогало человеку успешно пройти испытания. Таким образом, 

божественная пара Тенгри-Умай с древних времён манифестирует дуализм Мужского и 

Женского начала в культуре тюркских народов.  

На бытовом уровне этот дуализм проявлялся повсеместно: начиная от элементов 

одежды, форм причесок, трудовых навыков, прививаемых с детства, и заканчивая 

установлеными в обществе поведенческими стереотипами, психологическими факторами, 

которые заложены в основу традиционного воспитания. Принцип половозрастной градации 

Нурили Шахановой [2, С. 138-151] послужил основой данной мысли.  

Исследователями казахской культуры подробно описано проявление дуализма на 

уровне материальной культуры казахов: 

1. Принцип объединения «дуального вещного мира» выражался у казахов в строении 

юрты: так, купольный круг шаңырақ соотносился с женским лоном, рождающим началом, в 

то время как деревянный шест с раздвоенным верхним концом – бақан – был символом 

мужского начала. В культуре практически всех тюрко-монгольских народов бақан 

осмыслялся, прежде всего, как носитель плодородия, воплощение мужской потенции [2, С. 

19-46]. Дуализм мужского и женского начала проявлялся и в пространственной семантике 

юрты. Сравнительно небольшой объем площади юрты был четко организован:  правая часть 

– мужская, левая – женская. Правая (мужская) сторона (оң жақ) была наиболее сакральной 

частью юрты. Это – место проведения обрядов, которые маркируют наиболее важные, 

ключевые этапы жизненного цикла [2, с. 34].  

2. В свадебном, похоронно-поминальном, родильном обрядах большое место 

занимают верования магического характера – культ плодородия и культ предков, в которых 

проступает непосредственная связь с Мужским и Женским началом. 

3. Фиксирование половых различий в прическах мальчика и девочки, в их одежде, 

головных уборах, орнаменте и украшениях имело под собой чрезвычайно  насыщенную  

семантическую   основу,  и  «воспринималось в универсальных категориях «верх-низ», 

«сакрально-мирское», «плодородие-бесплодие», «мужское-женское». Нарушения привычных 

норм половой сегрегации, типичных для культуры тюркских народов, наблюдались лишь в 

отдельных случаях, вызванных жизненной необходимостью. В традиционном обществе с 

пониманием относились к тому, как девочку называли мужским именем (или нарекали 

символическим именем Ұлжан, Ұлболсын, Ұлбике и т.д.). Известен обычай, когда девочку 

одевали в мужскую одежду, воспитывали как мальчика, соответственно, и по поведению 

трудно было распознать в ней представительницу прекрасного пола. Подобное проявление 

травестизма объяснялось желанием родителей иметь сына, продолжателя рода. 
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Согласно работе Н. Шахановой, «пережитки половозрастной дифференциации 

традиционного общества казахов проявлялись и в существовании специфически  женских и 

мужских трапез, разделении общих трапез на мужскую и женскую части, строгой 

регламентации состава трапез по возрастному признаку» [2, с. 78]. В частности, указывая на 

трапезы, знаменующие определенные этапы социализации, исследователь выделяет: 

а) обряды, связанные с социализацией мужской части общества: атқа мiнгiзу, сүндет 

той, жора боза; 

б) из женских трапез к этому циклу относятся: құрсак той, қалжа, бастаңғы, 

кимешек и белшалғыш кигiзу [2, с. 91]. Помимо этого, как известно, существовала четкая 

половая градация в рамках «ритуальных трапез свадебного цикла», выраженная в таких 

моментах, как: 

- вкушение женихом ритуального блюда - төстiк (баранья грудинка), что означало 

«признание за ним его нового социального и возрастного статуса» [2, с. 103]; 

- вливание невестой масла в огонь, поедание остатков еды свекра (для приобщения к роду 

жениха), ритуальный обмен невесты за 9 блюд какого-либо кушанья («тоғыз табақ») и т.п.. 

4. Половая сегрегация наблюдается также в разделении труда. Этот процесс, 

стихийно развиваясь в период детства (девочки в 5-6-летнем возрасте играли в куклы, шили 

им одежду, приучались к таким посильным видам домашней работы, как обработка шерсти, 

стирка и т.п.; мальчики помогали пригонять стадо, поить животных, знали особенности 

ухода за каждым видом скота и т.п.), способствовал постепенному усвоению культурных 

стереотипов и поведенческих норм. Переход к последующим ступеням жизненного цикла 

сопровождался приобретением трудовых навыков, функционально определяющих 

обязанности мужчин и женщин: мужчины, как правило, обеспечивали материальное благо, 

ухаживали за скотом, охраняли род, племя, выступали в сражениях. Женщины, в свою 

очередь, пряли, ткали, выделывали и красили овчины, готовили зимнюю одежду, делали 

запасы еды на зиму, воспитывали детей и т.д. [3, с. 64]. 

Таким образом, оппозиция «мужское-женское» разнообразно проявляется в 

материальном мире кочевника-казаха. 

Универсальной в традиционной культуре была домбра, игрой на которой в равной 

степени владели представители обоих полов. Это стало, в определенной мере, одним из 

стимулирующих факторов неуклонного развития домбрового искусства, его длительной 

жизни на протяжении ряда эпох. Домбра является, с одной стороны, аккомпанирующим   

инструментом во время пения (в репертуаре мужчин и женщин), с другой стороны, это – 

солирующий инструмент, на котором исполняются кюи. Искусством импровизации  на 

данном инструменте владели в равной степени и мужчины, и женщины.  

Таким образом, дуализм Мужского и Женского начал пронизывает всю 

традиционную культуру. В профессиональной музыке, являющейся вторичной системой 

отражения жизни, этот дуализм уходит от однозначности проявления Мужского и Женского 

начал, которое наблюдается в первичных фольклорных жанрах, где мы видели совпадение 

плана содержания и плана выражения. 

В кюях для домбры, как сфере преимущественно мужского музицирования, снятие 

противоречия между планом содержания и выражения стало возможным через достижение той 

степени обобщенности, в которой дуализм Мужского и Женского начал предстал как 

Целостность. Это гармоничное слияние в жанре Акжелен Мужского и Женского начал позволило 

ему занять одно из самых важных мест в иерархии жанров инструментальной музыки. 
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В статье рассматривается применение интерактивных методов на занятиях по 

гуманитарным дисциплинам по кредитным технологиями обучения. 

Ключевые слова: интерактивный метод, кредитные технологии, метод лекционных 

плакатов, метод ролевых игр. 

 

The article discusses the use of interactive methods in the classroom in the humanities 

disciplines on credit technology education. 

Key words: interactive method, credit technology, the method of lecture posters, the method 

of role-playing games. 

 

В период независимости в Казахстане непрерывно идет процесс реформирования 

системы образования, в том числе высшего, с целью повышения конкурентоспособности 

казахстанских специалистов и их востребованности в контексте сформированных 

профессиональных компетенций. Министерство образования и науки РК, прежде всего, 

ориентировалось на европейскую модель образования по кредитным технологиям, имеющую 

весомый опыт апробации и продемонстрировавшую свои положительные свойства – 

индивидуализацию обучения студентов, возможность мобильности. С 2003 г. у нас в стране 

внедряется трехуровневая система подготовки специалистов: бакалавр – магистр – доктор 

Ph.D [1], определенным рубежом на этом пути было присоединение Казахстана 11 марта 

2010 г. к Болонскому процессу [2]. Казахстан стал 47-м полноправным членом Европейской 

зоны высшего образования, предусматривающей принятие системы сопоставимых степеней, 

в том числе через внедрение европейской системы перезачета усвоенных кредитов для 

поддержки студенческой мобильности.  

Между тем, несомненно, что для того, чтобы стать равноправным актором мирового 

образовательного пространства, необходимо не только перенять внешние формы 

организации учебного процесса, но и, что не менее важно, перейти от пассивных методов 

обучения к интерактивным, обеспечивающим подготовку конкурентоспособных на рынке 

специалистов. В Государственной программе развития образования в Республике Казахстан 

на 2011–2020 годы в качестве одной из приоритетных выдвинута задача «повышения 

доступности, качества и открытости сферы образования» [3], предполагающая переход от 

линейной системы к кредитной, от традиционных методик к инновационным.  

В настоящее время под интерактивным обучением понимают диалоговое обучение, в 

ходе которого активизируется процесс взаимодействия между студентом и преподавателем, 

который не только является источником знаний, но и сам получает их от обучающихся, 

вставая с ними на одну горизонталь. При интерактивном обучении, представляющем собой 

специальную форму организации познавательной деятельности, активный студент проявляет 

свои лидерские качества, демонстрируя перед одногруппниками свои ораторские 
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способности, интеллектуальные ресурсы, волю к победе. Более пассивные студенты, 

которых данная форма обучения, так сказать, выводит из зоны комфорта, принуждая к 

активным мыслительным и речевым операциям, стараются подтянуться до уровня более 

сильных участников дискуссии. Таким образом, интерактивные методы имеют конкретные и 

прогнозируемые цели по увеличению продуктивности самого процесса обучения. 

Эффективность интерактивных методов обучения состоит в том, что при их 

использовании на занятиях, преподаватель может вовлечь в процесс обучения по данной 

теме практически всех студентов учебной группы, выявив пробелы в их знаниях и умениях. 

В особенности командная работа способствует сплочению коллектива, освоению учебного 

материала посредством обмена знаниями, аргументами на основе индивидуального опыта, 

ставшего доступного для команды. Надо учесть, что в группах должен присутствовать 

командный дух, основанный на атмосфере доброжелательности и взаимовыручки, а это 

формирует новые знания, переводит познавательную деятельность на более высокую форму 

кооперации. 

В ходе интерактивного диалогового обучения обучающиеся нацелены на критическое 

мышление, решение проектной проблемы на основе анализа объективных данных, 

альтернативных аргументов и мнений, быстрое принятие решений в дискуссии, 

совершенствование коммуникативных компетенций. На семинарских занятиях 

преподаватель может организовать индивидуальную, парную и групповую работу, применяя 

исследовательские проекты, ролевые игры, эссе и пр. [4]. 

От методологии проблемы перейдем к практике ее применения при преподавании 

дисциплины «Современная история Казахстана», входящей в состав цикла 

общеобразовательных дисциплин. Процессы мировой глобализации, экономическая, 

культурная и гуманитарная интеграция, быстро меняющиеся стандарты качества ставят 

молодых людей перед необходимостью развития собственного креатива, интеллектуальных 

и познавательных способностей. Высшая школа должна помочь этим молодым людям в 

личностном росте через использование интерактивных методов, дающих возможность 

понять взаимосвязь между событиями, анализировать, иметь свое мнение, уметь 

аргументировать и толерантно вести диспут. 

Кредитная технология обучения предполагает также отказ от старой методики чтения 

лекций, их замену общими указаниями, на что конкретно нужно обратить внимание в 

лекционном материале. Расчет теперь идет на то, что студент должен приходить на лекцию 

уже подготовленным. Для этого и создается программа курса (Силлабус). При проведении 

лекционного занятия по истории Казахстана преподаватель может сопровождать лекцию 

лекционными плакатами, представленными в виде презентации в программе Power Paint, 

которая связана с эффективным интерактивным приемом демонстрации, очень важным при 

работе по формированию практических навыков обучающихся: Лекционные плакаты 

используются для записи тех важных положений, на которые он хочет обратить внимание в 

ходе своей лекции, что активизирует внимание студентов и вносит некоторое разнообразие в 

традиционную «лекцию». На плакате должны быть отражены важные положения, термины, 

даты, на которых заостряет внимание преподаватель. Например, при разъяснении темы о 

проведении форсированной индустриализации и насильственной коллективизации в 

Казахстане на плакат можно вынести определение терминов «тоталитарный режим», 

«индустриализация», «коллективизация», сущности политики «Малого Октября» Ф.И. 

Голощекина и пр. На лекционный плакат можно вынести проблемный вопрос, на который 

слушатели, должны ответить в конце занятия. Например, при объяснении темы об 

осуществлении форсированной коллективизации и седентаризации кочевого населения, 

можно поставить следующие проблемные вопросы: «Почему именно среди казахского 

этноса были высокие показатели смертности от голода?», «Можно ли назвать голодомор 

казахов геноцидом?». Проблемный вопрос помещается на отдельный слайд презентации, 

чтобы студенты могли подумать над ответом над ним.  
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Студентам в качестве заданий по самостоятельной работе также надо давать 

выполнять презентации, поскольку прием иллюстрации обсуждаемой темы способствует ее 

анализу и лучшему усваиванию обучающимися. В учебно-методический комплекс 

дисциплины необходимо внести требования преподавателя по выполнению презентации 

студентом, на основании соблюдения которых и содержания презентации ему будет 

выставлена оценка. В требованиях прописываются ограничения по количеству слайдов (8–10 

слайдов) и их содержательному наполнению. Первый слайд – титульный лист, затем следуют 

слайды, отражающие основное содержание презентации. Слайды должны иметь большей 

частью наглядный материал – фотографии, иллюстрации, блок-схемы, таблицы и пр., 

раскрывающие проблему. Все наглядные материалы должны быть аннотированы, т.е. иметь 

подписи (иллюстрации с портретами исторических деятелей должны иметь аннотации с 

именем/фамилией и инициалами этого лица, указанием титула/должности, дат жизни). Текст 

должен иметь средний шрифт (не мельче 18 размера) и должен быть структурирован, т.е. 

текст не должен быть сплошным (должны быть выделены смысловые части), что позволит 

наглядно усвоить материал. Последний слайд презентации – список использованной 

литературы, оформленный по академическим требованиям.  

В целом, кредитная система обучения предъявляет высокие требования, как к 

педагогу, так и к студенту, особенно на семинарских занятиях. Студент из пассивно 

воспринимающей стороны становится активным участником учебного процесса. От 

преподавателя требуются, особые навыки и умения, способность работать индивидуально с 

каждым студентом. В связи с этим используются традиционные и разрабатываются новые 

методики обучения. Например, на семинарских занятиях применяются такие методы, как: 

групповые мозаики, интервью в группах, дискуссии, кейс-стадии, презентации, деловые 

игры, выполнение упражнений (логических), подготовка докладов и др.  

В качестве иллюстрации приведем пример семинарского занятия в интерактивной 

методике по проблеме «Восстание 1916 г. в Казахстане». Преподаватель предлагает двум 

студентам группы творческое задание, требующее от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества. Выбор творческого задания сам по себе является 

творческим заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое бы 

вызвало живой интерес у студентов. По данной теме в качестве творческого задания 

каждому студенту было предложено составить речь (в стихотворной или прозаической 

форме) с противоположным смыслом: а) с изложением аргументов либерально-

демократической части казахской интеллигенции, представленной редакцией журнала 

«Айқап» и партии «Үш жүз» – «за» участие казахов в восстании; б) с изложением 

аргументов либерально-демократической части казахской интеллигенции, составившей 

впоследствии костяк партии «Алаш», «против» участия. Был установлен тайм-регламент 

ораторского выступления: речь должна была звучать не более 1-й минуты.  

Затем каждый из 2-х студентов с противоположными позициями должен был набрать 

себе команду единомышленников, т.е. учебная группа делится на две команды для 

проведения диспута. Причем необходимо создавать гетерогенные группы по уровню 

успеваемости и гендеру, поскольку тогда в группе возникает атмосфера творчества, 

взаимопомощи, стимулируется мышление и происходит интенсивный обмен идеями. В 

диспуте участники учатся выдвигать аргументы, отставивая свою точку зрения, всесторонне 

и детально обсуждают проблему коллегиально, выстраивая конструктивные отношения в 

команде. При организации групповой работы, преподаватель должен учитывать уровень 

знаний студентов по данной теме и их общий интеллектуальный багаж. В случае слабой 

подготовленности обучающихся диспут может идти очень вяло, дискуссия перестанет 

вызывать интерес у участников, их активность значительно снизится.  

Начинает команда, выступающая за участие казахов в восстании, а противоположная 

группа опровергает выдвинутый аргумент, в свою очередь, предлагая противникам 

опровергнуть их аргументы и так далее. Данное семинарское занятие также можно провести 

в виде ролевой игры, предложив студентам сыграть роль Токаша Бокина, яркого 
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руководителя восстания в Семиречье, и Ахмета Байтурсынова, видного лидера движения 

«Алаш», призывавшего казахов воздержаться от активного политического сопротивления и 

саботажа царского указа о мобилизации во избежание больших человеческих жертв. В конце 

занятия преподаватель подводит итог дискуссии, выделяя наиболее активных студентов. 

Критика в адрес обучающихся, выдвинувших неверные аргументы, должна быть 

конструктивной, т.е. не содержать оценочных определений относительно личности студента, 

а должна быть основана на объективных данных. 

При проведении рубежного контроля по дисциплинам «Современная история 

Казахстана», «Политология», «Социология» преподаватель может выдать заблаговременно 

задание, отразив его в графике выполнения заданий, о презентации общественно-

политических движений или партий. Данное задание является групповым и комплексным, 

включая следующие виды работ: выбор капитана, наименование команды, слоган, эмблема и 

плакатный проспект команды, видеоряд (презентация, видеоролик), музыкальное 

сопровождение, краткое выступление капитана команды, представление движения или 

партии командой (в форме ролевой игры, выступления по форме КВН, в форме 

интерактивного тренинга с аудиторией и пр.). Преподаватель выступает на занятии в 

качестве модератора и подводит итоги занятия, выставляет каждому участнику оценки в 

зависимости от их вклада в общекомандную работу, ориентируясь на оценку со стороны 

капитана команды. Можно предложить студентам провести голосование, избрав лучшую 

команду и лучшего капитана, что является популярной в СМИ формой выявления рейтинга 

участников различных конкурсов и проектов.  

Как мы видим, разнообразные интерактивные методы обучения являются трендом 

современного образовательного учебного процесса, когда во главу угла ставится задача 

формирования активной, инициативной личности, обладающей высоким уровнем 

профессиональных компетенций, способного к самосовершенствованию, поиску новых 

знаний, приобретению новых умений в условиях их быстрого устаревания и необходимости 

повышения квалификации. По мнению многих методистов, методы и средства обучения 

нельзя рассматривать в качестве самоцели, так как они являются инструментом для решения 

образовательных задач в вузе [5, с. 7]. Поэтому каждый метод должен учитывать специфику 

конкретной учебной дисциплины, преподаватель в каждой учебной группе должен 

тщательно взвесить учебные возможности каждого отдельного студента, раскрывая путь для 

их творческого роста. Применение интерактивных методов должно стать не исключением, а 

нормой в кредитной системе обучения, поскольку они вызывают мыслительную активность 

и не дают «засыпать» на лекциях и семинарах, подталкивают обучающихся к более глубокой 

подготовке, раскрывают их творческие способности и повышают самооценку.  
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Мақалада дауыс, дауыстың бұзылуы және оны қалпына келтіру мәселелері 

қарастырылады. Дауыстың бұзылуының нақты себептері мен дауыс бұзылысының түрлері 

жайлы анықтамалар, сөйлеу аппаратының күтімі жайлы нұсқаулар беріледі. Дауысты 

бұзып алмау үшін, бір қатар ережелермен, жаттығулар кешені сипатталады. Дауыс 

аппаратын тексеру әдістері аталып, балалармен психотерапиялық және логопедиялық 

түзету жұмыстары жайлы мағлұматтар беріледі. 

Кілт сөздер: сөйлеу аппараты, дауыстың бұзылысы, психотерапия, логопедиялық 

түзету жұмысы. 

 

В статье рассмотрены вопросы о голосообразовании, виды нарушении голоса и его 

восстановления. Выдается справка о конкретных причинах нарушения голоса и видах 

нарушений голоса, даются указания по уходу за речевым аппаратом.  Во избежание 

разрушения голоса, знакомят с рядом правил и комплексом упражнений. Были отмечены 

методы проверки голосового аппарата, также рассматривается ряд 

психотерапевтические и логопедические коррекционные работы. 

Ключевые слова: речевой аппарат, нарушение голоса, психотерапия, логопедическая 

коррекционная работа. 

 

The article deals with the issues of voting, voice violations and its restoration. A certificate 

is issued on the specific causes of voice disorders and types of voice disorders. Instructions on care 

of the speech apparatus are given.  In order to avoid fracture of the voice, met with a number of 

rules and a set of exercises. Methods of checking the voice apparatus and methods of scientists 

were noted. Children are psychotherapy and speech therapy remedial work. 

Key words: Speech apparatus, voice disorders, psychotherapy, speech therapy correctional 

work. 

 

Көркем сөз оқу өнері сөйлеу техникасын әбден меңгеруді талап етеді. Сөйлеу 

техникасы сөйлеу мүшелерінің қызметімен тығыз байланысты. Дауыс дегеніміз –адамның  

дыбыстау мүшелері арқылы шығаратын үні, дыбысы. Дауыс мүшелеріне өкпе, өңеш, 

жұтқыншақ, тіл, тіс, ерін, ұрт қатысады. Қатты сөйлеуде мидың үлкен жарты шарында 

орналасқан бөліктері реттейтін тыныс алу, фонациялық және артикуляциялық бұлшықеттер 

қатысады. Адамның сөзі анық және түсінікті болу үшін сөйлеу органдарының қозғалысы 

нақты және автоматты түрде болу керек. Сөйлеу дем шығару кезінде пайда болады, 

сондықтан да сөйлеген кезде тыныс алуға қарағанда дем шығаруы көбірек. Дауыс бөлігі 

дыбыс қатпарлары бар кеңірдектен тұрады. Артикуляция мүшелеріне ерін, тіл, жоғарғы-

төменгі жақ, жұмсақ және қатты таңдай, альвеолдар жатады. Тіл, ерін, жұмсақ таңдай және 

төменгі жақ (қозғалу) белсенді мүшелері болып табылады. Дауыс буындарының қысылуына 

байланысты дыбыс кеңірдектен шығады. Адам дауыс арқылы өз ойын, көңіл-күйін, сезімін 

білдіріп, сөйлеу арқылы еркін қарым-қатынасқа түсе алады. Дауыс бұзылыстары - бұл 

фонетиканың жартылай немесе толық болмауымен сипатталатын дыбыстық бұзылулар 

тобы.  Дауыстың барлық бұзылуын функционалды және органикалық деп бөлуге болады. 

Соңғысы перифериялық және орталық болады[1]. 
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Дауыстың органикалық бұзылуы дауыс аппаратының перифериялық зақымдалуына, 

сондай-ақ дауыс байланысындағы "ән айтатын түйіншек" көмекейдің папилатомозы және 

дауыс байланысының капиламатозы және көмекейдің стенозы (дифтериядан кейінгі), 

көмекейдің ісігі (рак) болуы мүмкін. 

Дауыс бұзылуының аталған терминдері көп емес, бұл афония (дауыстың мүлдем 

болмауы), дисфония (дауыстың бұзылуы), фонастения (дауыс күшінің төмендеуі, қырылдауы 

шыңқылдаған дауыс) және ларингоэктомирлі дауыс. Дауыс әртүрлі жағдайда болады: әлсіз, 

қырылдайтын, қышқыру, жылдам, дөрекі, шаңқылдақ, монотонды, сыңғырлақ, тұншығу, 

мұрынды және т.б. 

Дауыстың бұзылуы орталық және перифериялық болып екіге бөлінеді, олардың 

әрқайсысы органикалық немесе функционалды болуы мүмкін. Бұзылулардың көбісі тек 

дауыс аппаратындағы түрлі өзгерістер немесе белгілі бір ауру салдарынан пайда болып, 

тәуелсіз сипатта болады. Кейбірбұзылулар тілдің басқа да күрделі кемістіктерімен (афазия, 

ринолалия, тұтығу, дизартрия) бірге жүруі мүмкін. Дауыс бұзылуының механизмі дауыс 

қатпарларының тонусының бұзылуынан көрінетін дауыс аппараты бұлшықетінің өзгеру 

себебімен анықталады. 

Дауыстың органикалық бұзылуы. Дауыс аппаратының созылмалы қабыну процесі 

немесе анатомиялық өзгерістер себебінен пайда болған дауыс патологиясы "органикалық" 

болып табылады. Перифериялық (шеткі) органикалық бұзылуларға ларингит, парез және 

жұтқыншақ параличі кезіндегі дисфония мен афония жатқызылады. Дауыс кемістігінің 

деңгейі ауру түріне емес, аурудың күрделілігіне байланысты болады[2]. 

Созылмалы ларингит көп түрлі болады. Ол жұтқыншақтың шырышты қабығындағы 

өзгерулерден, ал кейін оның аппарат бұлшықеттерінің бұзылуынан көрінеді. Дауыс 

қатпарларының қабыспауы дауыстың тұрақты бұзылуына әкеліп, жұтқыншақта субъективті 

жағымсыз сезінулерді туғызады. Дауыс өзінің қалыпты дыбысталуын жоғалтып, дауыстың 

шамадан тыс күшейтілуін жүзеге асыруға мүмкіндік болмайды. 

Жұтқыншақтың параличі және перифериялық парезі түріндегі дауыс бұзылулары 

жұтқыншақтың қайтымды және төменгі бұлшықетінің жарақат немесе инфекциялық 

ауруларынан кейін пайда болады. Дауыстың бір жақты бұзылуы кеңінен таралған. Бұзылған 

дауыс қатпарларының орналасуы орталық (медиальді), шеткі (латеральді) және аралық 

(интермедиальді) болуы мүмкін. Латеральді позицияда дауыс бұзылса, медиальді позиция 

кезінде - тыныс алу үрдісі бұзылады. Бұл жағдайда дауыс қарылып немесе мүлдем 

шықпайды, сөйлеуден тез шаршаушылық және тыныс алудың қиындығы байқалады. 

Дыбысталудың және тыныс алу механизмдерінің рефлекторлы дискоординациясы пайда 

болады. Дауыстың дөрекі кемістігімен қоса, тыныс алу бұзылулары мәселені одан әрі 

шиеленістіреді. 

Жұтқыншақтың орталық парезі мен параличінің пайда болуы бас ми қатпарларының, 

көпіршелерінің, сопақша мидың және өткізгіш жолдарының бұзылуына байланысты. Ол 

балаларда айқын керініс табады. Ісіктер және оларды жоюға жасалған операциялардан 

кейінгі жағдай дауыстың органикалық бузылуына бірден-бір себеп болады. Балаларда 

ересектерден гөрі жиі кездеседі. Егер ісік дауыс қатпарларында орналасса, онда дауыс 

патологиясы ісіктің өсуіне сәйкес бірте-бірте дамиды. Күрделі папилландарбалаларда жиі 

кездесіп, оларды жойғаннан кейін рецидив жағдайы туындауы мүмкін. Бірнеше рет 

операциядан кейін жайылған папилламатоз және тыныс органдары дыбысталудың және 

тынысалудың күрделі бузылуларына әкеліп соғады. Қазіргі кезге дейін аталған аурудың 

этиологиясы мен патогенезі толық зерттелмеген. Ерте папилламатозбен қатар дауыс және 

тынысалу функцияларының бұзылуы баланың сөйлеу тілінің және тұлғасының 

қалыптасуына кері әсерін тигізеді [3]. 

Жоғарыда аталған барлық дауыс бұзылулары созылмалы ауруларға жатады және 

өздігінен жойылып кетуі мүмкін емес. 

Дауыстың бұзылуы әдетте тілдік жүйенің қалыптасуына әсерін тигізбейді. Тек ерте 

жаста пайда болған ауыр дауыс патологиясы тіл дамуына әсер етуі мүмкін. 
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Дауыстың функционалды бұзылуы. Бүл неғұрлым көп түрлі және кеңінен таралған 

кемістіктердің бірі болып табылады. Дауыстың функционалды бұзылуы жұтқыншақтағы 

анатомиялық өзгерістер мен қабыну процестері салдарынан пайда болмайды. Функционалды 

патологияның көптеген себептері бар: дауыстың қажуы, дауысты дұрыс қоймау, түрлі 

инфекциялық аурулар мен психикалық факторлардың әсері. Кейде аталған себептер 

араласып келіп, патологияның пайда болу себеін анықтау қиынға соғады. 

Перифериялық функционалды бұзылуларға фонастения, гипотонусты және 

гипертонусты афония, дисфония жатады. Фонастения - алғашқы кезеңде дауыс аппаратында 

көрінетін объективті өзгерулерсіз өтетін дауыстың бұзылуы. Аталған кемістік белгілі 

мамандар иесі арасында кең тараған. Фонастения - тыныс алу және фонация 

координациясының бұзылуында көрінеді. Фонастенияның ауыр түрі афонияға әкелуі мүмкін. 

Фонастенияның пайда болу себебіне қатысты әдебиеттерде нақты көзқарас жоқ. Кейбір 

зерттеушілер оның себебі психикалық жарақат және эмоционалды қажуда десе, басқалары 

жоғары тынысалу жолдарының қабынуы кезіндегі сақтаушы режимді орындамауда деп 

айтады. 

Дауыс аппаратын тексеру әдістері. Дауысты зерттеуінде дауыс аппаратын, 

біріншіден дауыс қатпарларының функциясын тексерудің маңызы зор.Тексерудің бірнеше 

медициналық әдісі бар. Көмейдің күйі туралы алғашқы мәліметтерді тікелей емес 

ларингоскопия (айнаның - ларингоскоп көмегімен тексеру) арқылы алуға болады. 

Ларингоскопия анатомиялық өзгерістер мен асқыну ауыруларын анықтауға мүмкіндік 

береді. Дауыс қатпарларының функциялары жайында толық деректерді 

ларингостробоскопия арқылы алады. Арнайы құрал-электронды стробоскоп көмегімен дауыс 

қатпарларының тербеліс сипатын байқауға болады. Рентгенография және томография 

көмейдің бір мезгілдегі жұмысын көрсетіп береді. Көбіне ісіктерді анықтауда 

пайдаланылады. Электромиография көмейдің ішкі және сыртқы бұлшық еттерінің 

функциясы жайында мәліметтер береді. Тексеру кезінде ине тәрізді электродты бұлшық етке 

кіргізеді. Бұндай тәсіл күнделікті тәжірибеде аз қолданылады. 

Соңғы жылдары дауыс аппаратын тексеруде жаңа әдіс — глоттография көп 

қолданыста жүр. Глоттографты француз физиологы Ф. Фабр (1957) ойлап шығарған. Бұл әдіс 

табиғи фонация кезінде науқаста жағымсыз сезім тудырмай дауыс қатпарларының тербелісін 

бақылауға мүмкіндік береді.Ф. Фабр әдісін физиологтар, дәрігерлер, вокал педагогтары, 

лингвисттер, логопедтер пайдаланады. Глоттография дауысты түзету, қалпына келтіру 

жұмысы және оның аяқталған кезеңінде объективті түрде дауыс аппаратының динамикалық 

өзгерістерін бағалайды.Түзету жұмысын бастамастан бұрын логопедтің қолында 

оториноларинголог пен фониатордың қорытындысы болуы тиіс, сонымен бірге дауыс 

бұзылуының басталуы және ағыны жайында анықтап біліп алуы керек. Науқастың анамнезін 

жете жинап, дауыс бұзылысына алғашқы түскен шағымдар уақыты, себептерін анықтау 

қажет. Бұзылыс жайында қосымша мәліметтерді науқастың жұмыс жағдайын, жұмыс және 

демалыс тәртібін анықтау арқылы алуға болады. Сөйлеу тілі күрделі психофизиологиялық 

процесс болғандықтан, орталық және шеткі нерв жүйелерінің қалпы туралы білген өте 

маңызды. Әңгімелесу барысында науқастың өз ақауына қандай көзқараста екені белгілі 

болады. Логопед дауыстың үнінің сапасына көңіл бөледі: дауыс күшінің төмендеуі, 

қарлығуы, үні, мойынның сыртқы бұлшық еттерінің күш салуы, рефлекторлы жөтелдің 

пайда болуы, тыныс алуы. Тәжірибелі логопед дауыстаудың сипатына қарай бұзылыстың 

этиологиясы мен механизмін анықтай алады. 

Дауыстың бұзылуын түзету. Дауыс түрлі бұзылыстары үшін медициналық 

жұмыстың мазмұны фонация бұзылуының себептері мен сипатына байланысты. Осылайша, 

дауыстың функционалдық бұзылулары жалпы мойындалған емге, мойынның алдыңғы 

бетінің массажына, жаттығу терапиясына , физиотерапияға және дауыстық режимнің 

сақталуына шешуші мәнге ие. Органикалық дыбыс бұзылыстары үшін жалпы және 

жергілікті дәрілік терапия ( эндоляргеальді препараттарды енгізу, деммен жұту ) және, егер 

көрсетілген болса, ЛОР ауруларын хирургиялық емдеу (артық вокалды қабықтың ұлпасын 

http://recomed.website/treatment/massage/
http://recomed.website/treatment/lfk-neurology/
http://recomed.website/treatment/physiotherapy/
http://recomed.website/treatment/nasopharynx/endolaryngeal
http://recomed.website/treatment/inhalation/
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алу, шырышты қабықша резекциясы, ларинектомия және т.б.). Дауыс бұзылуларын қалпына 

келтіру бойынша сөйлеу терапиясы жұмыстары патологиялық дауыс беруді белгілеудің 

алдын алу, үздік нәтижелерге жету, ақауларға невротикалық реакциялардың дамуын болдырмау 

үшін мүмкіндігінше тезірек басталуы керек. Түзету жұмыстарының негізгі бағыттары: 

психотерапия, тыныс алуды түзету, фонетика мен артикуляцияны үйлестіруді дамыту, қол 

жеткізілген дағдыларды автоматтандыру және сөйлеуге еркін сөйлеуді енгізу. Дифференциалды 

түзету үшін терапия сабақтарында тыныс алу және артикуляция жаттығулары мен 

фонопедиялық жаттығулар қолданылады. Пациенттерде гормондарды шығарып тастағаннан 

кейін диафрагиялық дауысты қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізіледі. Дыбыстың дұрыс 

сөйлеуі, қатты шаршау және жағымсыз субъективті сезімдердің жоқтығы дауыстарды қалпына 

келтіреді. Сөз терапиясының шамамен қолданылу мерзімі 2-4 айды құрайды. Дауысты қалпына 

келтіру жұмысын ерте бастаған дұрыс. Бұл патологиялық дыбыстау дағдыларын бекуінен және 

неврологиялық реакцияларының пайда болуынан сақтандырады. Дауыс бұзылуының 

этиологиясы мен механизміне қарай қалпына келтіруінде екі міндет қойылады: 1) организмнің 

компенсаторлы мүмкіндіктерін анықтау және іске қосу; 2) патологиялық дыбыстау тәсілін жою. 

Бұл міндеттерді шешу үшін келесі жұмыс атқару керек: 

• көмей аппаратының нерв-бұлшық ет функцияларының белсенділігін арттыру; 

• дауыс аппаратының екіншіреттік ақауларының – жалған органикалық өзгешеліктердің 

пайда болу – дамуын алдын алу; 

• психогендік реакцияларды жою үшін тұлғаға оң әсер ету; 

• жойылған дауыстау кинестезияларын (фонацияның өзін) қалпына келтіру; 

• тыныс алу мен фонацияның үйлесімдігін (координациясын) қалыптастыру. 

Дауысты қалпына келтіру міндетіне қарай оқытудың дифференциалды тәсілдері 

пайдаланылады. Бірақ дауыс бұзылуының барлық түрлері түзету жұмысының ортақ кезеңдерін 

белгілеуге болады: 

• рационалды психотерапия; 

• физиологиялық және фонациялық тыныс алуын түзету; 

• дауыс аппаратының кинестезиясы мен координациясын фонопедиялық жаттығулар 

арқылы жаттықтыру; 

• қалыптастырған фонацияны машықтандыру. 

Сабақ алдында науқаспен дұрыс қарым-қатынас орнатылып, оның өз ақауына қалай 

қарайтыны анықталады.  Бұл түзету жұмысының тиімді жолдарын және сендіру тәсілдерін 

белгілеуге мүмкіндік береді. Бірінші кездескен кезде науқасқа бұзылыстың мәнін түсіндіріп, 

түсінікті түрде дауыстаудың механизмі ашылып айтылады және қалпына келтіру жұмыстың 

жолдары анықталынады. Бұзылысты бастапқы қалыпқа қайта келтіруге болатынына науқасты 

сендіріп, түзету жұмысына белсенді қатысуы қажет екенін міндеттеп қою қажет. Жаттығуларды 

механикалық түрде орындауы оң нәтиже бермейтінін түсіндіру қажет. Бүкіл жұмыс 

психотерапиялық бағытта жүргізіледі. Ересектерден дауысты қалпына келтіру жұмысының 

болжамына шындық тұрғысынан қарауды талап ету керек. Оларға дауыс аппаратының 

функциялары және дауыс толығынан қалпына келмеуі мүмкін екенін алдын ала ескертіп қойған 

жөн. Бірақ дауыстың күші, үні ұлғайып, сөйлеу жүктемесі кезінде шаршағыштығы жойылып, 

тыныс алуы қалпына келетіні ескертіледі. 

1-кешен. Бастапқы қалып – орындықта тік отыру немесе тұрып: 

 1) мұрын арқылы дем алып-дем шығару (тез, терең емес дем алу, ұзақ дем шығару); 

2) мұрын арқылы дем алып, ауыз арқылы дем шығару; 

3) ауыз арқылы дем алып, мұрын арқылы дем шығару; 

4) дем алып, дем шығару мұрынның бір жартысы, содан кейін екінші жартысы арқылы 

(кезекпен); 

5) дем алу мұрынның бір жартысы, ал дем шығару мұрынның екінші жартысы арқылы 

(кезекпен); 

6) мұрын арқылы дем алып, мұрын арқылы баяу, соңында күшейтіп дем шығару; 

7) мұрын арқылы дем алып, толық жабылмаған еріндер арқылы дем шығару; 

http://recomed.website/treatment/laryngopharyngeal-tumor/laryngectomy
http://recomed.website/treatment/speech-phonational/dysphonia
http://recomed.website/treatment/speech-phonational/dysphonia
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8) мұрын арқылы дем алып, ауаны мұрын арқылы бөлшектеп шығару (тынысын бір сәтке 

тоқтатып, ауаны аз мөлшермен шығару). 

 Тыныс алуға арналған жаттығулардың басталуынан 7-10 күннен кейін мойын, 

көмейдің сыртқы және ішкі бұлшық еттерін белсендіруге арналған жаттығулар қосылады. 

 2-кешен. Жаттығулар отырып орындалады: 

 1) бастапқы қалып — қолдары желкеде, құлып тәрізді. Қолмен кедергі жасай отырып, 

басты артқа шалқайту; 

2) бастапқы қалып — қолды жұдырықа түйіп, иекке тірейді. Қолмен кедергі жасай 

отырып, басты алға қарай еңкейту; 

3) бастапқы қалып — алақанмен құлақтарын жауып, қолмен кедергі жасай отырып, 

басты кезекпен екі иыққа қарай еңкейту; 

4) төменгі жақты астыға, алдыға, оңға-солға қарай жылжыту. Жақты жұму; 

5) ұрты үрлеу; 

6) тіл ұшымен жұмсақ таңдайға жету; 

7) есінеу кезінде жұмсақ таңдайды көтеру. 

 Екі кешенде жеңіл орындалады. Оларды науқастың өз бетінше жаттығуына ұсынуға 

болады (әр жаттығуды 4-5 рет қайталап, күн бойы 6 реттен). 

Бұл кезенде логопедиялық жаттығуларды емдеу физкультура кабинетінде тыныс 

алудың диафрагмальді түрін қалыптастыруға арналған аранайы жаттығулармен бірге 

жүргізген дұрыс. Екінші кезең жаттығулары дауыс аппаратын фонацияға дайындайды. 

Жаттығу нәтижесінде рефлекторлы жөтел, тамақта бөтен зат тұрғандай сезім жоғалып, дем 

шығаруы ұзарады және салданған дауыс қатпарының әлсіз тербелісі пайда болады. Осыдан 

кейін дауыс аппаратының кинестезиясы мен координациясын машықтандыруға арналған 

дауыс жаттығуларына (екінші кезең) көшуге болады. Тыныс алуға арналған жаттығулар мен 

«ерін гармонына үрлеуді» түзету жұмысының аяғына дейін пайдалану қажет. Дауыс 

жаттығулары әр түрлі дыбыстардың дауыс шығару механизміне тигізетін әсерін ескеру 

арқылы құрастырылады. Үнді дауыссыздар және дауысты дыбыстар дауыс аппаратының 

функциясына импеданс арқылы әсер етеді. Фонация кезінде әр түрлі дыбыстардың 

қалыптасуында әр түрлі қарама қарсы қысым пайда болады. Ол ауыз-көмей каналында 

тарылулардың және қуыстардың көлемінің өзгеруінің салдарынан болады. Дауыс 

қатпарлары мен резонаторлардың тербелісінің бір-бірімен байланысты жүйесі қалыптасады. 

Акустикалық механизм дауыс және артикуляциялық аппараттың жеке анатомиялық 

құрылысына, дыбыстың пайда болу тәсіліне тәуелді болғанынан, бір дыбыстар үнемі 

басқаларға қарағанда көбірек импедексқа ие болады. Сонымен қатар оны жаттығу арқылы 

артық бұлшық ет энергиясын шығармай, әр дауыс аппаратына «таңдап алып», жақсы 

акустикалық нәтижеге қол жеткізуге болады. Осылай дауыс қойылады. Дауыстың 

түзетуі М дыбысын айтқызудан басталады. Бұл фонема дұрыс фонацияны орнатуға ең жақсы 

физиологиялық негіз болып саналады. 

 1-жаттығу. Көмейдің жай қалпында М дыбысын қысқа айтуын ұсынады. Біртіндеп 

жаттығулар нәтижесінде фонация ұзартылып, дауыс үнді, анық шығатын болады. Бұл 

жаттығуды тез, қиналмай орындайтын болғаннан кейін ашық буындарды айтуға көшеді. 

2-жаттығу. М дыбысын ұзақ айтып, барлық дыбыстарды соған қосып, төменгі иекті 

күрт астыға түсіріп айтқызады: ма, мо, му, мэ, мы. Жаттығу барлық үнді дауыссыздармен 

жүргізіледі.Дыбыстау кинестезиясын ары қарай бекіту мақсатымен екпін екінші буынға 

түсетін буындар тіркесі айтқызылады. 

 3-жаттығу. Буындарды қайтала: 

 ма-ма на-на 

ма-мо на-но 

ма-му на-ну, т.с.с. 

 4-жаттығу. Дауыстап айт: 

 мама-мама-мамама; 

нана-нана-нанана, т.с.с. 
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Логопедиялық-түзету жұмысы 2-4 айға созылады. Түзету жұмысының ұзақтылығы 

бұзылыстың күрделене және сабақ бастау мерзіміне байланысты болады. Дауысты 

қалыптастыруды ерте бастаған тиімді. Қорытындылай келе, дауысы бұзылған балалармен 

дауыс аппаратын тексеру әдістерін қолданып, ерте жастан түзету жұмысын жүргізуді 

ұйымдастыруға болады. Балаларға деңгейіне байланысты логопедиялық коррекциялық көмек 

жүргізуді ескеру қажет. 
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Мақалада ұлттық драманың туу, даму, қалыптасу тарихында еңбек еткен ғалым-

зерттеушілердің еңбектеріне шолу жасай отырып, мектеп бағадарламасында қамтылған 

драмалық шығармалардың оқытылу тарихы зерделенген.  

Кілт сөздер: драма, трагедия, комедия, бағдарлама, әдістеме, театр. 

 

Статья исследует историю драматических композиций школьной программы, 

рассматривая работы ученых-исследователей, которые работали в историй рождения, 

развития и формирования национальной драмы. 

Ключевые слова: драма, трагедия, комедия программа, методология, театр 

 

The article explores the history of dramatic compositions of the school curriculum, 

examining the works of researchers and researchers who worked in the history of birth, 

development and formation of the national drama. 

Key words: drama, tragedy, comedy, program, methodology, theatre 

 

Драмалық шығармаларды сапалы оқытуда педагогика, психология ғылымдарының 

жетістіктеріне арқа сүйейміз. Педагогика, психология ғылымы әдебиетті оқытуда оқушының 

ішкі сезім әрекетіне мұғалімнің саналы түрде бағыт-бағдар жасай білуіне игі ықпалын 

тигізеді. Қазақтың ұлы педагогы  М. Жұмабаев: «Бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр 

өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер; тәрбие пәні – педагогика», – деп тәрбиенің 

жеке тәрбиелеуші қызметінің мәнін ашқан. Көбіне оқушының психологиясын қарастыратын 

осы ғылым саласының мәліметтеріне сүйене отырып қана оқушыларға пәнді сапалы 

оқытудың ғылыми негіздерін анықтай аламыз. Драмалық шығармаларды оқыту кезінде 

оқушының мынандай жай -күйін танып білу және сабақта оны дұрыс басшылыққа алу үлкен 

міндет болып саналады: 

1) оқушының ақыл-ойы жағынан даму деңгейін;  
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2) мұғалім мен оқушының бірлескен оқу қызметінің нәтижелі болуын көздеп, соның 

психологиялық механизмдерін;  

3) оқу қызметінің ерекшеліктерін;  

4) оқушының сөйлеу тілі мен ойлау қызметінің сапасын;  

5) тәрбиелік мәнінің психологиялық ереешелігін; 

К.Д.Ушинский былай деген: «Психология, в отношении своей приложимости к 

педагогике и своей необходимости для педагога, занимает первое место между всеми науками... 

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего 

узнать его во всех отношениях» [1,70]. Бұл пікір драмалық шығармаларды оқыту әдістемесі 

үшін аса маңызды. Оқушылардың психикасы әрдайым даму үстінде болады. Психиканың дамуы 

дегеніміз – психикалық процестердің уақыт барысында заңды түрдегі өзгеріп отыруы. Ол өзгеріс 

сандық, сапалық және құрылымдық жағынан қайта құрылған түзілімдер түрінде көрініс береді. 

Психология ғылымында психиканың дамуы туралы көптеген теориялық концепциялар бар. 

Психиканың дамуында қандай да бір жан-жақты заңдылықтар болады, сол заңдылықтардың 

қызметі арқасында индивидтің психикасы дамуы жүреді деген көзқараста талас жоқ. Адамның 

психикасы дамуында, адамның жеке тұлғасы дамуының заңдылықтарымен бірлесе өмір сүретін 

механизмдер болады дейді психологтар [2,20-21]. Адамның психикасының дамуында оны оқыту 

мен тәрбиелеудің үлкен орын алатынын қоршаған ортаны мойындаудан-ақ көріп отырмыз. Яғни 

оқушылардың психикалық процестері жақсы, бірқалыпты әрі дұрыс дамуы үшін дұрыс білім 

беру мен тәрбиелеу керектігі тағы бір дәлелденеді.  

Оқу арқылы баланың таным қажеттігі қанағаттандырылатыны белгілі. Бірақ, сол білім 

беру процесінде оқушының психикасында кедергі жасалып, немесе келеңсіз механизмдер іске 

қосылып кетпеуін қатаң қадағалау керектігін барлық мұғалімдер оқу үдерісінде ескере бере ме? 

Драмалық шығарманы оқыту барысында оқушылар психикасында елеулі өзгерістер 

болатынын көп жылғы тәжірибеміз дәлелдей түсті. М. Әуезовтің «Қарагөз» трагедиясындағы 

Қарагөздің зұлымдық зардабын тартқан бейнесінің психологиялық тұрғыдан танылуы, Д. 

Исабековтың «Әпке» драмасындағы балаларын тірі жетім етіп тастап кеткен әкемен талай 

жылдардан кейін кездесудегі Тимурдың іштегі жек көру сезімін мысқылмен жеткізу 

психологиясы бұған мысал бола алады. Әрине, автордың шығармашылық психологиясының 

өзекті мәселелері өз алдына, бірақ, сол шығармашылықтың жемісі ретінде пайда болған 

драмалық шығармада психологиялық болмыстың таңбасы қалмауы мүмкін емес. Драмалық 

шығармалардағы психологиялық ілімнің ара жігі психология ғылымынан бір саты да төмен 

болмайтынын мұғалім білуге тиісті. Драмалық шығармаға, не сондағы кейіпкерге толық, жан -

жақты талдау жасау – психологиялық талдау жасаумен тең келіп те жататынын ұмытпау керек. 

Сондықтан да, драмалық шығарманы оқып талдау барысында оқушының психикасында да 

елеулі өзгерістер болып жатады.  

Оқу процесі – оқытатын субьект пен оқитын субьект арасындағы процесс. Психиканың 

дамуы осы екі жақта болып жатады, бірақ, әрқайсысының даму ерекшеліктері әр түрлі: 

мұғалімнің дамуы шығармашылықпен өз мамандығының шыңына жету болса, оқушының 

дамуы білім мен тәрбиені ұштастыру. Басты мәселе – оқушының даму жолының заңдылықтары. 

Бұл жайында ғалымдар адамзаттың оқып білуі арқылы ғана сана-сезімінің дамитынын айтады 

[3,25]. Ғалымдардың пікіріне қосыла отырып, оқып білім алу оқушының жан-жақты дамуын, 

сондай -ақ драмалық шығарманың құдіретін жете танып түсінуінің бірден -бір көзі деген 

қорытындыға келеміз. 

Білім алу мен дамудың ішкі байланысын психолог Л.С.Выготский «зона ближайшего 

развития» (дамудың жақын аймағы) [4,81] деп атады. Оның мәнісі мынандай: алғашқы кезеңде 

оқушы мұғалімнің көмегімен нені істеуге үйренсе, келесі кезеңде сол білгенін өз бетімен жасай 

алатын болады.  

Мектеп бағдарламасында драмалық шығармаларды оқыту негізінен жоғары сыныптарда 

берілгенімен, Қазақстан Республикасы жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарында әдебиет пәнінің құрылымын 1-11 сыныптарда үш сатыда оқыту белгіленген. 1-

саты – бастауыш әдеби білім беру. Бастауыш сыныпта көркем шығармаға мән беріп оқу, 
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мәнерлеп оқу дың негізі қаланып, көркем шығарманы сезімталдықпен қабылдау, 

шығармашылық қиялына қозғау салу арқылы әдебиетке қызығушылығын туғызу міндеттері іске 

асады. Бастауыш сыныптарда драмалық шығармалар оқытылмайды, бірақ, С. Желдербаева 

айтқандай, мұнда рөлге бөліп оқытылатын басқа жанрлардағы шығармалар мол. Мысалы, І. 

Жансүгіровтың «Шәркей», «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» т. б. Осылардың өзі – драмалық 

шығармаларды оқытуға даярлаудың алғашқы сатылары [5,89]. Психолог-ғалым М.Мұқанов 

осы жастағы баланың психологиялық, физиологиялық дамуын зерттей отырып, ойынның, соның 

ішінде рольдік ойынның маңызын жоғары қояды. Бастауыш сынып оқушысы рольдік ойын 

кезінде сол бейнелердің мінез-құлқын таңдап, соларға еліктеп өзін-өзі тәрбиелеумен айналыса 

бастайтынын айтады [6,83]. Осы кезеңде оқытылатын шығармалар қатарына драмалық 

туындылардың алғашқы үлгілері оқушының психологиялық қабылдауы ескеріліп ұсынылуы 

керек. Бастауыш сынып оқушыларының осы ерекшеліктерін анықтай отырып, ана тілі 

оқулығында драмалық шығармалар туралы алғашқы түсініктер беріліп, шағын үзінділер 

оқытылуы керек деп тұжырымдаймыз. 2-сатыда – әдебиетті оқытудың негізгі кезеңі 5-7 

сыныптарда «Әдебиет», 8-9 сыныптарда «Қазақ әдебиеті» курсы оқытылады. Бұл сыныптардағы 

оқушыларды психолог-ғалымдар жеткіншек жас «қиын», «өзгеру», «ауысу жасы» деп атайды. М. 

Мұқанов «Жеткіншек өзге жастарға қарағанда педагогтар мен тиісті әдебиеттерде көп әңгіме 

болып жиі көтеріледі. Себебі бұл кезеңде оның психикалық даму ерекшелігі жас бала мен 

ересектерге қарағанда әлдеқайда өзгеше болады: бұл кезеңге тән тағы бір ерекшелік жеткіншек 

барлық нәрсені өз бетімен орындап, үлкендердің қамқорлығы мен ақыл-кеңесінен құтылғысы 

келеді, биологиялық дамуы кеңінен өріс алады» [6,94], -дейді. Психологтар жеткіншек жаста 

оқушының зейіні, жады мен есі, таным процесі, қабылдауы жоғарылап, ойлану процесі негізгі рөл 

атқаратынын айтады. Ал жеткіншектің идеалы осы кезеңде өміріне бағыт беретіндей өзгерісте 

болатынын М. Мұқанов былай сипаттайды: «Жеткіншектің идеалы көркем әдебиеттегі 

кейіпкерлер, не өзінің жақсы білетін, жақсы көретін адамы да болуы мүмкін. Егер идеалы 

кейіпкерлер болса, осы тек бір кейіпкердің бейнесі емес, жинақы бейне түрінде жүзеге асуы 

мүмкін, әр кейіпкердің ұнамды жақтарын жинап, біртұтас жинақы бейне жасап, кейін соған 

еліктейтіні кездеседі» [6,104]. Ғалымның пікіріне қосыла отырып, жеткіншек шақ болашақ қазақ 

азаматының қалыптасуының маңызды кезеңі деп айтуға болады. Әдебиетті оқытуда, соның ішінде 

драмалық туындыларды бағдарламаға енгізуде осы маңызды мәселе жете ескерілмеген. Мектептің 

5-9 сынып аралығында бір ғана драмалық туынды оқу (8 сыныпта Ш. Мұртаза «Бесеудің хаты») 

арқылы оқушының идеалы болатын кейіпкерлерді таныту мүмкін еместігі анық.  

Бағдарламаға драмалық туындыларды оқушы қиялына серік болатын, идеалына 

айналатын кейіпкерлер әлемдік және ұлттық драмадан енгізілуі керек. Бағдарламада драмалық 

шығармалардың жүйелі оқытылуы негізінен, жоғары сыныптар үлесіне тигендіктен, мұғалімге 

10-11 сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін жете білу қажет. Психолог-ғалым  М. Мұқанов 

бұл жастағы оқушыларды былай сипаттайды: «Ересек кезінде оқуға салмақты қарап, келешекте 

қандай мамандыққа ие болғысы келетіні туралы ойлана бастайды. Ересектің ақыл-ойы, қабілеті 

едәуір дамып, өзінің пікірін дәлелдеу, не өзінің ісіне талдау жасау қабілеті қалыптаса бастайды» 

[6,114]. Әдіскер-ұстаз  Қ. Бітібаева бұл жастағы балаларға былай баға береді: «Бұл шақ психолог 

тілімен айтқанда, адам болып қалыптасудың гүл атқан шағы, жастық шағының бастауы. Бұл 

жаста көркем туындыға деген олардың көзқарасында да дамуы айқын көрінеді. Әр баланың өзі 

сүйетін жанры, тақырыбы айқындалады. Өзіндік талғамы, эстетикалық сезімі қалыптасқан 

оқырманға айнала бастайды» [7,22]. Мұғалім драмалық шығарманы оқыту барысында 

оқушының осы ерекшеліктерін ескере білгенде ғана, жоғары сынып оқушыларының оқуға 

қызығушылықтары мен білім алу қажеттіліктеріне сұранысын жоғарылата алады. Осы кезеңде 

драмалық шығармаларды оқыту арқылы жалпы әдебиетті оқуға деген оқушылардың жаңаша 

көзқарастары мен қызығушылықтарын туғызуға және қалыптастыруға мүмкіндік туады.  

Бүгінде Қазақстан мектептерінде немесе ТМД елдерінде (Ресей т. б. елдерде) әдебиет 

сабағын оқыту, оның ішінде драмалық шығарманы оқыту әдістемелерінің модельдерін сараптай 

отырып, оқушының интелектуалдық дамуына жауап бере алатын жаңа технологияларды 

қолданудың тиімді жолдары өте көп.  Драмалық шығармаларды оқыту әдістемесінің 
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дидактикалық негіздері бірнеше аспектіден қарастырылды. Драмалық шығармаларды оқыту 

міндеттері мен мазмұны оқу процесінің жалпы міндеті мен мазмұнымен байланысты тығыз 

бірлікте алынды.  

Драмалық шығармаларды оқытудағы білім мазмұнын құраушы элементтердің ең 

бастысы – драмалық шығарманың табиғаты туралы білім. Білімсіз драмалық шығарманы 

таныту мүмкін емес. Мектеп оқулықтарындағы драмалық шығармалар туралы білім 

бағдарлама мен оқулықта және оқу құралдарында мынадай түрде берілуі керек:  

 Драмалық шығарманың мәтіні;  

 Әдеби талдауда, теориялық тұрғыдан түсіндіруде қолданылатын ұғымдар мен 

терминдер;  

 Драмалық шығармаларда суреттелетін жағдайлардың өмірмен байланыстығын 

дәлелдейтін фактілер;  

 Әдебиеттің бір жанры ретінде драманы дәлелдейтін теориялық заңдылықтар;  

 Драмалық шығармаларды талдау әдістері; 

 Оқу барысында оқушылардың драмалық шығармалар арқылы тарихтан, 

қоғамтанудан және басқа да салалардан алатын білімі;  

 Драманы оқып, талдау арқылы оқушының өмір құбылыстарының жақсы -жаман 

қырларын бағалай алу туралы білімі;  

 Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін сақтауға, елдегі бейбітшілік пен 

отансүйгіштікті дамытуға оқушылар өздігінен үлес қосуға ынталануына қажетті білім;  

 Заман дамуымен бір деңгейде болу үшін техника мен ғылымның соңғы 

жетістіктерін қолдануға қажетті білім. 

Драмалық шығармаларды оқытудың дидактикалық негізін былай көрсетуге болады: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-сурет. Драмалық шығармаларды оқытудың дидактикалық негіздері 

 

Оқушылардың дүниетану көзқарастарының нық қалыптасуына, практикалық 

өміріне методологиялық бағыт беруде драмалық шығармада берілген мазмұн білім беру 

мазмұнына, өмірлік іс-әрекеттердің қажетті құралына айналатындығын дәлелдей түсті. 

Бұл оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына да жол ашады.  

Білімнің бұл көрсетілген түрлерін әлі де көбейте беруге болады. Бірақ, бұлардың 

барлығы бір-бірімен өте тығыз байланыста болатын, сөйтіп, драмалық шығармалардағы 

«білім» деген тұтас нәрсені құрайтын түрлері ғана. Драмалық шығармалардан берілетін білім 

мазмұнын талдаудың жалғасы осындай шығармаларды оқытудың ұстанымдарына ұласады.  

Драмалық шығармаларды 

оқытудың дидактикалық негізі 
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шығармаларды 
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шығармаларды 

оқыту әдістері 
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мен мазмұны 
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В данной статье рассматриваются понятия «эмоции», «особые потребности».  На 

основе теоретического анализа научной литературы выделены факторы, определяющие 

роль эмоции в процессе обучения у студентов с особыми образовательными 

потребностями. 

Ключевые слова: психологические особенности студентов с особыми 

образовательными потребностями, процесс обучения.   

 

Бұл мақалада «эмоция», «ерекше қажеттіліктер» түсініктері талқыланады. 

Ғылыми әдебиеттерді теориялық талдауға негізделе отырып, ерекше қажеттіліктері бар 

студенттердің оқу үрдісінде эмоциялардың рөлін анықтайтын факторлар 

қарастырылады. 

Кілт сөздер: ерекше қажеттіліктері бар студенттердің психологиялық 

ерекшеліктері, оқу үдерісі. 

This article discusses the concept of "emotions", "special needs." Based on the theoretical 

analysis of scientific literature, the factors that determine the role of emotions in the learning 

process of students with special educational needs are highlighted. 

Key words: psychological features of students with special educational needs, the learning 

process. 

Присутствие эмоциональных процессов в познании личности окружающего мира 

отмечалось еще древнегреческими философами Платоном и Аристотелем. Известные 

французские  ученые П. Жане и Т. Рибо в своих трудах положили начало рассматриванию 

эмоциональных явлений в процессе обучения. По мнению П.Жане, эмоции,  являясь ответом 

в рефлексной форме  личности на свое поведение, то есть, являясь «вторичными 

действиями», упорядочивают  «первичное действие»- интеллектуальные. Т.Рибо, наоборот, 

рассматривал когнитивную сферу без «эмоциональной примеси», по его мнению, 

первопричиной непоследовательности и беспорядочности как раз и является 

психоэмоциональная природа человека. В трудах Л.С.Выготского выражена связь 

когнитивной и  аффективной сферы человека. Он отмечал: «Кто оторвал мышление с самого 

начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, 

mailto:bibigulya74@mail.ru
mailto:shynybaeyev_st@zhgu.kz
mailto:asem_mamekova1979@mail.ru
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потому что детерминистический анализ мышления необходимо предполагает вскрытие 

движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые 

направляют движение мысли в ту или другую стороны».  С.Л.Рубинштейн также отмечал 

неизбежность мыслительной и эмоциональной сферы человека. «Психические процессы, 

взятые в их конкретной целостности, — это процессы не только познавательные, но и 

“аффективные”, эмоционально-волевые. Они выражают не только знание о явлениях, но и 

отношение к ним» [1, С. 85]. В настоящее время большинство психологов, занимающихся 

изучением интеллектуальной деятельности (Симонов; Тихомиров; Виноградов; Вилюнас; 

Путляева, и др.), признают роль эмоций в когнитивном процессе.  

Студенческий возраст-это  период серьезных психологических изменений, 

начинающийся с формирования самооценки личности и заканчивающийся созреванием 

чувства доверия к миру [2, С. 61]. В связи с этим, очень часто многие молодые люди, 

поспевающие (даже опережающие) в интеллектуальном развитии своих здоровых 

сверстников, не живут полной жизнью, у них не формируются достаточная мотивация и 

навыки общения, результатом чего являются их повышенное тревожное состояние, 

выраженное либо в замкнутости, либо в отгороженности от людей,  (Стуре Т. К.   

Л.Ф.Обухова, М.Н.Гуслова 2001).  

Процесс обучения студентов с особыми образовательными потребностями острый и 

актуальный вопрос современной системы образования. Под термином «особые 

образовательные потребности» лиц с ограниченными возможностями здоровья В.З. 

Денискина понимает «спектр образовательных и реабилитационных средств и условий, в 

которых нуждаются лица данной категории и которые им необходимы для реализации права 

на образование и права на интеграцию в образовательном пространстве образовательной 

организации» [3, С. 85].   Понятие «особые потребности» ставит на передний план 

педагогические решения, связанные с самой личностью, с его развитием, с улучшением его 

жизненной, учебной ситуации».   Законодательная документация в области образования 

нашей страны, для лиц с особыми образовательными потребностями, предусматривает 

принцип равных прав на обучение. 

Известно, что самореализация в учебной и профессиональной деятельности лиц с 

особыми образовательными потребностями одно из успешных форм их социализации. 

Следовательно, процесс обучения должен предполагать создание не только условий 

обеспечивающих организацию образовательного процесса с учетом состояния их здоровья, а 

также, создание атмосферы психологического комфорта, положительного эмоционального 

настроя, так как, эмоции есть главные регуляторы деятельности личности.  

В современном процессе обучения студентов с особыми образовательными 

потребностями акценты педагогической деятельности в усвоении знаний, в развитии 

личности направлены на психологическое преодоление дефекта, социально-

психологическую адаптацию обучающихся в социуме [4, С. 55]. Тем самым, создание для 

них специальной психоэмоциональной среды, обеспечивающей адекватный 

психологический микроклимат, для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов. 

В процессе обучения состав студентов с особыми образовательными потребностями 

хоть и имеет смешанный характер, у большинства из них есть общие личностные качества 

(уязвимость, потребность в доброжелательной обстановке, реальные представления самого 

студента о возможных проблемах освоения им учебного материала и т.д.), влияющие на 

аффективную сферу студента. Следовательно, для достижения положительных результатов в 

обучении важно ориентироваться на индивидуальность каждого обучающегося и 

реализацию его субъектной позиции оказывая поддержку.  

Роль эмоции в процессе обучения у студентов с особыми образовательными 

потребностями определяется в следующих факторах: 

 во взаимодействии субъектов образовательного пространства, основанное на знании 

и учете особенностей его развития, физических нарушений и структуры его личности; 
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 в выполнении учебных нагрузок и подготовке к занятиям (в темпе изучения 

материала, во времени и продолжительности занятий); 

 в использовании студентом технических средств обучения (компьютеров, 

тифлотехнических средств, информационных и телекоммуникационных технологий) 

посредством которых реализуются компенсаторные функции технических средств обучения, 

позволяющие либо усиливать чувствительность анализаторов, либо замещать их другими 

сохранными анализаторами, расширив тем самым способы доступа к учебной информации; 

 в потребности в процессе обучения различных типов помощи (педагогической и 

психологической, тьюторской поддержки). 

Для благополучного психоэмоционального фона студентов с особыми 

образовательными потребностями в обучении участвует целый комплекс факторов 

(половозрастных, социально-психологических, физиологических препятствий), 

обуславливающих поведенческие реакции фрустрирующего характера. И именно поэтому по 

причине несовпадения возможностей, приоритетов часто наблюдается повышение 

нормативного уровня тревожности. Психопрофилактика по преодолению тревожности у 

студентов с особыми образовательными потребностями должна носить личностно 

ориентированный характер и сконцентрироваться на тех личностных характеристиках и 

факторах социума, которые являются возможными причинами тревоги. Работа должна быть 

ориентирована между всеми субъектами образовательного пространства и комплексно 

осуществляться по возрастным, половым, индивидуальным характеристика личности. На 

студенческом этапе следует обратить внимание, на наш взгляд, на укрепление «Я-

концепции» личности, ее отношению к себе, формированию адекватной самооценки и 

конструктивному разрешению возникающих у нее внутренних и внешних конфликтов. А 

также, существенную роль играет обеспечение индивида необходимым набором средств и 

способов действий и поведения в значимых для него ситуациях, выработка индивидуальной 

эффективной модели поведения. 

Как мы видим, диапазон факторов влияющих на эмоциональный фон и тем самым, 

имеющие отражение в процессе обучения чрезвычайно велик. Самым важным моментом для 

педагогов при работе с данной категорией студентов, является  индивидуальный подход и 

построение здоровьесберегающей технологии процесса обучения.  Таким образом, для 

освоения общеобразовательных программ, формированию и развитию навыков жизненной 

компетентности (социального адаптирования), развитию различных форм коммуникации, 

навыков сознательной регуляции собственного поведения в обществе, физическую и 

социальную мобильность одинаково необходимо как создание условий сохранения 

физического здоровья студентов с особыми образовательными потребностями, так и, 

необходимость создания благоприятной психоэмоциональной обстановки в целом.  
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Рассмотрены структура и свойства нанографитов – плоских углеродных 

наносистем, имеющих открытые края. В нанографитных системах с краями типа зигзаг π-

электронная сетка имеет сильно локализованные электронные краевые состояния, которые 

изменяют электронные и магнитные свойства. Нанографитные системы могут быть 

использованы для создания наносистемных приборов и устройств, а также для 

производства композиций с квантовыми явлениями в материалах. 

 Ключевые слова: нанографит, углерод, нанотрубка, наноматериал. 

 

Нанографиттердің құрылымы мен қасиеттері - ашық шеттері бар жалпақ 

көміртегі наносистемалары қарастырылады. Зигзаг тәрізді шеттері бар нанографиялық 

жүйелерде π-электронды желі электронды және магниттік қасиеттерді өзгертетін. 

Нанографтық жүйелер наносистемалық құралдар мен аспаптарды жасау үшін, сондай-ақ 

материалдардағы кванттық құбылыстармен композициялар жасау үшін пайдаланылуы 

мүмкін. 

Кілт сөздер: нанографит, көміртегі, нанотүтік, наноматериал. 

 

The structure and properties of nanographites - flat carbon nanosystems with open edges 

has been reviewed. In nanographite systems with zigzag edges the π-electron net has highly 

localized electronic edge states, which alter electronic and magnetic properties. Nanographite 

systems can be used to create nanosystem instruments and devices, as well as to produce 

composites with the quantum phenomena of materials. 

Key words: nanographite, carbon, nanotube, nanomaterial. 

 

В настоящее время внимание учёных и инженеров привлечено к углеродным 

наносистемам с открытыми краями, которые названы нанографитами. Уже в обзоре [1] кратко 

рассмотрены нанографиты. С тех пор прошло уже около десятка лет и «нанографитное» 

направление заявило себя как новое весьма перспективное для физиков и материаловедов. 

Графит является старейшим и хорошим известным аллотропом кристаллическго 

углерода. В последние годы 20-го столетия открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок 

возбудило интерес к графиту. В нём были открыты такие явления как квантовый эффект Холла 

и дираковские фермионы [2], наблюдаемые при комнатной температуре. Полагают, что графито-

графеновый материал является наиболее перспективным для использования в микро- и 

наноэлектронике. 

Последние достижения в нанотехнологии сделали возможным изготовление 

ультрамалых искусственных физических систем, таких как квантовые точки, проволочки и 

стенки, в которых квантовые явления легко обнаруживаются экспериментально и являются 

физической сутью синтезированного наноматериала. В настоящее время внимание учёных 

привлечено к углеродным нанографитам [3], у которых не только необычная форма 

расположения атомов в пространстве, но и проявляются совершенно новые  физические 

явления. В таких системах sp
2
 геометрия расположения атомов углерода в пространстве 

решающим образом оказывает влияние на электронные состояния вблизи уровня Ферми [4]. 

Исследования с помощью туннельной микроскопии и спектроскопии подтвердили связь между 

электронным состоянием нанографитной сетки и её геометрией. 
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Нанографиты обладают многими особенностями, где вид и форма границ из атомов 

углерода играет очень важную роль в определении электронной структуры наносистем, и по 

свойствам могут быть металлическими, полупроводниковыми, ферромагнитными, 

антиферромагнитными. В некоторых случаях они могут быть диэлектриками. Такая 

вариация свойств является необходимым условием для создания наноструктурных устройств 

и приборов из одного и того же материала в электронной технике. 

Нанографиты представляют собой тонкую стопку графеновых плоскостей, имеющих 

гексагональную сетку атомов углерода. Характерной особенностью такой сетки являются так 

называемые краевые состояния. В отличие от фуллеренов и нанотрубок, которые имеют 

замкнутую электронную систему, нанографиты имеют π-электронную систему, которая по 

краям окаймлена цепочкой атомов углерода, по форме напоминающей линию «зигзаг» или 

«подлокотник кресла» (рис.1). Края типа зигзаг являются особенными в том смысле, что в 

них возникают сильно локализованные электронные состояния, которые названы краевыми 

состояниями. Такие электронные состояния отсутствуют в краях, где атомы углерода 

расположены по линии подлокотник кресла. 

Природа краевых состояний изучалась на графитовых листочках нанометровой 

ширины, называемых нанографитовыми лентами (НГЛ). Используя модель сильной связи 

для НГЛ с краями зигзаг Фуджита показал [5,6], что нанографитная система имеет 

электронные локализованные состояния на краях, которые проникают вглубь краёв, затухая 

по экспоненциальному закону. Локализованные состояния возникают за счёт формирования 

локализованных орбитальных зарядовых состояний. 

 
Рис.1. Типовые графитовые края, «подлокотник кресла» и «зигзаг». 

 

 Нанографиты являются блоками, из которых состоят пористые углеродные 

материалы. Активированные углеродные пленки, полученные из полимерных пленок часто 

имеют хорошо ориентированную нанографитную структуру. Углеродные аэрогели как 

оказалось состоят из мезочастиц, которые в свою очередь, состоят из разупорядоченной 

сетки нанографитов [7]. В углеродных волокнах плоскости графитных слоев могут быть 

расположены вдоль продольной оси волокна. Типичные нанографиты в плоскости слоев 

имеют размеры 2-8 нм и содержат 3-8 гексагональных сеток по нормали к слоям. Полагают, 

что слои упакованы так, что они случайным образом разориентированы в направлении, 

перпендикулярном слоям. 

Нанографиты являются структурными блоками активированных углеродных волокон 

(АУВ). По рентгеноструктурным данным нанографиты в АУВ состоят из 3-4 графитных 

слоев (толщина слоя со средним размером Lср= 2 нм). Плоскости графитов отстоят друг от 

друга на расстоянии d=0,405 нм [7]. В этом случае удельная поверхность АУВ достигает 

значений 3000 м
2
/г. Графиты с такой поверхностью имеют плотность электронных 

состояний, которая более чем на порядок больше, чем в объемном графите. В 2005 г. 

экспериментально доказано возможность образования стабильных краевых π – электронных 

состояний в графитах со случайным расположением атомов в границах раздела 

нанографитов [8].  

Магнитные свойства 

Чистые углеродные системы, обычно в виде графита, являются немагнитными или 

парамагнитными. Тем не менее, несколько экспериментальных групп обнаружили 
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ферромагнитный сигнал в графитовых образцах после облучения протонами [9,10] или после 

других обработок – химической модификации, электронного бомбардирования, обработкой 

водородной плазмой, при комнатных температурах (см. рис.2). Содержание примесей 3d 

металлов было пренебрежимо мало, а это свидетельствует о том, что источником магнетизма 

являлся графит. 

  

Рис.2. Суммарный магнитный момент высокоориентированного пиролитичского 

графита (ВОПГ) облучённого различными дозами протонов. Образец ферромагнитен и это 

свойство усиливается после облучения. Причиной такого эффекта является появление 

различных дефектов. 

 

В настоящее время нанографит используется для реализации многих полезных 

электронных и магнитных свойств, в частности ферромагнетизма. Кроме того известно, что 

границы блоков в высоко-ориентированном пиролитическом графите также являются 

источником магнетизма. Атомы углерода выстроены в виде гексагональной сетки, 

напоминающей соты. Каждый атом углерода имеет ковалентные связи с тремя соседними 

атомами углерода через sp
2
 орбитали (орбитали формируются из одной s- и двух p-

орбиталей). Оставшаяся p-орбиталь перпендикулярна плоскости гесагонального кольца и не 

участвует в формировании внутренней связи. Эти коллективизированные pz-орбитали 

приводят к формированию высокопроводящей π-электронной системы. 

Свойственный углеродным материалам магнетизм теоретически объясняется 

присутствием смешанных углеродных орбиталей, которые формируются на границах 

примесей и дефектов [11,12]. Эти дефекты являются причиной появления 

квазилокализованных состояний вблизи уровня Ферми и обуславливают магнитный момент 

сетки атомов углерода. Между носителями в графене и локализованными спинами адатомов 

существует обменное взаимодействие, что приводит к поляризации носителей. Графеновая 

решётка является двусторонней и состоит из двух взаимопроникающих гексагональных 

подрешёток углеродных атомов (на рис.3 отмечены как А и В). 

 
Рис.3.  Две подрешётки нанографита: А и В. Серый ромб показывает элементарную 

ячейку. 

  

Если дефект существует лишь в А-подрешётке, то вклад в квазилокализованные спин-

поляризованные состояния вносят pz-орбитали углеродных атомов только подрешётки В, и 

наоборот. 
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Магнитное ориентирование может быть вызвано тремя различными дефектами: 

– Атомом водорода (рис.4). Хемисорбированный водород формирует с углеродом σ-

связь и вызывает регибридизацию его орбитальной конфигурации из sp
2
 в sp

3
. Если 

адсорбция происходит в А-подрешётке, то спиновая плотность локализуется на подрешётке 

B (см. рис.4b). С точки зрения теории валентной зоны, когда на поверхности адсорбируется 

один атом водорода, неспаренный электрон остаётся на одном из соседних атомов углерода, 

и затем вследствие резонансного взаимодействия распределяется между ближайшими 

соседями (на В-подрешётке). Последняя содержит большую часть намагниченности в 1 μВ, 

которую принесли атомы водорода. Для каждого случайного спина существует одно средне-

зонное состояние, и вырождение снимается, когда графеновые зоны разделяются на так 

называемые спин-вверх и спин-вниз состояния с магнитными моментами по 1 μВ на дефект, а 

обменное расщепление составляет 0,23эВ при концентрации дефектов 0,5% [11]. При 

разности в плотности спин-вверх и спин-вниз электронных состояний на уровне Ферми, 

появляются два различных туннельных барьера. 

 
Рис.4. Дефект, вызванный хемисорбцией водорода. (а) Вид нанографита с 

адсорбированным атомом водорода, (б) проекция плотности спинов вокруг дефекта, (в) 

зонная структура нанографита с локализованными состояниями дефектов для различных 

ориентаций спина. Для дефектов, находящихся на расстоянии 6·ас-с (ас-с = 1.42Å), разделение 

между максимумами основных и неосновных спинов составляет 0,23эВ и увеличивается при 

уменьшении расстояния между дефектами. Штриховая линия показывает плотность 

состояний идеального нанографита [11]. 

Необходимым условием возникновения ферромагнитного упорядочения является 

наличие дефектов в той же подрешётке (А или В). Оно более вероятно когда два близко 

расположенных дефекта занимают разные подрешётки. Когда количество примесей в 

графите увеличивается, магнитный момент сначала тоже возрастает, но после достижения 

максимального значения падает. После того как количество адсорбированного на углерод 

водорода выше некоторой пороговой величины начинают доминировать 

антиферромагнитные взаимодействия. Более того, полная гидрогенизация (когда атомы 

водорода находятся на каждом атоме углеродного кольца) не только снижает общий 

ферромагнитный сигнал, но также приводит к образованию непроводящей формы графена – 

графана. Следовательно, необходимо определить условия существования максимального 

ферромагнитного упорядочения. Критерий Стонера для ферромагнетизма, основанный на 

энергетических зонах примесей, требует удовлетворения условия: nimp·Ieff/Wimp > 1, 

где Ieff эффективный параметр взаимодействия, Wimp ширина зоны примеси и 

nimp концентрация примесных атомов, имеющих 1 μВ на дефект [13]. Плоская зона 

водородного дефекта имеет острый пик (Wimp < 0,2эВ), он необходим чтобы сохранить 

магнитное упорядочение при высоких температурах. По предварительным расчётам при 

типичных значениях Ieff = 1эВ, Wimp = 0,1эВ, чтобы достичь температуры Кюри ТС > 0К, 
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требуется nimp = 0,1. Известно, что при использовании критерия Стонера для расчёта 

температуры Кюри ферромагнитных металлов полученные значения оказываются 

завышенными. Однако, авторы [13] считают, что полученные ими значения ТС близки к 

предсказанным. 

– Углеродной вакансией (рис.5). Такой дефект получается если из графенового листа 

удалить атом углерода. Два из трёх атомов углерода изменяют свои зоны, формируя 

пентагональное кольцо. Связь третьего атома остаётся ненасыщенной [10], что порождает 

магнитный момент 1,45 μВ и обменное расщепление 0,14 эВ при концентрации дефектов 

0,5% [11]. В зависимости от концентрации дефектов величина этого магнитного момента 

варьируется в пределах 1.12-1.53 μВ на вакансию. 

До сих пор не решён вопрос, действительно ли вакансии спариваются ферромагнитно, 

когда они находятся на одной подрешётке, либо тип подрешётки, А или В, не играет роли. 

Летинен с сотрудниками нашли, что разрушить магнетизм можно дополнительной 

адсорбцией водорода вакансиями [14]. С другой стороны, Жанг с сотрудниками пришли к 

заключению, что если рядом с вакансией поместить атом азота, то отклик будет больше, чем 

в случае с отдельной углеродной вакансией [15]. 

  

 
Рис.5. Углеродная вакансия. (а) Вид нанографита с дефектами, (б) плотность спинов 

вокруг дефекта, (в) зонная структура графена с локализованными состояниями дефектов. Для 

дефектов, находящихся на расстоянии 6·ас-с (ас-с = 1.42Å), разделение между максимумами 

основных и неосновных спинов составляет около 0,6эВ. Штриховая линия показывает 

плотность состояний идеального нанографита [11]. 

 – Зигзагообразным краем в графеновых нанолентах (Рис.6). Рядом с зигзагообразным 

краем существуют сильно локализованные краевые состояния, в результате чего около 

уровня Ферми появляется острый пик плотности состояний и формируется запрещённая 

зона. Найдено, что разница между полными энергиями краевых атомов не спин-

поляризованных и спин-поляризованных краевых составляет десятки мэВ (20 мэВ для 

зигзагообразной наноленты с количеством зигзагообразных цепочек NZ = 8, 24 мэВ для 

наноленты с NZ = 16, в обоих случаях нанолента имеет ширину в 12 димерных линий) [16]. 

Намагниченность на один краевой атом (связанный атомом водорода) для каждого спина на 

каждой подрешётке составляет 0,43μВ. Поляризация спинов вызывает ферромагнитное 

спаривание на одном из краёв, в то время как между двумя противоположными краями 

происходит антиферромагнитное спаривание [12] (Рис.7а). При уменьшении ширины ленты 

сила взаимодействия спинов на противоположных краях возрастает. 

При приложении поперечного электрического поля оно по-разному реагирует на 

противоположно ориентированные спиновые состояния на разных краях. 

Электростатический потенциал левого края понижен (eΔV < 0), тогда как на правом краю 

повышен (eΔV > 0). Соответственно, энергии локализованных краевых состояний на правом 
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краю смещаются вверх, а на левом краю вниз, в конечном счёте оставляя состояния лишь одной 

спиновой ориентации при  EF (Рис.7б), в результате чего возникает ферромагнитная фаза. 

 
Рис.6. Схематический вид нанографитовой ленты с распределением плотности спинов 

по краям. Тёмные и светлые сферы обозначают разную ориентацию спинов и их 

антиферромагнитное расположение на противоположных краях [12]. 

 

 
Рис.7. Плотность спиновых состояний в нанографите. (а) Случай без поперечного 

магнитного поля  и (б) с ним. Сдвиг состояний ведёт к открыванию щели спиновых α-

состояний и сужению зоны β-спинов [12]. 

  

Более того, при приложении внешнего поперечного электрического поля происходит 

перекрытие щели между валентной и проводящей зонами краевых состояний, а при 

обратном направлении поля щель расширяется (Рис.7b). Следовательно, свойствами 

зигзагообразной наноленты можно управлять, например, меняя напряжённость поля 

придавать ей свойства полуметалла. 

Возможные применения нанографитов. 

Исследование основ магнетизма в углеродных системах, а также создание 

управляемых методов его реализации, имеют не только фундаментальное значение. 

Углеродные магнитные материалы могут значительно улучшить показатели современных 

технологий, использующих магнитные свойства металлов или легированных магнитных 

полупроводников, такие как способность к изменениям, простота переработки и стоимость 

производства. Относительно дешевые, химически и физически стабильные при комнатной 

температуре неметаллические магниты могут найти применение в медицине, 

нанотехнологии и телекоммуникациях, обеспечить будущее развитию электроники на основе 

углерода. Наиболее обещающим направлением в применении являются наноразмерные 

устройства магнитной и спиновой электроники (спин-фильтры, спин-инверторы, спиновые 

транзисторы, спиновые кубиты). 

Показано [18], что углеродные нанографиты с краями типа зигзаг можно использовать 

для изготовления супермалых конденсаторов. Электронные состояния с противоположными 

электрическими зарядами разделяются краями, которые служат обкладками конденсатора. 

При этом минимальная электрическая ёмкость может достигать   10
-19

 Ф/нм. Кроме того, 

рассматривается возможность использования нанографитов в устройствах спинтроники. 

Авторы [19] считают, что в мультислойном нанографите осуществляется большая длина 

диффузии спиновых магнитных моментов. Благодаря этому свойству электронные спины 
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между двумя магнитными электродами можно передавать без потерь. Недавние 

исследования показали, что нанографиты при ТК могут иметь длину спиновой релаксации 

порядка микрона. В высококачественном нанографите подвижность носителей достигает 

огромных значений (μ ~ 10
6
 см

2
В

-1
с

-1
), поэтому они могут иметь более длительное время 

спиновой релаксации. Кроме того, углеродные наноструктурные системы могут широко 

использоваться для создания композиций, обеспечивающих более высокие значения 

электронных состояний в различных матрицах, например, термоэлектрических материалах, 

для обеспечения более высоких значений термоэлектрической добротности. 
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кәсіби тұлға қалыптастыру алдыға қойылған басты міндет болып табылады. Болашақ 

педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың алғышарттарын айқындауда бірнеше мың 

жылдар құндылығы арта түспесе, азаймаған философ, ойшыл ғұламалардың идеяларын 

талдаудың маңызы зор.  

Кілт сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технология, білім беруді 

ақпараттандыру, кәсіби білім деңгейі 

 

It is well known that the modern education system today cannot build a new economy 

without modern teachers who are able to think carefully and thoroughly, although the main task is 

to form a professional person. It is important to analyze the ideas of philosophers and thinkers who 

have not diminished, if the value of several millennia has not increased in determining the 

prerequisites for the development of leadership qualities of future teachers. 

Key words information and communication technologies, informatics education, level of 

professional education 

 

 Жаһандану үрдістері барысында қазіргі білім беру саласы дамыған мемлекеттердің 

әлеуметтік инфрақұрылымының ең маңызды элементтерінің біріне айналды. Әлеуметтік-

экономикалық және технологиялық өзгерістер күрделі міндеттерді алға тартуда, олардың 

бірқатары жоғары білім беру институтының қызметімен қатар жүруі тиіс. Қазақстан 

Республикасының ертеңі оның зияткерлік әлеуетіне байланысты, уақыттан қалмау ғана емес, 

одан озу міндет. Білім беру саласын жетілдіру стратегиясы мен перспективалары Ұлт 

Көшбасшысы - Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауына арқау болды. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 

өзінің жолдауында: «XXI ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет құрдымға кетері 

хақ. Сондықтан біз болшақта жоғары технлогиялық және білікті өнер кәсіп мамандарының 

шоғырын қалыптастыруымыз қажет. Бұл орайда Қазақстандық жоғары оқу орындарының 

міндеті – әлемдік стандатка сай білім беру, алаулардан алынған дипломдар дүние жүзі 

мойындайтындай болу қажет. Біз әрбір Қазақстандық азаматтардың дұрыс мүмкіндіктермен 

жоғары білім алуына кепілдік беруіміз қажет,» - деген ой айтып өтті [1]. 

Білім беруді ақпараттандыру ісі мектептердегі қамтамасыз етілген материялдық – 

техникалық базаның тәжірибеде қолданылу дәрежесімен анықталып, түрлі ақпарттық 

ресурстардың мемелекеттік саясаттан тыс, мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

жасалынуымен, мамандарды соған лайықты адекватты даярлау ісімен анықталуы керек. 

Жаңа ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық жүйелер негізінде күндізгі, күндізгі-

сырттай, кешкі және сырттай оқытудың элементтері үйлестірілген ерекше, жетілген түрі. 

Қазіргі замандағы телекоммуникациялық және электронды басылымдар дәстүрлі оқыту 

түрінің барлық құндылықтарын сақтай отырып, кемшіліктерін жеңіп шығуға мүмкіндік 

береді. Студенттерді оқу-телебағдарламаларын пайдалануға оқытудың ерекшеліктері 

классикалықпен қатар салыстыру 
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бойынша мынандай жетістіктерге ие: 

- жеке адамның үздіксіз әлеуметтену мүмкіндігі; 

- икемділік (оқытудың уақыты, орны, көлемі және қимылы бойынша); 

- жеке оқу жоспарын қолдану мүмкіндігі; 

- оқу ақпаратына қол жеткізу ,оны жедел жаңарту; 

- экономикалық (оқу алаңы, транспорты, техникалық құралдардың шығынын қысқарту 

есебінен); 

- жаңа технологияларды қолдану; 

- оқып үйренушілердің әлеуметтік құқығының теңдігі (олардың тұратын жерлері мен 

денсаулық жағдайына қарамастан); 

- барлық елдегі ақпараттық – оқыту ресурстарының шығысы мен кірісі; 

- материалдарды көбейту мәселелерінің жоқтығы, оларды тарату ыңғайлылығы; 

- оқып үйренушілердің өз-өзіне бақылау жасауын қамтамасыз ету. 

Оқу-телебағдарламаларын қолдану технологиялармен оқытудың айрықша тиімділігі, 

соның ішінде музыкалық білім мамандығы студенттерін оқыту үрдісін автоматтандыру үшін, 

барлық қажетті компоненттерді шоғырландырушы арнайы оқытудың арнайы ақпараттық жүйесі 

бағдарламаларын қолдану болып табылады. Білім берудің толық масштабтағы жүйесінде белгілі 

бір бағыттағы бакалаврларды немесе нақты мамандықтың инженерлерін дайындау бойынша оқу 

жоспарының толық орындалуын қамтамасыз етеді [2, 12]. Демек, мұндай жүйеде барлық 

жоспарланған пәндерді оқып үйрену үшін, құралдардың жеткілікті түрде(оқулықтар мен оқу 

құралдары, зертханалық практикумдер, курстық және дипломдық жобаларды орындау үшін 

құралдар) бар болуы қажет. 

Білім берудің сайланатын жүйесі деп аталған шартты жүйесі өнеркәсіп қызметкерлерінің 

біліктілігін жоғарлату үшін, қосымша(екінші) жоғарғы білім алу үшін, білім берудің қызмет 

көрсетулерін пайдаланатындарға жеке сауалдарын қанағаттандыру үшін бағытталады. Білім 

беру жүйесінің әрбір типтерінен оқу үрдісін жабдықтау және ұйымдастырудағы ерекшеліктері 

қатарына қарамастан, орындалатын функциялар мен ұқсас  тағайындауларының құрылымды 

компоненттерін көрсету керек. Түрлі ақпарттық – коммуникациялық технологияларды білім 

беру ісінде қолдану оқу үрдісін сапалы деңгейде көтеруде, оқушыларға білім көкжиегінде шексіз 

білім алуы, мұғалімдердің әдістемесін дамыта отырып, білім беру үрдісін қызық және күрделі 

құбылысқа айналдыруға жағдай жасайд. Қәзіргі замандағы оқу үрдісі, оның құраушы 

субьектілірін шексіз оқу ақпаратының кеңістігіне иелік етіге және әлемдік ақпартты – білім 

аймағын меңгеруге баулиды [3, 11]. Осы орайда бұларды жүзеге асыруға кері әсері тигізетін 

бірнеше факторларда атап көрсетуге болады. Біріншіден, нарығындағы көптеген мұғалімдердің 

кәсіби деңгейінің қәзіргі білім беру ісіне сай болмауы бағдарламалық құралдарды дәріс 

барысында қолдануға мүмкңндңк бермейді. Ресми ақпараттардың мәліметі бойынша, бүгінгі 

күні мұғалімдер әр түрлі оқу пәндерін жүргізу үрдісінде оқу жоспардың аз ғана пайызы 

бағдарламалық құралдарды тек жарым жартылай пайдаланатын болып отыр, ал бұл көрсеткіш 

музыка пәні саласында керісінше, яғни музыкалық педагогика ғылымында жаға бағдарламалық 

құралдар жасалып, олардың сабақ барасында қолдануы біршама дұрыс жолға қойылған. Аталған 

сала бойынша мұғалімдерге музыка пәнін терең меңгерту мақсатында электронды 

оқулықтармен қатар, электронды-мультимедиялық оқу бағдарламалары, телевизиялық оқу 

телебағдарламаларын ұсынған Жетісу мемлекеттік университетінің музыкалық білім 

мамандығының оқытушыларын еңбектері (Ш.Гуллыев, Ж.Таубалдиева, Д.Сапаргалиев, 

Р.К.Алсаитова) сынды белгілі зерттеуші педагогтардың еңбегін ерекше атауға болады. 

Айтылған мәселеге орай, музыка пәні мұғалімі қазіргі білім беруді ақпараттандыру және 

оқу үрдісіне жаңаша коммуникациялық технологияларды еңгізу жағдайына жас ұрпақтың 

музыкалық – эстетикалық тәлім – тәрбиесінің айрықша міндеттерін шешуді мақсат етуі тиіс 

деген ой туындайды. Сан алуан альтернативтік электрондық оқулықтардың пайда болуы, 

музыкалық тәрбие жөніндегі оқу фильмдерімен мектеп оқу телебағдарламаларының көптеп 

жарыққа шығуы музыка пәні мұғалімінің жоғары деңгейдегі кәсібилігін қажет етеді. Әрине, 
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кәсіби шеберлігі шыңдалған мұғалімдерді даярлау ісі – бұрыннан келе жатқан күрделі 

мәселелердің бірі педагогика ғылымының тарихын зерделесек, онда түрлі ғылыми 

педагогикалық зерттеулерді, әр түрлі тарихт кезеңдерде жасалған жұмыстардың молдығына көз 

жеткізуге болады. Ұстаз табиғаты, оның беделі тіралы ой – пікірлердің ірге тасын қалап кеткен 

классик – ғалымдарымыз Я.А.Коменский, Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев және т.б 

айтулы еңбектері бүгінгі ғылымның бағдар – болашағы деуге болады. 

Алайда қазіргі таңда білім беруді ақпараттандырудың бірінші жеделдетілген үрдісі 

ретінде педагогикалық кадрлар дайындығының барлық жүйесін дәстүрлі маман дайындау 

саласын бай арсеналын сақтай отырып, сондай - ақ оған интеграцияланған ыңғаймен келе 

отырып, қазіргі ақпарттық - коммуникациялық техногияларға көшіру міндеті көзделіп отыр. 

Кәсіби білім беру жүйесін ақпарттандырудағы басым бағыт мұғалімінің оқу 

телебағдарламаларын қолдануға деген дайындығың әдістемесін қалыптастыру дәрежесімен 

айқындалады.  

Сондықтан, ғылыми әдебиеттерге жасалған щолу мен нақты жүргізілген тәжірибелер 

кадр дайындығын дәстүрлі қалыптасқан жүйесіне, 

- оқыту үрдісіне қазіргі ақпараттық – коммуникациялық технологияларды белсенді түрде 

енгізу әрекетінде байқалатын басым қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік береді;  

-ал бұл мамандарының кәсіби дайындығының барлық жүйесінің жаңартудың объективті 

жағдайын жасай алады.  

Бұл жердегі назар аударатын нақты мәселе, бір жағынан, оқу теледидарының жаңа 

деңгейде дамуымен оның көбеюі болса, екінші жағынан, болашақ музыка пәні мұғалімдерін 

дайындаудағы ғылыми – негізделген әдістеменің болмауы,  аталған мәселелер осы  

жұмысымызды жазуға себеп болды. Ғылыми жұмыс толық зерттеуді мақсат тұтпайды, мақала 

жалпы шолу мақсатында жазылған, ғылыми ізденіс болашақта жалғасын таппақ.   
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Большинство защитных механизмов формируется в раннем детстве, позволяя 

ребенку закрыться, спрятаться от внешних трудностей и опасностей. 

Основополагающей детерминантой психического развития ребенка являются отношения в 

семье, нарушение которых часто приводит к дисгармонии эмоционального развития 

личности, патопсихологии, гипертрофии психологических защит у ребенка. Актуальность 

и значимость формирования психологических защит и копинг-механизмов связана и с 

происходящими в настоящее время социально-экономическими, культурными, 

политическими изменениями в обществе, которые оказывают влияние на процесс 
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развития личности и ее социализации. Особенно важно это влияние в переходный период 

развития.      

Социальные перемены в государстве и семье ведут к возрастанию эмоционального 

дискомфорта, внутренней напряженности у подростков, которые испытывают как 

собственные трудности. В связи, с этим возрастает интерес к изучению формирования 

механизмов психологических защит, способствующих поддержанию стабильности и 

эмоционального принятия подростками себя, своего окружения,  поэтому выбор копинг-

стратегий является одной из составляющих психического здоровья, что и обусловило 

актуальной исследования данной темы.   

Ключевые слова: копинг-поведение, защитный механизм, юношеская копинг-шкала, 

копинг-стратегии, защитно-совладающее поведение. 

 

Қорғау механизмдерінің көпшілігі ерте балалық шақта қалыптасады, балаға сыртқы 

қиындықтар мен қауіптерден жасырынуға, жабылуға мүмкіндік береді. Баланың психикалық 

дамуының негізгі детерминанты отбасындағы өзара қарым-қатынас, олардың бұзылуы жиі 

жеке тұлғаның эмоциялық дамуының дисгармониясына, патопсихологияға, балада 

психологиялық қорғанудың гипертрофиясына әкеп соғады.    

Психологиялық қорғаныстар мен копинг-тетіктерді қалыптастырудың өзектілігі мен 

маңыздылығы қазіргі уақытта болып жатқан әлеуметтік-экономикалық, мәдени, саяси 

өзгерістерге байланысты. Бұл дамудың өтпелі кезеңіне әсер ету әсіресе маңызды екендігін 

ұмытпауымыз қажет.    

Мемлекет пен отбасындағы әлеуметтік өзгерістер эмоциялық ыңғайсыздық, 

жасөспірімдердің өз қиындықтары сияқты ішкі шиеленісуіне мүмкіндік туғызады. Сондықтан 

копинг-стратегияларды таңдау психикалық денсаулықтың құрамдас бөлігі болып табылады, 

проблеманың зерттелу дәрежесіне жүргізілген талдау нәтижесінде осы тақырыпты өзекті 

зерттеуді жүргізетін негізгі критерий болғандықтан, осы саладағы жұмыстар мен 

жарияланымдардың саны шектеулі. 

Кілт сөздер: копинг-мінез-құлық, қорғаныс механизмі, жасөспірімдер копинг-шкаласы, 

копинг-стратегиялар, қорғаныс-реттеушілік мінез-құлық. 

 

Most protective mechanisms are formed in early childhood, allowing the child to close, hide 

from external difficulties and dangers. The fundamental determinant of the child's mental development 

is the relationship in the family, the violation of which often leads to disharmony of emotional 

development of the individual, pathopsychology, hypertrophy of psychological defenses in the child. The 

relevance and importance of the formation of psychological protection and coping mechanisms 

associated with the current socio-economic, cultural, political changes in society, which have an impact 

on the process of personal development and socialization. This influence is especially important in the 

transition period of development. Social changes in the state and the family lead to an increase in 

emotional discomfort, internal tension in adolescents who experience as their own difficulties. In this 

regard, there is a growing interest in the study of the formation of mechanisms of psychological 

protection, contributing to the maintenance of stability and emotional acceptance of adolescents 

themselves , their environment, and that is why the choice of coping strategies is one of the components 

of mental health, the main criterion making relevant the study of this topic as a result of the analysis of 

the degree of study of the problem, there is a limited number of works and publications in this area. 

Key words: coping behavior, protective mechanism, youth coping scale,coping strategy, 

protective coping behavior. 

 

На протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с трудными, переживаемыми 

ситуациями, событиями, которые в наибольшей степени откладывают отпечаток как на 

восприятие окружающего мира, так и на восприятие своего места в нем. Поэтому человек 

старается выработать определенный стиль поведения для преодоления возникающих трудностей 

на жизненном пути. [2] 
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Наиболее актуальным для решения обозначенной проблемы является разработка 

адекватных психологических средств для оценки и развития стрессоустойчивости студентов.      

Современное состояние проблемы свидетельствует стрессоустойчивости студентов на 

стадии профессионализации, когда проходит развитие профессионально важных личностных 

качеств, формирование профессиональной пригодности как системной организации 

субъекта. 

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-

2020 годы одной из важных целей является «…формирование интеллектуального, физически 

и духовно развитого гражданина, развитие конкурентноспособного человеческого капитала 

для экономического благополучия страны». [1] 

В связи с этим, результатом реализации Концепции государственной молодежной 

политики, должны стать улучшение социально-экономического положения молодых 

казахстанцев, образовательный и профессиональный рост молодежи, увеличение степени ее 

вовлечения в социально-экономическую жизнь общества. Поставлена задача подготовки 

будущих специалистов, ориентированных на требования социально-экономической ситуации 

на рынке труда, с определенным набором личностных и профессиональных качеств. [4]  

Учитывая выше перечисленное, необходимо учесть , что юношеский возраст – это 

важный переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. [5]  

Такой переход нередко вызывает у молодых людей тревогу и беспокойство. Они 

демонстрируют низкий уровень мотивации к учебной деятельности, отсутствие 

психологической и личностной готовности к дальнейшему продолжению обучения. Все это 

стимулирует появление новых соматических заболеваний, нежелание получать профессию, 

депрессии, неврозы и т.п. Помимо этого, проблемы в развитии студентов оказывают влияние 

на успешность их обучения в вузе, на формировании у них профессионального сознания. 

Выявление психологических механизмов и условий развития совладающего поведения в 

юношеском возрасте поможет, с одной стороны, повысить качество высшего образования и с 

другой стороны, избежать искажений психического и личностного развития студентов. В 

юношеском возрасте происходит не только профессиональное самоопределение, но и 

личностное. Л.И. Божович выделяет основные характеристики личностного 

самоопределения: 1) потребность в формировании смысловой системы, в которой связаны 

представления о себе и о мире; 2) ориентировано на будущее; 3) связано с выбором 

профессии, но не сводится к нему. [6] 

Определение своей позиции в обществе (самоопределение, занятие активной позиции) 

у индивида происходит относительно системы социокультурных ценностей, что 

способствует определению смысла своего существования [7].  

Социальная ситуация развития, которая происходит в юношеском возрасте, 

рассматривается как ситуация стрессогенная, которая влечет за собой большое количество 

переживаний. Умение справиться с такой ситуацией во многом определяет решение задач 

данного возрастного периода. Юношам не всем удается с легкостью справиться с внезапно 

возникшими трудностями, тем более, не у всех из них есть поддержка со стороны, 

помогающая сделать правильный выбор, принять решение в той или иной ситуации.  

Изучение поведения, направленного на преодоление трудностей, в зарубежной 

психологии проводится в рамках исследований, посвященных анализу «coping» – 

механизмов или «coping behavior» [12].  

Интерес к таким стратегиям поведения проявился только в конце ХХ века. Несмотря 

на это, в отношении копинг-стратегий уже сформировались научные подходы. «Копинг» – 

это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной 

логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями [9].  

Еще одна точка зрения «копинг» - это постоянно изменяющиеся когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и 

внутренними требованиями, которые оцениваются как напряжение или превышают ресурсы 

человека с ними справиться. Задача копинга — поддержание благополучия человека, его 
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физического и психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями. Под 

копингом в практическом смысле понимают стратегии, которые используются 

индивидуумами для достижения адаптивного функционирования или приспособления. 

Определение копинга очень важно для понимания проблем адаптивности/дезадаптивности 

поведения человека в социуме, и в стрессе, в частности, поскольку эффективность 

выбранной стратегии совладания характеризует способность человек справляться с 

трудностями и стрессом, а также с собой в трудной ситуации. Копинг стратегии совладания 

со стрессом выполняют две функции: разрушение стрессовой связи личности и среды, и 

управление эмоциональным дистрессом. Обе эти функции используются фактически при 

любой необходимости совладания со стрессовой ситуацией. Копинговые стратегии — это 

все то, что помогает человеку преодолеть стресс. Понятие «копинг», или преодоление 

стресса, рассматривается как деятельность личности по поддержанию или сохранению 

баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими требованиям. Копинг-

поведение реализуется посредством применения копинг-стратегий на основе личностных и 

средовых копинг-ресурсов. Оно является результатом взаимодействия блока копинг-

стратегий и блока копинг- ресурсов. Копинг- стратегии – это актуальные ответы личности на 

воспринимаемую угрозу, как способ управления стрессом. Относительно стабильные 

личностные и социальные характеристики людей, обеспечивающие психоло-гический фон 

для преодоления стресса и способствующие развитию копинг-стратегий, рассматриваются в 

качестве копинг-ресурсов [10]. Одним из самых важных средовых копинг-ресурсов является 

социальная поддержка в виде информации, приводящей субъекта к утверждению, что его 

любят, ценят, заботятся о нем. К личностным копинг-ресурсам относят Я-концепцию, локус 

контроль, восприятие социальной поддержки, низкий нейротизм, эмпатию, аффилиацию и 

другие психологические характеристики. С когнитивной сферой связаны такие стратегии, как 

отвлечение и проблемный анализ, с эмоциональной – эмоциональная разрядка, оптимизм, 

пассивное сотрудничество, сохранение самообладания, с поведенческой – отвлечение, 

альтруизм, активное избегание, поиск поддержки, конструктивная активность. В настоящее 

время проблеме совладания с трудными жизненными ситуациями посвящено большое 

количество эмпирических и теоретических исследований, где утверждается, что выбираемые 

человеком копинг-стратегии совладания со стрессом обусловлены как личностными 

характеристиками, так и уровнем психотравмирующего воздействия трудной ситуации. Одним 

из определяющих факторов совладающего поведения личности является изучение ее отношения 

к трудной ситуации или событию. Копинг-поведение обычно возникает, когда индивид попадает 

в кризисную ситуацию. Любая кризисная ситуация предполагает наличие некоего объективного 

обстоятельства и определенного отношения к нему человека в зависимости от степени его 

значимости, которое сопровождается эмоционально-поведенческими реакциями различного 

характера и степени интенсивности [11].  

Ведущими характеристиками кризисной ситуации являются психическая 

напряженность, переживания, снижение уровня самооценки, а также выраженная 

потребность в поддержке. Интенсивность проявления данных состояний зависит от двух 

факторов – личности субъекта и реальной ситуации. На одного и того же человека в разные 

периоды времени событие может оказывать различное по степени травматичности 

воздействие.  

В рамках жизненной стратегии способы разрешения ценностных противоречий 

выполняют важную функцию – совладания с неопределенными, конфликтными, 

стрессовыми ситуациями наиболее общего характера, содержащими противоречия между 

требованиями социального окружения и индивидуальностью человека и оказывающими 

существенное влияние на ход его жизни  

Основными базисными стратегиями являются: 1) разрешение проблем; 2) поиск 

социальной поддержки; 3) избегание. Содержательная характеристика представленных 

стилей преодоления стресса позволяет предвидеть последствия реагирования человеком на 

стресс, на любую необычную ситуацию, незнакомых людей, другие события. [12] 
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Таким образом, глубокий анализ особенностей проявления копинг-поведения в 

юношеском возрасте позволит выявить адекватные стратегии выхода из проблемных и 

критических ситуаций, уменьшить отрицательное воздействие негативных обстоятельств, 

трудностей на личностное развитие, сформировать программы психологического 

сопровождения молодежи в этот период. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 

- 2020 годы 

2. Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, 

преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический 

журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–17. 

3. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях 

здоровья и болезни. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГМУ, 2009. – 136 c.  

4. Голованевская, В.И. Взаимосвязь особенностей «Я-концепции» исовладающего 

поведения / В.И. Голованевская. – Москва : МГУ, 2001. – 16-25 с 

5. Журавлева, А. Л.Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / 

Под ред. Т. Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – Москва : Институт психологии РАН, 2008. – 680 с. 

6. Корытова, Г. С.Профессиональный стресс: психологическая защита и копинг в 

педагогической деятельности: Монография / Г. С. Корытова ; ФГБОУ ВПО «ТГПУ».–Томск : 

ТГПУ, 2015. – 452 с. 

7. Вассерман, Л. И. Методика для психологической диагностики способов совладания 

со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями: Пособие для врачей и 

медицинских психологов /Б.В.Иовлев, Е.Р.Исаева.–Санкт-Петербург: Изд-во института 

В.М.Бехтерева,2009.–35 с.  

8. Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических 

ситуаций // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2001. - №4.  

9. Грановская Р.М., Никольская И.М. Психологическая защита у детей. СПб., 2009.  

10. Гринина О. В., Кича Д. Н. Пути совершенствования системы лечебно-

оздоровительной работы// Материалы первой научной конференции «Образ жизни и 

здоровье студентов». - М. 2005. С. 9-12.  

11. Джеймс У. Психология. - М., 2011. - 301 с. 

12. Aikaterini Michou, Athanasios Mouratidis, Evren Ersoy, Hasan Uğur Social 

achievement goals, needs satisfaction, and coping among adolescents Original Research Article 

Personality and Individual Differences, Volume 99, September 2016, Pages 260-265  

 

 

ӘОЖ 541.124 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Балабекова С.Р. математика пәнінің мұғалімі 

«№2 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Талдықорған қаласы 

 

E- mail: balabekova63@mail.ru 

        

 Баяндамада жаңартылған білім беру жүйесі бойынша қысқа мерзімді сабақ 

жоспары берілген.Оқу мақсаттары көрсетіліп, әр тапсырмаға бағалау критерийі, 

дескрипторлар берілген. 

Кілт сөздер: қысқа мерзімді сабақ жоспары,бағалау критерийі, дескриптор,сәуле, 

ашық сәуле, интервал, жартылай интервал,кесінді. 

 



 

38 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 В докладе об обновленном содержании образования представлен краткосрочный 

план урока. Определены цели урока, на каждое задание представлены критерии и 

дескрипторы. 

Ключевые слова: краткосрочный план урока, критерии оценивания, 

дескрипторы,луч, открытый луч, интервал, полу интервал, отрезок. 

 

The report on the updated content of education presents a short – term lesson plan. The 

objectives of  the lesson are defined, criteria and descriptors are presented for each task. 

Key words: short – term lesson plan, assessment criteria, descriptors, ray, open, rays, 

interval, half – interval, segment. 

 

Математикалық білім негізгі орта және жалпы орта білім беретін мектеп 

бағдарламасында жетекші орын алады, бұл математиканың тәжірибелік маңызымен, 

адамның қалыптасуы мен ойлауындағы мүмкіндіктермен, қоршаған әлемді танудағы ғылыми 

әдістер туралы түсінікті қалыптастырумен айқындалады. Жаңартылған оқу 

бағдарламаларында оқушылардың бойында шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау, - 

қарым-қатынас жасау қабілеті, өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен 

қарау, жауапкершілік, денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету, өмір 

бойы оқуға дайын болу сияқты құндылықтарды қалыптастыру қажет. Сонымен қатар сын 

тұрғысынан ойлау,білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті, проблемаларды 

шешу қабілеті, ғылыми-зерттеу дағдылары, қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды 

қоса алғанда), жеке және топпен жұмыс істей білу қабілеті, АКТ саласындағы дағдылары 

қалыптасады. Мұғалімнің  шығармашылық  жұмысы  ең бірінші  сабаққа даярлықтан   

басталады, өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың 

қабілеттерін, жас  ерекшеліктерін  ескере отырып, иллюстрация, техникалық құралдарды, 

дидактикалық  материалдарды, әр түрлі әдіс - тәсілдерді  пайдалану. Мұғалімнің осы 

шығармашылық әрекеті арқылы оқушының шығармашылық қабілеті қалыптасады.Өз 

тәжірибемнен бір сабақтың үлгісін ұсынып отырмын. 

Ұзақ мерзімді жоспарлаудың тарауы:               Мектеп: «№2 орта мектеп» КММ 

Күні:                                                                          Мұғалімнің аты – жөні: Балабекова С.Р. 

Сынып: 6                                                                  Қатысқандар:    Қатыспағандар 

Сабақтың тақырыбы Сан аралықтары 

Осы сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары 

6.2.2.7 сан аралықтарын жазу үшін белгілеулерді пайдалану  

6.2.2.8 сан аралықтарды кескіндеу 

Сабақтың мақсаты Барлығы:сан аралықтарын жазу үшін белгілеулерді 

пайдаланып,сан түзуінде кескіндеу; 

Көпшілігі:сан аралықтарын кескіндеу арқылы сан аралықтарының 

түрлерін ажырату; 

Кейбіреуі: теңсіздікті шешіп, сан аралықтарын сан түзуінде 

кескіндеу. 

Бағалау критерийі Сан түзуінде берілген аралықтарды кескіндейді 

 

Тілдік мақсаттар  Тілдік мақсат . Оқушылар: Сан аралықтарын жазу үшін 

белгілеулерді пайдаланады; сан аралықтарын ажыратып, сипаттай 

алады; сан түзуінде аралықтарды кескіндейді;  

Пәнге қатысты лексика мен терминалогия: 

Сызғыш, сан түзуі,оң сандар, теріс сандар,кесінді, жарты 

интервал,интервал, сәуле, ашық сәуле, қатаң теңсіздік, қатаң емес 

теңсіздік; 
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Диалогқа/ жазылымға қажетті тіркестер: егер теңсіздіктер <   

немесе  ˃ белгілерімен жазылса, онда  ....; егер теңсіздіктер ≥ ( 

артық немесе тең) және ≤ (кем немесе тең) белгілерімен жазылса, 

онда .....; теңсіздіктің шешімі болатын нүктені кішкентай 

дөңгелекпен белгілейді; шешімі болмайтын шеткі нүктені 

шеңбермен белгілейді.Интервал мен жарты интервалдың 

айырмашылығы неде?; Қандай сан аралығы кесінді деп аталады? 

Құндылықтарға 

баулу 

Мәңгілік ел идеясының жалпыға бірдей еңбек қоғамы құндылығы 

негізінде шығармашылыққа, ынтымақтастыққа баулу. 

Пәнаралық 

байланыс 

геометрия 

Алдыңғы білім Кординаталық түзу, теңсіздік,теңсіздіктің шешімі болатын нүкте, 

теңсіздіктің шешімі болмайтын нүкте, қатаң емес теңсіздік, қатаң 

теңсіздік 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған  

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырып 

оқушыларды сан аралықтарының «кесінді», « 

интервал», «сәуле», «жартылай интервал» атауы 

бойынша топқа бөлемін. Партада әрбір оқушының 

алдында «Бесбұрыштар» топтамасы болады. 

Мақсатым:Оқушылардың назарын сабақтың 

мақсатына шоғырландыру. 

Үй тапсырмасын тексеру үшін «Көршіңді тексер» 

белсенді оқу әдісін пайдаланып оқушылардың 

дәптерін көршісімен алмастыру арқылы слайдтағы 

сұрақ – жауап арқылы тексеруін өтінемін және топ 

басшысына бағалау парағына  әркімнің жинаған 

«бесбұрыштар» санын жазып отыруын тапсырамын, 

нәтижесінде оқушылардың бірін – бірі бағалауы 

жүзеге асырылады,назарлары сабаққа аударылып 

оқушылардың  тыңдалым, оқылым  дағдылары 

қалыптасады. 

А) «- 4 санымен 3 саны қоса алынған -4- тен 3-ке 

дейінгі аралық» ( кесінді –[ -4; 3] ) 

Б) « -5 саны қоса алынған -5-тен 4-ке дейінгі аралық» 

(жартылай интервал-[-5;4)) 

В) «8 саны қоса алынған 8-ден плюс шексіздікке 

дейінгі аралық»( сәуле – [8;  +∞)) 

Д) « минус шексіздіктен 6-ға дейінгі аралық» ( ашық 

сәуле –(-∞; 6) 

Е) « 2-ден 7-ге дейінгі аралық» (интервал – (2; 7) 

 

ҚБ: «Бесбұрыш» жинау 

Әрбір толық жауап үшін - 1 
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Сабақтың 

ортасы 

1 тапсырма  «Досыңмен сырлас» 

«Досыңмен сырлас» белсенді әдісінің нәтижесінде 

оқушылар жұптық жұмыс барысында бірін – бірі 

оқытады, қай жерде тыңдап, қай жерде сөйлеу 

керектігін біледі, ойлау дағдылары қалыптасады және 

саралаудың қорытынды тәсілі жүзеге 

асырылады.Дайын слайдта берілген жауаптар арқылы 

өзін – өзі бағалау үдерісі орын алады. Сабақ 

мақсатының барлық оқушы үшін алынған сан 

аралықтарын жазу үшін белгілеулерді 

пайдаланып,сан түзуінде кескіндеу мақсаты 

орындалады. 

Мына теңсіздіктердің шешімдерін координаталық 

түзуде кескіндеп, сан аралығымен жаз: 

      а)    x < 9;                   ә) 4 ≤  x  ≤10 

б) -5 < x ≤ 7     в) x ≥ -3;                     

Бағалау критерийі: Сан түзуінде берілген 

аралықтарды кескіндейді. 

Дескриптор: Білім алушы: 

Сан түзуін салады; Берілген аралықты кескіндейді; 

Белгілеулерді пайдаланып сан аралығын жазады. 

ҚБ: Әркім дұрыс орындаған тапсырмасының санына 

байланысты жинаған «Бесбұрыштар» санын топ 

басшысына айтады.Неліктен сонша «Бесбұрыш» 

болды? Қай аралықты кескіндеуді түсіне алмадыңыз? 

Ол аралықты былай кескіндесе болады... деген 

сұрақтарды талдай отырып кері байланыс орнатамын. 

2-тапсырма «Карусель» әдісі 
Оқушылар  берілген тапсырманың шешімін іздеуде 

шағын топтарда жұмыс жасайды.Оларға басқа 

топтардың жауаптарын бағалай отырып, өз 

жауаптарын негіздеуге мүмкіндік туады.Әр топ 

берілген уақыт аралығында өздеріне тиісті 

тапсырманы орындап болған соң, келесі топқа 

жылжытып оқу парағын береді.Оқушылар алдыңғы 

топтың жауабымен танысады, талқылайды, егер 

келісетін болса келісетіндігін білдіріп «+» белгісін 

қояды, ал егер келіспесе өз шешімдерін жазады.Әр 

топ барлық жұмыс плакаттарымен танысып, ондағы 

сұрақтарға жауап беріп  болғанша «Карусель» 

жұмысы жалғасады.Содан кейін барлық 

тапсырмалардың жауаптары көрсетіліп 

қорытындыланады, яғни қорытынды жасау және 

шешім қабылдау дағдысы қалыптасады, яғни 

сабақтың көпшілік оқушылар үшін сан аралықтарын 

кескіндеу арқылы сан аралықтарының түрлерін 

ажырату мақсаты орындалады. 

Берілген сан аралықтарын сан түзуінде салыңыз:  

1 топ:   а) [–2; 5] ;   [ 0;6] 

2 топ: b) [–2,5; 3) ; (1;5] 

3 топ:   с) (−∞;2,5]; [4; +∞) 

4 топ:   d) (−4.5; +∞) ; (2;+∞) 
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Қалыптастырушы 

бағалауға 

арналған  

тапсырмалар 

жинағы  
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Бағалау критерийі: Сан түзуінде берілген 

аралықтарды кескіндейді. 

Дескриптор: Білім алушы: 

Сан түзуін салады; сан түзінде кесіндіні салады; 

жарты интервалды салады; сәулені салады; ашық 

сәулені салады. 

Қортындылаудан кейін топтар бірін – бірі 

«Бесбұрышз» беру арқылы 1→2→3→4→1 бағалайды, 

яғни топтық бағалау жүзеге асырылады, топ басшысы 

өз тобының жинаған «Бесбұрыштар» санын бағалау 

парақшасына түсіреді. 

3 - тапсырма. «Бас қатырғылар» әдісі 

«Бас қатырғылар» әдісі арқылы жалпы топтық 

талқылау жүргізіледі. 

Жаттығуды орындау барысында саралаудың 

қорытынды тәсілі қолданылды.Сабақтың кейбір 

оқушылар үшін алынған, теңсіздікті шешіп, сан 

аралықтарын сан түзуінде кескіндеу мақсаты 

орындалады. 

Оқушы бүтін сан ойлады. Ойлаған санға оның   - ін 

қосса, 10- нан үлкен сан шығады. Егер ойлаған саннан 

оның  - ін азайтса, 5- тен кіші сан шығады. Оқушы 

қандай сан ойлады? Ойлаған сан қандай аралыққа 

тиісті, кескіндеп көрсетіңіз. 

Бағалау критерийі: Сан түзуінде берілген 

аралықтарды кескіндейді. 

Дескриптор: Білім алушы: 

Есептің шартын құрастырады; Есептің шартына 

сәйкес теңсіздік құрастырады; Теңсіздікті шешіп, 

белгісіз санды анықтайды; Сан түзуін салады; 

Табылған санды тиісті аралықта кескіндейді. 
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Сабақтың 

соңы 

«Талқылау бойынша серіктестер» 

СЕРІКТЕСІҢІЗБЕН ТАЛҚЫЛАҢЫЗ: 

Өзіңіз үйренген үш нәрсе туралы; 

Не нәрсе оңай болды? 

Не нәрсе қиын болды? 

Не білгіңіз келеді? 

Оқушылар 

стикерлерге өз 

пікірлерін жазады 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

1. «Досыңмен сырлас» белсенді әдісінің 

нәтижесінде оқушылар жұптық жұмыс 

барысында бірін – бірі оқытады, қай жерде 

тыңдап, қай жерде сөйлеу керектігін біледі, 

ойлау дағдылары қалыптасады және 

саралаудың қорытынды тәсілі жүзеге 

асырылады. 

Бағалау парағы 

бойынша 

нәтижелерді 

бағамдау.  

 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасы 

сақтақталды. 
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Мақалада өзгеріс заман талабы екендігі, жаңартылған білім мазмұнының өзектілігі, 

ақпараттық білім негіздері, компьютерлік сауаттылық, бала бойындағы дарынды 

қасиеттерді ашу көзделген. 

Кілт сөздер: педагогикалық қызмет, инновациялық технологиялар, білім беру жүйесі. 

 

В статье рассматриваются все реформы, как требование современности: 

актуальность обновления содержания образования, основы информационного обучения, 

компьютерная грамотность, развитие всевозможных способностей детей.  

2. «Карусель» әдісі 

Оқушылар  берілген тапсырманың шешімін 

іздеуде шағын топтарда жұмыс жасайды.Оларға 

басқа топтардың жауаптарын бағалай отырып, 

өз жауаптарын негіздеуге мүмкіндік туады, яғни 

қорытынды жасау және шешім қабылдау 

дағдысы қалыптасады. 

3. «Бас қатырғылар» әдісі арқылы жалпы 

топтық талқылау жүргізіледі. 

Жаттығуды орындау барысында саралаудың 

қорытынды тәсілі қолданылды. 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары 

шынайы, қолжетімді болды ма?Барлық 

оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? 

Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген 

болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау 

дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде 

уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?Сабақ 

жоспарынан ауытқулар болды ма және 

неліктен? 

Оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді 

болды. Барлық оқушылар оқу мақсатына 

қол жеткізді. Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді. Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болған жоқ. 

 

Жалпы бағалау 

 

Сабақта  ең жақсы өткен екі нәрсе( оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: Оқушылардың «Карусель» әдісіндегі белсенділігі 

2:Бағалау критерийіне сай құрылған дескрипторлар 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге 

назар аудару қажет? 

Дарынды оқушыларға саралау тапсырмаларын дайындау. 

https://teacode.com/online/udc/37/371.3.html
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, инновационные технологии, 

система образования. 

 

The article is devoted to the overview of reforms as the demand of modern times: the 

actuality of the updated curriculum, the basics of media and digital literacy, to the development of 

children’s ability. 

Key words: pedagogical activity, innovative technologies, the educational system. 

 

Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі ұстанған 

мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын 

меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі жаңа әдіс - тәсілдерін іздестіру, 

жаңа технологияларды сабаққа тиімді пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін 

дамыту. Бұған Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында айтылған 

«ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі нақты 

дәлел.  

Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын меңгерту ғана емес, 

өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі кең, ақпарат көздерін өз бетімен 

қолдана алатын, қабілетті де талантты, жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын 

баланың ішкі болмысы мен табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше. «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 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.  [3, 92б.] 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, 

терезесін тең ететін – білім. 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. 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 
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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 беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Білім алушылардың күтілетін оқу нәтижелері 

жетістігін бағалау жүйесі білім беру мазмұнының ажырамас бір бөлігі болып табылады. 

Жаңартылған орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың оқу жетістігін 

критериалды бағалау жүйесі қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі бұрыңғы дәстүрлі 

бағалауға қарағанда қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып ерекшеленеді. 

Қалыптастырушы бағалауда білім алушыларға жаңа материалды меңгеру кезеңінде 

тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағанын және оқыту мақсаттарына қол жеткізгенін 

түсінуге мүмкіндік беретін бағалау. Жиынтық бағалау оқу тоқсанының соңында оқу 

бағдарламасының бөлімдерін оқып аяқтағаннан кейін білім алушылардың меңгерген білімі 

мен қалыптасқан дағдылары деңгейін айқындайтын бағалау. Критериалды бағалау 

мұғалімдер мен оқушылар және ата-аналарға да өте тиімді бағалау түрі, өйткені мұғалім 

үшін — сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға, өз іс-әрекетін саралап және 

болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға т.б., оқушылар үшін — табысқа жетелейтін 

бағалау критерийлерін түсінуге, өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсіп, 

түсінбегенін түзетуге мүмкіндік алады, сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін 

көрсетуге т.б., ата-аналар үшін — оның оқуындағы табыстылықты бақылауға, оқуына қолдау 

көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – оқушыларды сындарлы 

оқытуға үйрету, әлемдік білім кеңістігіне қол жеткізу, инновациялық білім негіздерін терең 

меңгерту. Мұғалімдер қауымы үшін білім беру ісінде нәтижелікпен сапалы білім беру 

маңызды болып саналады. Ал нәтижеге қол жеткізуде бағалау нақты, шынайы, сенімді, 

ынталандырушы сипатта болғаны абзал. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында критериалды 

бағалауды қолдану тақырыбында жалпы критериалды бағалауға тоқталғым келіп тұр. Қазіргі 

таңда жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылардың оқу жетістігін критериалды 

бағалау жүйесі анықтайды. Бұл бағалау рәсімдерінің сапалылығын, олардың халықаралық 

стандарттарға сәйкестігін және әр білім алушының оқудағы қажеттілігін қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

Қазақстан үшін ұсынылып отырған жаңа критериалды бағалау жүйесі білім 

алушының дамуын, оның қызығушылығын және оқуға деген ынтасын арттыруға 

бағытталады. Егер әр білім алушыға және оның ата-анасына түсінікті болатындай нақты әрі 

өлшемді бағалау критерийлері белгіленетін болса, бұған жетуге әбден болады. 

Критериалды бағалау жүйесінің мақсаты бағалау критерийлерінің негізінде білім 

алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін жетілдіре түсу 

үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну. 

Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері: 

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту; 

2. Жүйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың өзін-өзі үнемі жетілдіріп 

отыруына жағдай жасау; 

3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; 
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4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз: 

–– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы; 

–– мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы; 

–– ата-аналарға оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы; 

–– басқару органдарына ұсынылған білім беру қызметінің сапасы туралы ақпараттар 

ұсыну. 

  Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі: 

1.Алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы;  

2.Анық, айқындылығы;  

3.Бағаның әділдігі;  

4.Өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 

 Критериалды бағалау жүйесінің мүмкіндіктері: 

 Оқу үрдісінің әрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау; 

 Оқу бағдарламасына сәйкес оқытудың мақсаты мен нәтижелерінің жетістіктерін 

оқушылардың өздерінің талдауы; 

 Әрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау; 

 Оқу бағдарламасын меңгерудегі олқылықтарды жою үшін оқушыларды 

ынталандыру; 

 Оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау; 

 Оқу үрдісін ұйымдастырудың және оқу материалын меңгерудің ерекшеліктерін 

анықтау үшін мұғалім, оқушы және ата-ана арасында кері байланысты қамтамасыз 

ету. [1, 37б.] 

Критериалды бағалау артықшылықтары: 

 Оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы бағаланады; 

 Оқушының жұмысын бағалау алдын –ала ұсынылған критерийлерге негізделеді; 

 Бағалау алгоритмі оқушыларға алдын-ала белгілі; 

 Оқушы нақты не мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі; 

 Оқушыға өзінің білімділік деңгейі анық көрініп тұрады; 

 Критерий арқылы бағалау мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп отыруына 

мүмкіндік береді; 

 Білім берудің сапасы артады. 

 Критериалды бағалаудың маңыздылығы ,ол үш жақты болмақ: 

Мұғалімдер үшін:  

-Сапала нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға;  

-Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға;  

-Сабақ берудің сапасын арттыруға;  

-Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған 

ауқымын жоспарлауға;  

-Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;  

-Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге 

 Оқушылар үшін:  

-Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі әдістерін 

пайдалануға;  

-Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;  

-Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;  

-Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге 

 Ата-аналар үшін:  

-Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға; 

-Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға; 

-Оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады. 
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Критериалды бағалаудың қағидаттары 

• Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқытудың ажырамас бір бөлігі 

болып табылады, ол оқу бағдарламасындағы мақсаттармен, күтілетін нәтижелермен тікелей 

байланысты.  

• Шынайылық, сенімділік және валидтілік. Бағалау дәл және сенімді ақпаратты 

ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу мақсаттарына жетуге, күтілетін 

нәтижелерді бағалайтынына сенімділігі болады.  

• Ашықтық және қолжетімділік. Бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады, 

сондай-ақ, барлық оқу үдерісіне қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін 

арттырады. 

• Үздіксіздік. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің ілгерілеуін дер кезінде 

және жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс. [2, 85-86б.] 

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. [4, 112б.] 

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 әдістерін сабақта өз дәрежесінде 

ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін береді деп ойлаймын. 
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БІРІКТІРІЛГЕН ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ – САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ 

 

Бижігітов М.Б. 

Талдықорған политехникалық колледж директорының  

оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары, Талдықорған қ. 

 

Мақалада қолданбалы дағдыларды меңгеру мен теориялық дайындықты ескеретін 

қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын енгізу мәселелері қарастырылған 

Кілт сөздер: қолданбалы бакалавриат, қолданбалы дағдылар, оқу- әдістемелік 

бірлестік,компонент,эксперимент.  

 

В статье рассмотрены вопросы внедрения образовательных программ прикладного 

бакалавриата, учитывающих теоретическую подготовку и освоение прикладных навыков 

Ключевые слова: прикладной бакалавриат, прикладные навыки, учебно - 

методическое объединение, компонент, эксперимент. 

 

The article deals with the implementation of educational programs of applied undergraduate, 

taking into account the theoretical training and development of applied skills. 

Key words: applied baccalaureate, applied skills, teaching Union, component, experiment. 

 

ЭКСПО-ның соңғы күнінде Финляндия павильонында бизнес кездесу өтті, онда 

Астанадағы ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу аясында 

орнатылған байланыстарды одан ары сақтап қалу мәселелері талқыланды. «Көлік және 

коммуникация колледжі» МКҚК мен Финляндияның JAMK қолданбалы ғылымдар 

университеті қолданбалы бакалавриат бойынша мамандарды даярлауда ынтымақтастық 

орнату туралы меморандумға қол қойды. Қолданбалы бакалавриаттың артықшылығы айқын 

– жоғары білікті мамандарды тәжірибеге бейімдеу арқылы дайындау болып табылады. 

Күтіліп отырғандай, төрт жыл бойы қолданбалы бакалавриат мамандығы бойынша оқыған 

студенттер жоғары білім деңгейінде теориялық дайындығы жоғары жақсы тәжірибесі мол  

маман болып шығады[1]. 

2017 жылдың 9 қазаны мен 20 қазан аралығында 72 сағат көлемінде Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриаттың білім 

беру бағдарламаларын іске асыру тақырыбында «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ Кәсіптік білім 

беру орталығы ұйымдастырған халықаралық талаптарға сәйкес біліктілік арттыру курстары 

Талдықорған политехникалық коллджінің базасында өтті.  Облысымыздың колледждерінен 

келген 20 оқытушы осы «Қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын іске 

асыру»  тақырыбы кустартарына қатысты[2]. 

Қолданбалы бакалавриат идеясы техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы 

қолданбалылық компонентін күшейтуде мемлекеттік қолдау тауып отырған тренд деп айтсақ 

болады. 

Колледжіміздің базасында 1990 жылдардың басынан бері ұйымдастырлып жұмыс 

жасап келе жатқан «Кәсіптік білім беру» оқу-әдістемелік бірлестігі бар.  

Міне осы оқу-әдістемелік бірлестік «Кәсіптік білім беру» мамандығы бойынша 

қолданбалы бакалавриат оқу бағдарламасының жобасын қалыптастыру жұмыстарын Ілияс 

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекттік униврситетінің Кәсіптік оқыту және техникалық 

пәндер кафедрасымен бірлесіп 2018 жылдың наурыз айында бастаған болатын. 

ҚР Білім жән ғылым министрлігінің 2018 жылдың 26 маусымында Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриаттың білім 

беру бағдарламаларын эксперимент режимінде енгізу туралы №305 бұйрығы шықты[3]. 
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Бұйрыққа сәйкес Талдықорған политехникалық колледжі «Кәсіптік білім беру» 

мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриат оқу бағдарламасын эксперимент режимінде 

жургізетін болып, серіктес жоғары оқу орны болып Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекттік униврситеті белгіленді. 

Наурыз айында бастау алған жоба өзінің логикалық жалғасын тапты.  

2018 жылдың шілде айында «Кәсіптік білім беру» мамандығы бойынша қолданбалы 

бакалавриат оқу бағдарламасы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекттік 

униврситетінің Кәсіптік оқыту және техникалық пәндер кафедрасы меңгерушісі доцент 

Амангелді Ахметұлы Құрманбаевтың тікелелей қатысуымен дайындалып тамыз айынын 17 

күні Астана қаласында өткен ҚР БжҒМ жанынан құрылған Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңес отырысында қаралды, оқу процессінде қолдануға ұсыну туралы шешімі шықты[4]. 

2018-2019 оқу жылына қабылданған студенттер қатарында Қолданбалы бакалавриат 

бағдарламалары бойынша күндізгі бөлімге /бір топ/ 25 студент және сырттай бөлімге 18 

студент қабылданды. «Кәсіптік білім беру» мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриат 

оқу бағдарламасын эксперимент режимінде іске асыру жұмыстары жүргізілуде[5].  

Оқу процесі бекітілген жұмыс оқу жоспарына сәйкес жүргізілуде. Студенттердің оқу 

үлгерімі 100%, білім сапасы бойынша да көрсеткіштері жақсы. 

Нәтижесі, жоғары оқу орындары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

оқу бағдарламаларының сәтті интеграциясының қалыптасуы. 
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Бақылаудың әрбір деңгейі ең үнемді және жеткілікті түрлеріне, бақылау 

тапсырмалары мен түрлеріне сәйкес келуі керек. Әрбір кезең үшін өз бағалау критерийлерін 

әзірлеу керек. 

Кілт сөздер: бақылау, түрлер, кезең, бағалау, критерийлер, коммуникативтік 

құзыреттілік,  интерактивті сауалнамалар.  

 

Каждому уровню контроля должны соответствовать свои наиболее экономные и 

адекватные формы контроля, типы и виды контрольных заданий. Для каждой стадии 

должны быть разработаны свои критерии оценки.  

Ключевые слова: контроль, виды контроля, оценка, коммуникативная компетенция, 

интерактивный опрос.  
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Each level of control should correspond to its most economical and adequate forms of 

control, types and types of control tasks. For each stage its own assessment criteria should be 

developed. 

Key words:   control, types of control, assessment, criteria,  communication competencies,  

оnline survey. 

 

В новых  социально - экономических условиях развития казахстанского общества, в 

процессе интенсивной интеграции и глобализации экономики в различных сферах жизни 

знание и изучение языков становятся актуальной необходимостью для каждого из нас, и 

русский язык в ряду других занимает свою нишу  как средство межкультурного, делового и 

личностного общения. 

С каждым годом увеличивается  количество людей, в том числе и иностранцев, 

желающих изучать русский язык для того, чтобы использовать в дальнейшем свои знания и 

навыки в практической деятельности. Система обучения  направлена на развитие 

способностей использовать русский  язык в процессе межкультурного взаимодействия в 

типичных ситуациях устного и письменного общения.  Принцип коммуникативной 

направленности, направленный на развитие  социокультурных знаний, языковых, речевых 

навыков, определяет и обеспечивает формирование необходимых коммуникативных 

компетенций. Особую важность в связи с этим приобретает проблема контроля знаний 

языка и владения им как иностранным.  

Контроль также позволяет выявить положительные стороны методики,  определить 

пути её совершенствования, даёт возможность оценить результаты обучения и сформировать 

необходимую траекторию дальнейшего учебного процесса. 

Безусловно, цели и задачи работы определяют образовательный процесс, где учёт 

коммуникативно-речевых навыков – это неотъемлемая часть всей образовательной системы. 

Существует множество видов контроля знаний, например, при помощи зачётных, 

проверочных работ и тестов студент может объективно оценить свою работу, убедиться в 

степени  усвоения материала и спланировать свою дальнейшую  учебную деятельность. 

Здесь имеет место воспитательный аспект: повышая свою самооценку, студент 

настраивается  на успех. 

Традиционные методы контроля, несомненно, являются достаточно приемлемыми для 

проверки знаний, умений и навыков  практического и познавательного характера: с их 

помощью можно определить уровень усвоения знаний. Но отсутствие вариантов в 

оценивании при опоре преподавателя на нормативные документы является их существенным 

недостатком. Возникает необходимость в дифференцированном подходе к контролю знаний 

и использовании индивидуального подхода в обучении студентов. Это достаточно 

затруднительно, если в группе студенты с разным уровнем владения русским языком (от 

базового до продвинутого). 

Но данная система имеет и  следующие положительные моменты:  

-студент самостоятельно и в удобном ему темпе выполняет и оценивает свою работу, 

подсчитывая количество ошибок и, тем самым, наблюдая за своими успехами в усвоении 

материала; 

- тренировочные и контрольные упражнения предлагаются в соответствии с уровнем 

подготовки cтудентов, с их помощью каждый может увидеть и оценить результаты работы; 

-  преподаватель меняет свою роль, является только консультантом по вопросам, 

вызывающим определенные затруднения. 

В целом дифференцированный подход имеет, несомненно, положительный итог: 

системность, личностноориентированность, психологический комфорт и уверенность в своих 

знаниях. 

Об эффективности и надежности такого методического приема к системе обучения и 

контроля можно будет судить по результатам года.  
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Таким образом, объектом контроля должна стать коммуникативно-речевая 

компетенция обучаемых, т.е. их умение студентов использовать  все виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.    

При аудировании объектом проверки является уровень сформированности 

коммуникативно- речевых компетенций (при восприятии иноязычного текста на слух); при 

говорении тестируется уровень сформированности речевых навыков и умений при 

продуцировании связных, логичных высказываний по изученной тематике в соответствии с 

коммуникативно-заданной установкой; при чтении объект тестирования- уровень 

сформированности речевых навыков и умений при ознакомительном чтении текстов с 

установкой на общий охват содержания и при изучающем чтении с детализацией  

содержания; письменный контроль заключается в определении  уровня сформированности 

речевых навыков и умений, необходимых для письменного монологического высказывания 

продуктивного и репродуктивного характера в соответствии с коммуникативными задачами. 

Лингвострановедческие знания (знания о стране изучаемого языка и образе жизни его 

носителей), навыки, умения проверяются на материале текстов и заданий, обеспечивающих 

продуцирование спонтанной русской речи, а также в ходе общения со студентами с 

использованием тематики устно- речевого и письменного общения. 

 Что же даёт контроль преподавателю в процессе обучения? 

Во-первых,  получить информацию о результатах работы группы студентов в целом и 

каждого индивидуально;  

во-вторых, получить информацию о эффективности своей работы. 

Преподаватель  с помощью контроля может определить уровень владения языком, 

достигнутого студентами за определённый период обучения и оценить, как студенты 

овладели  изученным материалом и в какой степени могут им пользоваться в практических 

целях.  

Что же даёт контроль студенту в процессе обучения? 

Во-первых, повысить интерес и мотивацию в обучении, поскольку контроль - 

свидетельство  успешности или неуспешности в работе;  

во-вторых,  корректировать свою учебную деятельность, закреплять навыки и 

повышать качество знаний. 

Все виды контроля за учебной деятельностью студентов должны соответствовать  

следующим организационным требованиям:  

1) контроль на всех этапах изучения языка необходимо проводить регулярно;  2) 

дифференцированно оценивать уровень владения языковым материалом и 

сформированность речевых умений, учитывать индивидуальные качества, возрастные 

особенности  и специфические особенности изучаемого языка; 

 3) контроль должен быть всесторонним - охватывать все разделы учебной программы 

и все уровни теоретических знаний, практических навыков и умений обучающихся. 

На современном этапе методистами выделены следующие функции контроля на 

занятиях по языку: диагностическая, обучающая, управляющая, корректирующая, 

стимулирующая, оценочная.  

При коммуникативно – ориентированном обучении контроль обычно выполняет две 

базовые функции- диагностическую и обучающую. Диагностический контроль позволяет 

выявить пробелы в усвоении учебного материала и определить уровень сформированности 

тех или иных умений.   В дальнейшем  работа направлена на  устранение этих недостатков  

посредством варьирования стратегий обучения. Обучающая функция контроля направлена  

на формирование у студентов умений и навыков самоконтроля и самооценки как факторов, 

направляющих и мотивирующих  их учебную и коммуникативно-речевую деятельность.   

В целях обеспечения обучающей и развивающей функций контроля и повышения 

интереса студентов к его проведению и результатам на различных этапах необходимо 

использовать разные виды контроля: предварительный, текущий, тематический или 

промежуточный, итоговый.  
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Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

студентов на начальном обучающем  уровне, на элементарном текстовом материале.  

Текущий контроль проводится  в повседневной работе с целью проверки усвоения 

пройденного материала и выявления пробелов в знаниях. 

Тематический или промежуточный контроль должен носить регулярный характер и 

осуществляться периодически по мере прохождения новой темы, поскольку направлен на 

систематизацию знаний. 

Итоговый контроль имеет целью установление уровня владения языком, достигнутого 

в результате изучения достаточно объемного  материала. С помощью  такого контроля 

можно определить прежде всего уровень коммуникативно-речевой компетенции. 

Специальные тесты, используемые по завершении, позволяют  достаточно объективно 

оценить результаты обученности каждого студента. Тесты являются "наиболее эффективным 

средством контроля благодаря возможности измерить результаты контроля с 

использованием специальных матриц и шкал. Контроль навыков выполнения действий и 

операций с языковым материалом при коммуникативном обучении должен быть направлен 

не столько на проверку знания лексических единиц и умение образовывать с их помощью 

грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении 

своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке" [1,284].  

Адекватный контроль устной речи осуществляется не только путем  оценки 

коммуникативной компетенции, включающей в себя различные навыки и умения, но и 

оцениванием качества продукта речи и процесса говорения. С продуктом-текстом 

оценивается также и: выбор языковых средств различных уровней (фонетико-

интонационного, лексического морфологического, синтаксического, стилистического ), от 

которых зависит правильное построение, содержание и информативность речевой 

конструкции;  форма и организация презентации содержания, логико-смысловая структуру, 

уровень понимания текста, способы и степень достижения коммуникативной цели и т.д. При  

оценке качества процесса говорения следует принимать во внимание  определенные 

темпоральные характеристики, использование механизмов самоконтроля, самооценки. 

Чтобы решить  противоречия между множественностью объектов, подлежащих 

контролю, с одной стороны, и необходимостью создания адекватной ситуации контроля- с 

другой, необходимо распределить объекты контроля по уровням контроля. Контроль в 

несколько уровней в области говорения позволяет обеспечить постепенный охват всех 

необходимых объектов, входящих в сферу говорения и способствует успешному проведению 

контроля на заключительной стадии проверки умения студентами осуществлять 

коммуникативно – речевую деятельность на русском языке. 

Наиболее  важной и ответственной является организация контроля на 3-м уровне - 

уровне контроля умений общаться, проверки содержательного аспекта речевой 

деятельности.  

Анализируя проблему оценивания степени овладения обучаемым устной речью, 

некоторые учёные, в частности А.А. Алхазишвили [2,49], отмечают, что при проверке 

сформированных навыков и умений говорения ответы следует оценивать по критериям 

спонтанной и нормативной речи. Спонтанная речь оценивается с точки зрения: а) 

соответствия содержания; б) полноты ответа; в) беглости и ясности речи. 

Хорошее качество речи, по мнению Т.М. Балыхиной [3,77], обусловлено такими 

показателями как естественные темп и ритм, ровность и продолжительность, слабый 

иностранный акцент или его отсутствие. На оценку отрицательно влияют продолжительные 

или частые паузы, не обоснованные содержанием высказывания, нечеткая артикуляция, 

искажения произношения. В отношении интонации и логического ударения учитывается, 

насколько студент способен расставлять смысловые акценты, чтобы подчеркнуть нюансы 

смысла или привлечь внимание слушающего, а также его умение интонировать. Важна 

ясность и понятность речи: нужны ли повторы, нужно ли прилагать усилия, чтобы 

воспринимать речь на слух, теряется ли смысл из-за плохого произношения, например, из-за 
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акцента. Произношение может быть соответствующим/не соответствующим стандарту или 

допустимому произношению (в другом варианте - произношение как у носителя языка, 

удовлетворительное, ниже среднего, очень плохое). 

Исходя из коммуникативного намерения студента, из достигнутого им результата  

общения, сформированного им смысла высказывания и возможности оценки этих данных 

носителями языка, профессионально не связанными с обучением языку, можно оценивать 

степень  коммуникативной компетенции студента. 

Тестирование, безусловно, обладает определенными преимуществами над другими 

методами контроля: 1) приоритет письменной формы контроля знаний перед устной; 2) 

экономия времени проверки качества усвоения знаний и умений студентов; 3) полный охват 

всего учебного материала; 4) использование современных технических средств. Выбор 

тестового задания должен определяться целями и задачами, в соответствии с которыми 

проводится тестирование, содержанием материала, усвоение которого необходимо выявить.  

Современные системы интерактивных опросов, например, SMART Response, Мастер 

– тест позволяют студентам подключаться из любой точки мира. Обработка результатов и 

статистические данные консолидируются с высокой скоростью. Современные студенты 

активно используют различные гаджеты в своём образовании  и такого рода тестирование 

даёт эффективный результат и мотивацию. 

Этап создания тестов предельно прост и при дифференцированной подготовке не 

занимает большого количества времени. 

1. Преподаватель загружает тестовые вопросы в программу и запускает тест; 

2. Присоединение к тестированию происходит через classlab.com, вводится 

идентификационный номер и своё имя; 

3. Студенты, пользуясь персональными мобильными устройствами, проходят 

тестирование в удобном для себя темпе. Преподаватель видит процентное соотношение 

выполнения теста всех студентов и количество ответов в режиме реального времени каждого 

студента; 

4. По завершении теста на устройствах студентов отображается правильность их 

ответов.  У преподавателя создаётся детальный отчет по тестированию, который далее 

экспортируется в файл Excel. 

В программе можно создавать тесты с разнообразными типами вопросов: 

· с выбором из множества предлагаемых вариантов одного;   

· альтернатива «Истина/ложь»; 

· с наличием 2-3 правильных ответов; 

· для высказывания мнений; 

· краткий  ответ на  открытые вопросы.  

Использование таких программ для создания дифференцированного тестирования 

является формой контроля, в основе которой лежит лингводидактический тест. Данная 

программа является очень удобной в использовании.  Компьютером мгновенно 

обрабатываются результаты и происходит формирование подробного отчета и 

статистических данных. 

В целом, критерии оценки, имея различную формулировку, единообразны. Речь 

тестируемого оценивается и количественно и качественно.  

Таким образом, при построении надёжной, действенной, экономной и эффективной 

системы контроля в учебном процессе по русскому языку как иностранному необходимо 

учитывать:  

а) основные психо - лингвистические трудности, проявляющиеся в типичных ошибках 

операционного уровня;  

б) степень усвоения лексико-грамматического материала  на конкретном этапе 

обучения; в) реальные умения и навыки, в которых будут функционировать приобретённые 

студентами компетенции. 
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Мақала жалпы білім беретін мектептерде оқытудағы өзекті мәселелерінің бірі – 

тұтас емес мәтіндермен жұмыс жүргізу дағдыларын дамытуға арналған. Аталған 

мақалада орыс тілі мен ағылшын тілі мұғалімдерінің іс-әрекеттегі зерттеу нәтижелері 

ұсынылады, авторлар түрлі оқу кезеңдері мен әртүрлі сабақ кезендерінде жүргізілітен 

тұтас емес мәтіндермен жұмыс түрлерін сипаттап, оқушылардың жұмыс үлгілерін 

келтіреді. Мақалада бірнеше тұтас емес мәтіндердің түрлері үлгі ретінде берілген.  

Кілт сөздер: тұтас емес мәтін, ақпаратты ұсыну, дағдылар жүйесі, 

функционалдық сауаттылық, әдістер мен тәсілдер, коммуникация, мәтіндегі логикалық 

байланыс, модель, тұтас емес мәтіндердің түрлері. 

  

Статья посвящена одной из актуальных проблем обучения в 

общеобразовательной школе – развитию умения работать с несплошными текстами. 

Авторы представляют результаты исследования практики учителей русского и 

английского языков, описывают варианты работы с несплошными текстами на разных 

этапах обучения и на различных этапах урока, приводят примеры работ учащихся. В 

статье предложены некоторые виды несплошных текстов, которые могут 

использоваться в качестве образцов. 

Ключевые слова: несплошной текст, представление информации, система 

навыков, функциональная грамотность, формы и методы, коммуникация, логические 

связи в тексте, модель, виды несплошного текста. 

 

The article is devoted to one of the actual problems of teaching in a secondary school - 

the development of the ability to work with visuals. The authors present the results of the 

research of Russian and English teachers’ practice, describe options for working with visuals at 

different stages of training and at different stages of a lesson, and give examples of student 

work. The article suggests some types of visuals that can be used as samples. 

Key words: visuals, presentation of information, skills system, functional literacy, forms 

and methods, communication, logical connections in the text, model, types of visuals.  

 

В связи с переходом на новые программы обучения в школах Казахстана, у многих 

учителей возникают проблемы при обучении сбору, анализу, переработке и 

представлению информации на уроках. Это касается не только предметов языкового 

цикла, но и предметов гуманитарного направления, а также прикладных наук. Большую 
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роль в обучении сбору и анализу информации в учебном процессе может оказать работа с 

несплошными текстами как средством эффективной коммуникации. [1, с. 2]  

Если проанализировать систему навыков, которые должны продемонстрировать 

учащиеся во время тестирования по PISA, то можно выделить те, которые необходимо 

развивать именно при работе с несплошными текстами. [2, с 29] 

 

Требования PISA Навыки при составлении 

несплошного текста 

формулировать основную мысль 

 

 

формулировать (при помощи отбора языковых 

единиц, символов и знаков) основную мысль с 

учетом того, чтобы она была понятна для 

читателя 

определять основные составляющие графика, 

таблицы и других текстов (структура) 

определять основные составляющие графика, 

таблицы и других текстов (структура): 

количество частей, строк, граф и т.д. 

определять назначение графика, карты или 

рисунка  

учитывать назначение графика, карты или 

рисунка (для какой целевой аудитории создается, 

с какой целью) 

устанавливать соответствия между частями 

текста 

устанавливать структурные, логические, 

смысловые соответствия между частями текста 

оценивать не только содержание, но и форму учитывать не только содержание, но и форму 

создаваемого текста (для привлечения внимания 

читателя, для лучшего понимания читателем 

основной мысли 

оценивать назначение текста, качество его 

исполнения 

 

оценивать назначение текста, качество его 

исполнения (созданного индивидуально и в 

группе) 

 

Основная задача при составлении несплошного текста – представить информацию по 

определенной теме, понятную другим людям в максимально рациональной форме. На 

методика развития чтения и составления несплошных текстов в школьной практике пока не 

разработана. Данная тема исследовалась нами в течение трех лет, что позволило выявить 

некоторые особенности при изучении работы с несплошными текстами. 

Для обучения описанным навыкам можно применять различные формы и методы. Но 

в любом случае в начале обучения следует использовать различные задания, в которых 

учащимся необходимо работать по заданной модели или дополнять несплошной текст. 

Например, это может быть задание на дополнение основной информацией линейного 

графика. [3, с. 1]  

Учащимся предлагается представить все элементы композиции рассказа на 

предложенном графике. Это задание можно использовать на уроках русского, казахского и 

английского языка, а также на уроках литературы. 

          
Шаблон несплошного текста                            Вариант работы ученика 
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При выполнении этой работы учащимся необходимо изучить текст, выделить и 

сформулировать главные идеи, определить и обозначить структурные элементы (вступление, 

завязка, развитие событий, кульминация, развязка, заключение), расположить элементы по 

степени развития сюжета в соответствии с линейным графиком. Данная работа может быть 

одним из видов формативного оценивания по обучающей цели на понимание основных идей 

и структурных компонентов текста. Учащиеся с удовольствием выполняют этот вид работы 

вместо тестовых вопросов.  

На следующем этапе учащимся предлагается самостоятельно выбирать форму 

представления информации. Например, при прослушивании текста они могут составить 

несплошной текст, отражающий структуру или основное содержание. Например, учащиеся, 

прослушав текст о жизни известного путешественника Марко Поло, должны передать 

главную информацию и основную мысль. Форму учащиеся могли выбирать самостоятельно. 

После анализа работ учащиеся пришли к выводу, что самой удачной формой для передачи 

основной информации прослушанного текста является график.  

 

 
 

Работа с несплошным текстом может быть одним из способов дифференциации на 

уроке. Например, выполняя описанное выше задание, одна из групп должна была отразить 

структуру прослушанного текста. Результат такой работы представлен ниже. 

 

 
 

Важно предоставлять учащимся выбор способа представления информации. В этом случае 

учитель и учащиеся могут сравнивать полученные несплошные тексты с точки зрения 

привлекательности, точности и эффективности передачи информации. В этом случае, 

анализируя возможные варианты, ученик может выбрать более подходящую форму для 
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отражения выводов своего исследования, что в современном мире является одним из 

признаков функциональной грамотности. Например, выполняя домашнюю работу по разделу 

«Семья», учащиеся могут оформить результаты своих исследований, используя различные 

виды диаграмм. 

 
 

Примером того, что такая работа может быть использована на уроках различных 

предметов, является схема «Система образов к комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», в 

которой учащиеся должны были показать взаимоотношения персонажей.  

На представленной схеме ученику удалось отразить не только систему персонажей, 

используя различные фигуры (квадратом обозначены положительные персонажи, 

отрицательные показаны в виде круга, нейтральные – треугольником), цвет (фиолетовым 

обозначены женские, а синим – мужские персонажи), но и взаимоотношения между 

персонажами, которые передают цитаты из текста.  

Возможность выбора вида представления информации способствует возникновению 

нового типа представления информации на уроке. И это не только реляционные и 

организационные виды несплошных текстов, учащиеся используют новый формат, 

например, страница Инстаграм, сайт знакомств и другие. [4, 2] 

Использовать несплошные тексты можно на любом этапе урока: в начале урока как 

средство привлечения внимания к проблеме, на этапе осмысления и анализа для различных 

целей, связанных с созданием текста, в конце урока – в качестве рефлексии. Данный пример 

использования декоративного несплошного текста как средства самооценивания дает 

возможность не только проанализировать деятельность учащегося на уроке, но и оценить 

полезность приобретенных умений.  
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Учащиеся могут написать рядом с кепкой все, что они узнали на уроке (нового, 

полезного), рядом с инструментом – то, что им пригодится в жизни, затем они должны 

нарисовать сердце и записать чувства, которые испытывали во время урока, а после этого 

нарисовать корзину и поместить в нее все, что мешало или было лишним. Такие тексты 

учитель может использовать по своему усмотрению: в конце урока или в конце изучения 

раздела. 

По результатам анкетирования учащихся было выявлено, что работа по созданию 

несплошных текстов помогает научиться: 

 более глубоко понимать материал через анализ информации;  

 синтезировать информацию из разных источников; 

 моделировать схемы, идеи, образы и т. д.; 

 выделять основные идеи, детали, позволяющие передавать самую важную 

информацию; 

 качественнее обрабатывать информацию и больше запоминать; 

 видеть логические взаимосвязи между частями текста; 

 сохранять в памяти больше информации; 

 экономить время, так как для написания сплошного текста уходит больше времени. 

Работа с несплошными текстами развивают у школьников самые необходимые для 

жизни в современном обществе навыки, о чем свидетельствуют результаты исследования. 

Необходимо только правильно использовать такие тексты для решения коммуникативных, 

познавательных и других задач урока, создавая условия для самостоятельной учебной 

деятельности. 
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Мектептің даму жоспары – оқушы үлгерімі үшін ата-ананы, мұғалімді, оқушының 

өзін қоғам алдында жауапты деп санауға және мектептің жетістік деңгейін өлшеуге 

мүмкіндік беретін құрал. Бұл жұмыс жаңартылған білім беру мазмұны аясында мектептің  

дамыту жоспарын дайындау кезінде пайдалы болатын ақпараттарды қамтиды. Мектепті 

дамытуды жоспарлау, даму мақсатын айқындау, жүзеге асыру барысында шешім 

қабылдау, оқытуға қолайлы орта қалыптастыру үшін деректер жинауда жұмыс 

қадамдарын анықтауға көмектеседі.  

Кілт сөздер: даму жоспары, даму мақсаты,қолайлы орта, жетістік деңгейі, орта 

қалыптастыру, айқындау, деректер. 

 

План развития школы – это возможность для родителей, учителей и самих учащихся 

считать себя ответственными за успеваемость перед обществом и является 

инструментом измерения уровня достижений школы. 

Эта работа содержит полезную информацию необходимую при разработке плана 

развития школы в рамках обновленного содержания образования. Помогает выявить рабочие 

шаги для сбора фактов при планировании развития школы, определения целей развития, 

принятия решения при реализации и формирования благоприятной среды обучения. 

Ключевые слова: план развития, цель развития, благоприятная среда, уровень 

достижений, формирование среды, определение, факты. 

 

A school development plan is an opportunity for parents, teachers, and students themselves 

consider accountable for academic performance to society and a school level measurement tool. 

This work contains useful information necessary for developing a school development plan 

as part of updated educational content.   

Helps identify work steps for gathering facts when planning school development and define 

development goals, making decision in the implementation and formation of a favorable learning 

environment. 

Key words: development plan, development aim, favorable environment, level of 

achievements, environmentformation, definition, facts. 

 

                                    

                           «Ең оңайы - еліктеу, ең  ащысы - тәжірибе, ең  мәртебелісі – ойлау» 

 Конфуций 

 

Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған 2018 жылғы 10 қаңтардағы 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

жолдауында атап көрсетілгендей, адамзат қоғамы технологиялық, экономикалық, әлеуметтік 

дамудың терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Бұл- әрине білім беру  

сапасын арттыруға, мазмұнын жаңартуға назар аударуды қажет ететін кезең. Сондықтан 

Қазақстандық білім беру жүйесінің алдында оқыту сапасын арттыру, сұранысқа ие білім мен 

дағдыларды меңгерту, сын тұрғысынан ойлау арқылы қоғамдық сананы жаңғырту, 

функционалдық сауаттылық пен үштілділікті дамыту міндеті қойылған.  
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Шынайы өзгерістерге әрбір мектеп нәтижеге бағытталған нақты мақсаттар мен 

оларды шешу жолдарын айқындап, іске асыруға қатысты қолжетімді шешімдер қабылдау 

арқылы қол жеткізеді. Сондықтан мектеп ұжымы әрбір оқу жылын қорытындылау кезеңінде 

«Қандай нәтижеге жеттік? Енді неге назар аудару қажет? Қай мәселені кейінге қалдыруға 

болады?» деген сұрақтардың шешімін табуға тырысады. Оған көмектесетін құжат - 

мектептің даму жоспары деп білеміз.  

Мектептің даму жоспары- білім беру сапасын арттыруға негізделген өзгерістердің 

қалай, қашан, кімдер арқылы шешілетіндігін белгілейтін іс-шаралар жүйесі. Мектептің даму 

жоспарын әзірлеу бірнеше қадамдардан тұрады. Ең бірінші қадам- жоспарлау тобын құру. 

Жоспарлау тобы мүшелерінің құрамына директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары, мектеп тренерлері, көшбасшы ұстаздар, әлеуметтік-психологиялық сала 

мамандары, өзін-өзі басқару тобы мүшелері, қамқоршылық кеңес мүшелері кіреді. 

Жоспарлау тобы жиналған деректер негізінде даму жоспарының мақсат –міндеттерін 

айқындап, басымдықты шешуге бағытталған іс-шаралар жүйесін дайындайды, 

жауаптыларды белгілейді, жүзеге асырылу мерзімін нақтылайды. Күтілетін нәтижені 

негіздейді. Алға қойылған міндеттердің қолжетімділігін назарда ұстап, табыс критерийлерін 

болжайды. Табыс критерийлері өлшенетін, жетістіктерге негізделуі тиіс.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екінші қадам–өзекті мәселелер ішінен басымдылықты анықтау үшін деректер жинау. 

Бұл үрдіске мектеп оқушылары, мұғалімдер, ата-аналар тартылады. Мектептің даму 

жоспарын дайындау барысында мектеп басшысы, қамқоршылық кеңесі, мұғалімдер, ата-

аналар бірлесіп жұмыс істеп, даму жоспарының жүзеге асуына қолдау көрсеткен кезде ғана 

нәтижеге қол жеткізуге болады. Деректер жинау үшін ата-аналар, оқушылар арасында 

мектеп психологтары сауалнама жүргізеді. Деректер жинау 4бағытта жүргізіледі: білім 

сапасын саралау, сабаққа қатысу нәтижелері, сауалнамалар жүргізу, мектеп мүмкіндіктерін 

ескеру. Сауалнама сұрақтарын дайындау барысында  жоспарлау  тобының пікірі ескеріледі. 

2018-2019 оқу жылында мектепті дамыту жоспарының басымдықтарын анықтау барысында 

«Оқушының мектептегі ролі. Оқушыны бағалау. Қауіпсіз және жайлы орта құру. Оқушы 

үлгерімін жақсарту» бағытында сауалнама ұйымдастырылды. Сауалнама 

нәтижесінде«Мектепте ұйымдастырылатын іс-шараларға белсене қатысасың ба? «Иә-60%, 

Жоқ-40%», «Сабақта  мұғалім сені әділ бағалайды ма? «Иә-65%, Жоқ-35%», «Мектептің 

баламның ілгерлеуін қалай бағалайтынын түсінемін «Иә-34%, Жоқ-66%», «Біздің мектеп 

оқушылардың білім алуына қауіпсіз орын «Иә-78%, Жоқ-22%», «Сабақ барысында 

туындайтын кедергілер: Сабақ қызықсыз - 40%, Мұғалім дұрыс түсіндірмейді- 40 %, Үй 

тапсырмасын түсінеміз «Иә-24%, Жоқ-76%» деген жауаптар алаңдатушылық туғызды.  
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Сонымен қатар, мектеп мұғалімдері арасында жүргізілген «TALIS» сауалнамасының 

нәтижесін сараптау барысында анықталған кедергілер: оқу үдерісін талдау мен бағалау 

құзіреттілігі, оқушылардың шығармашылық құзіреттілігін анықтау, инновациялық оқыту 

әдістерін оқытуда тиімді пайдалану.   

Мектеп әкімшілігінің(1224сабақ),мектеп тренерлері(547сабақ), әдістеме бірлестік 

жетекшілері(1643 сабақ), мұғалімдердің өзара (1403 сабақ) сабаққа қатысуы бойынша 

анықталған  кедергілер: критериалды бағалауда оқыту барысында туындайтын 

қиындықтардың себебін анықтау және түзету; білім алушылардың өзара оқу жетістіктерін 

бағалауын ұйымдастыру; оқу тапсырмаларын таңдау және ойластыру; сабақ барысын 

басқару құзіреттілігі: сабақты жоспарлау, оқушының нәтижелі жұмысын ұйымдастыру, 

олардың мүмкіндіктеріне сәйкес жұмысты саралау, оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін  таңдау.  

Аралық және қорытынды бақылау, сыртқы бақылау нәтижелерін сараптау барысында 

мектеп мүмкіндіктерін оңтайлы ұйымдастыру қажеттілігі де назардан тыс қалмады. 

Мектептің білім сапасы 58 – 62% құрайды. Жекелеген сыныптарда 45-52% көлемінде. Білім 

сапасын саралай отырып жоғарыда көрсетілген кедергілердің ықпалы осы жағдайдың орын 

алуына әсер етіп отыр деп шештік.  

2018-2019 оқу жылында мектепте қызмет атқаратын ұстаздардың 10% пайызы жас 

мамандар, 5% жаңадан келгендер, 22% пайызы жаңартылған білім мазмұны курстарынан 

өтпеген ұстаздар екендігі де ескерілді.Демек мұғалімдердің кәсіби дамуы мектеп үшін күн 

тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып тұрғандығы анық болды.  

Өйткені мұғалімнің кәсіби дамуы –білім беру жүйесін дамытудың, оқытудың сапалы 

ұйымдастырылуының кепілі екендігі күмән тудырмайтын ақиқат.Сабағында өз шәкірттерін 

жетелеуші  ғана емес, кәсіби құзіретті, жан-жақты білімді мұғалім  әріптестерін еріксіз 

еліктіріп, соңынан ілестіретін  көшбасшы бола алады. 

 

 

Деректерді зерделей келе  жоспарлау тобы мектептің даму жоспарының басымдығын 

«Оқыту мен оқу үдерісіне сабақты зерттеуді (LS) енгізу арқылы оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттыру» деп белгіледі.  Осы басымдықты жүзеге асырубарысында –

мұғалімдерге кәсіби тұрғыдан қолдау көрсете отырып, оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-

тәсілдердің тиімділігін анықтауға, желілік қоғамдастық арқылы оқыту тәжірибесімен 

алмасуға, оқушылардың қызығушылығын  ояту арқылы білім сапасын арттыруға қол 

жеткізуге болады деп пайымдап отырмыз. 

Сабақты зерттеу (LS) өзін-өзі басқару, реттеу мен дамытудың ұтымды құралы ретінде 

бірлесе жоспарлаудың, тәжірибеде туындаған мәселелерді  бірлесе шешудің, сабақ 

жоспарларын жақсарту үшін сабақтарды бірлесе талдау мен талқылаудың  үздіксіз даму 

мүмкіндігін  беретіндігіне күн сайын көз жеткізудеміз.Lesson Study- оқушыға білім берудегі 

ұтымды тәсілдерді жетілдіруді көздеген, бір мақсатқа жұмылған  ұстаздар шеберханасы 

деген оймен келісеміз.  Сабақты зерттеуді (LS) оқу үдерісіне енгізуді біз бірнеше кезеңге 

бөлдік. 
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I кезең. Оқыту мен оқу үдерісіне  Сабақты зерттеуді (LS) енгізу бойынша теориялық 

материалдармен танысу; 

II кезең.Топтарды жинақтау, басымдықты анықтау, оқыту үдерісіне енгізу;  

IІI кезең. Сабақты зерттеуді (LS) енгізу бойынша жетістіктерді анықтау, нәтижені 

 талдау, келесі оқу жылына арналған басымдықтарды белгілеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүгінгі мұғалімнің жетістігін оқушыларға өзінің берген білімі мен біліктерін 

үйретумен бағалап қоймайды, сонымен бірге ол өсіп келе жатқан ұрпақты жаңа белгісіз 

жағдайда  әрекет етуіне, олардың өз бетіндік әрекеті мен шығармашылығын дамытуға, қоғам 

өміріне белсене қатысу үшін ақпаратты өз бетінше табу, талдау, құрылымдау мен тиімді 

пайдалану икемділіктерін қалыптастыруға қаншалықты тиімді жағдай жасағандығымен 

бағалайды. Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы  мен білім- біліктілігін дамытуға ықпал ететін 

міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. 

Осы әрекеттерді  мектепте  жүзеге  асыру  мақсатында  мектебімізде  оқу  жылының  

басында  құрылған   алты  топтың бірі  - қазақ  тілі мен  әдебиеті  пәні  мұғалімдері. 

М. Оңғарова, А. Жүнісова,   М. Алыбаева   сияқты  10 жылдан кем емес  еңбек өтілі  

бар  мұғалімдер  өзара  келісе  отырып,  бірікті.  Іздену  барысында  отандық авторлар  Ж. 

Абдраманова  С. Биярова Г. Зейнолдина «Lesson Study» өз сабағын зерттегісі келетіндер 

үшін: әдістемелік ұсынымы, Ж.Байгаринова «Сабақты зерттеу (LS) А-дан Я-ға дейін» 

әдістемелік ұсынымдарын  оқып, зерделеді.                        

Зерттеу сабақтарын  бірлесе  жоспарлау, өткізу,  өзгерістер  енгізу,   сабақты   

талқылау  арқылы   стратегияның тиімділігін  оқушы үнін ескере   отырып  бағамдау 

баспалдақтарының  іс- тәжірибені жетілдірудегі   маңызын  түйсінді.  Осы түсінік негізінде   

сын  тұрғысынан  ойлауды, өз ойын  тұжырымды  жеткізуге жетелейтін «Төрт сөйлем» 

тәсілін  таңдады: 

1. Пікір  (тақырып немесе мәтін бойынша); 

2. Мысал ( мәтіннің негізгі ойын қаншалықты түсінгені); 

3. Дәлел ( өз сөзімен дәлелдеу,  өмірмен байланыстару); 

4. Қорытынды ой ( тақырып бойынша тұжырымды ой). 

Сабақтағы іс – әрекетті зерттеу  мәселесін  шешуде «Төрт сөйлем әдісін  сабақтың қай 

кезеңдерінде  пайдаланған   тиімді?» - деген  зерттеу  сұрағын нысан  ретінде  алды. 

Осы  сабақтарды  талқылау кезінде оқушылардың  мысал мен  дәлел  келтіруді 

ажырата  алмауы, қорытынды жасауға,  тұжырымдап сөйлеуге  әлі де  болса оқушыларды 

төселдіру керек екендігіне көзіміз жеткендей  болды.  Дәстүрлі  сарынға  түсіп сабақты  

талдауымыз да  алдағы уақытта  өзгертуге тура келетін  тұсымыз  екендігі  байқалды.  Жалпы 

зерттеу  сабақтарын талдауда тек сабақ  жүргізген  мұғалімге көбірек  көңіл бөліп,  сабақтағы 

осы белгіленген  іс- әрекеттің жүзеге  асуын  бағамдауда   «Оқушы үні»  әлі де болса  тасада 

қалып қалуда. Алдағы уақытта оқушы үні,  әдіс- тәсіл  екеуінің мүмкіндігін саралау  арқылы  

зерттеу  сұрағын шешуге  баса  назар  аударуға өз жұмысымызды  бағыттаймыз. 
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Келесі қадам – бағамдау үдерісі. Жоспарлау тобы жиналған деректерді үнемі жаңғыртып,  

өзгерістер енгізіп отырады. Ол үшін іс-шаралардың орындалуы тексеріліп, бағамдау жүргізіледі. 

Жоспарға түзету енгізу белгіленген іс- шаралардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік туғызады. 

Бағамдау үдерісін ағымдық және қорытынды деп бөлеміз. Ағымдық бағамдау жоспарға жыл 

бойы түзетулер енгізуге  мүмкіндік береді. Қорытынды бағалау мектеп табыстары мен алға 

ілгерлеуді атап өтуге, келесі оқу жылына белгіленетін басымдықтарды нақтылап, жұмыс 

бағытын бағдарлауға қолайлылық туғызады. Бағамдау барысында қауымдастықтың барлық 

мүшелеріне жинақталған ақпараттың, іске асырылған шаралардың тиімділігі туралы өз 

пікірлерін білдіруге, бағалауға жағдай тудырылады. Бағамдау негізінде мектепті дамыту 

жоспарын дайындаудың жаңа кезеңі басталады. Мектеп қызметкерлерін, ата-аналарды, 

оқушыларды жетістіктермен, қажет болса, кездесетін кедергілермен үнемі хабардар етіп отыру 

қажет. Ол үшін мектептегі веб-сайттарды, мектеп бюллетенін, ашық есік күндерін , баспасөз 

парақтарын, БАҚ құралдарын пайдалануға болады.  
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Бұл мақала ақпараттық-коммуникативті технологияларды VIII түрдегі көмекші 

метептегі математика сабақтарында қолдану жайлы. Зерттей келе, көмекші мектептегі 

білім беру деңгейі өсті, оқушылардың игерген материалдар саны өсті және оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығы оянды. 

Кілт сөздер: ақпараттық-коммуникативті технологиялар, зерде бұзылысы бар балалар. 

 

В данной статье рассмотрены использование информативно-коммуникационных 

технологии на уроках математики во вспомогательной школе VIII вида. В результате анализа 

было замечено улучшение качеств образовании во вспомогательной школе, повышение уровня 

усвоенных материалов, значительное повышение интереса у учащихся при использовании 

информативно-коммуникационных технологии. 

Ключевые слова: информативно-коммуникационные технологии, дети с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

This article discusses the using the informative and communication technologies in mathematics 

lessons in special school of VIII type. As a result of the analysis it was observed improvement in the 

quality of education in the special school, increasing the level of acquired materials, a significant 

increase in interest in students using informative and communication technologies. 
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 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Key words: informative and communication technology, children with intellectual disability. 

 

XXI ғасыр инновациялық технологиялар мен жаңару дәуірі болғандықтан, білім беру 

жүйесінің жаңару қажеттігі туындады. Білім беруді жалпы модернизациялау – заман талабы. 

Оқытуда ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолдану, оны тиімдірек қылатыны және 

балаларды оқытуда алға қойылған мақсаттарға бір қадам жақындататыны сөзсіз. 

Қазіргі кезде бейімделу тиімділігін арттыру және зерде бұзылысы бар балаларды 

заманауи қоғамда интеграциялау мәселесі өткір тұр. Әртүрлі себептермен бұл балалардың 

қоғамдық тәрбиесі әлеуметтік бейімделу мәселесін тиімді шеше алмады. Зерде бұзылысы бар 

балаларды дамытуда жеке тұлғааралық қатынастардың төмен деңгейін, ауызша және 

когнитивтік қызметтің дамымағандығын және эмоционалды ерік-жігер саланың нақты 

көріністерін сипаттайтын бірқатар ерекшеліктер бар. Балалармен қарым-қатынас 

болмағандықтан, тұрақты оң көзқарас пен айналамыздағы әлемге белсенді көзқарас, бірлескен 

әрекеттер мен модельде әрекет ету қабілетін қалыптастырмайды; зерде бұзылысы бар 

балалардағы ақыл-ой әрекеттері өте ситуациялық, қиялы толық дамымаған, когнитивті 

бастамалар жоқтығымен және т.б. ерекшеленеді.  

Қазіргі уақытта сыныпта мұғалімдер оқушылардың танымдық белсенділік деңгеінің 

төмендеуімен, өз бетімен жұмыс істегісі келмеу проблемасына тап болады. Оқушылардың 

білімге деген қызығушылығын жоғалту себептерінің бірі, әрине, сабақтың біртұтастығы екенін 

атау керек. Сабақты құрудағы шығармашылық көзқарас, оның бірегейлігі, әртүрлі мысалдармен, 

әдістермен және формалармен байлығы, сабақтың тиімділігін қамтамасыз етуі мүмкін. Қазіргі 

жағдайда ақпараттық-коммуникативті технологиялар құралдарын пайдалану оқушылардың 

белсенділігін арттырады және олардың назарын аударады, үйренуге ынталандырады. Оларды 

пайдалану жаңа ақпаратқа қол жеткізу, білім көзін қадағалау, уақытты үнемдеуге мүмкіндік 

жасайды. Түс, анимация, музыка, аудио-жазбалар, динамикалық модельдер және т.б. тіркесімі 

білім туралы ақпаратты ұсынуды жақсартады. 

VIII түрдегі көмекші мектептің оқушылары – таным процесстерінің күрделі бұзылулары 

бар оқушылар. Олардың ерік-жігер саласының бұзылу салдарынан қызығушылықтарының 

қарапайымдылығы, сезімдерінің тарлығы, әртүрлі жағдайларға эмоциялық жауаптың әлсіздігі, 

іс-әрекеттерінің босаңдығы байқалады. Оқушылардың көбісінде қимыл-қозғалыс аппаратының 

бұзылулары таным процесінің зақымымен қатар болады жәнеде барлығында әртүрлі деңгейдегі 

сөйлеу қабілетінің зақымдану проблемалары бар. Алайда, бұл типтегі балаларда көру және есту 

арқылы қабылдау қабілеттері сақталған. Ақпаратттық-коммуникативті технологияларды 

қолдану арқылы осы сақталған қабілеттері одан әрі дамиды. Бұл өз арқасында балалардың оқуға 

деген мүмкіндіктерін арттырады және оң нәтиже алып келуге септігін тигізеді. 

Компьютер баланың тұлғалық жағынан дамуына үлкен үлес қосады. Көп жағдайларда өз 

қатарластарынан кеш дамитын оқушы сабақ барысында қолын көтеруге, сұрақ қоюға 

ыңғайсызданады. Компьютер көмегімен бала оқытылатын материалды бірнеше рет қайталап 

көре алады, тапсырмаларды өзіне ыңғайлы темпте орындайды және игерілетін материалдың 

толыққанды игерілгенін бақылай алады. 

Компьютер оқушының мотивациясын күшейтуге мүмкіндік береді. Дербес 

компьютермен белсенді сұхбаттасу арқылы цифрлық және басқа да нақты ақпаратқа 

байланысты білімді меңгеру оқушының оқулықтарымен танысудан гөрі тиімді әрі қызықты 

болады. Оқу бағдарламаларының көмегімен оқушы нақты үдерістерді модельдей алады, яғни 

олардың себептерін және әсерлерін көреді, олардың мағынасын толық түсіне алады. Компьютер 

білімге қатысты теріс қатынастардың маңызды себептерінің бірі – оқушының проблеманы 

түсінбегендіктен, сәтсіздіктен, білімдегі елеулі кемшіліктерден туындаған сәтсіздіктерді жоюға 

мүмкіндік береді. Компьютерде оқушы қажетті көмекке сүйене отырып, кез келген мәселені 

шешуге мүмкіндік алады. 

Көмекші метепте оқушылар шынайы өмірде бейімделуге септесетін бірнеше пәндерді 

игереді. Соның ішінде математика сабағы ерекше орын алады. Математиканы оқытудың жалпы 

жүйесінде есептер шығару тиімді жаттығулардың бір түрі болып табылады. Есептер шығарудың 
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ең әуелі балаларда толық, бағалы математикалық ұғымдарды қалыптастыруда, олардың 

бағдарламаны анықтап берген қисыншыл білімді игеруде өте маңызды мәні бар. Есептер 

балаларда жаңа білімді қалыптастыратын және бұрыннан бар білімдерін пайдалану жолында 

пысықтала түсетін нақты материал болып табылады. Білімді қалыптастыруға арналған нақтылы 

материал мәнін атқара отырып, есептер: қисыншыл білімді іс жүзінде оқытуды өмірмен 

байланыстыруға мүмкіндік береді. Есептер шығару балаларда, әрбір адамға оның күнделікті 

өміріне қажетті іскерлікті, білікті қалыптастырады. Есептер шығару арқылы, балалар танымдық 

және тәрбиелік тұрғыдан алғандағы маңызды ұғымдармен танысады. Есептер шығару 

оқушылардың ақыл-ойының дамуына өте игі әсерін тигізеді, себебі ол анализ және синтез, 

нақтылау және абстракциялау, салыстыру, жалпылау сияқты ойлаумен жүргізілетін кезеңді 

талап етеді. Математиканы оқытуда есептің алатын орны ерекше. Оны оқытудың негізгі 

мақсаты - математикалық есептердің белгілі бір жүйесін шешу әдістемесін оқушыларға үйрету, 

түсіндіру. Сондықтан есепті шешу-оқытудың мақсаты ғана емес, сондай-ақ құралы да. [1] 

Математика – көмекші  мектептердегі жалпы білім берудегі негізгі пәндердің бірі. 

Математиканың жүйелі курсы 1-сыныптан 9-сыныпқа дейін оқытылады. Дайындық сыныбында 

балаларды математикалық материалдарды түсінуге және қабылдауға дайындайтын, мектепке 

дейінгі балалар дамуындағы бос аралықтарды толықтыратын «Математика әліппесі» енгізіледі. 

Математика көмекші мектептің негізгі мақсатын (балаларды әлеуметтік бейімдеу және еңбекпен 

оңалту) орындауға көмектеседі. Осы мақсатқа байланысты, бағдарламада көмекші мектеп 

оқушыларының ақыл-ой деңгейіне сәйкес материалдар мен күнделікті өмірдегі және кәсіби 

еңбектегі қажетті түсініктер енгізіледі. Математика пәнін оқуда көмекші мектеп оқушылары 

қабылдау мүмкіншіліктерінің шектеуліктеріне байланысты алған ақпараттарын пайдаланып, 

сақтауда және өңдеуде көптеген қиыншылықтарға кездеседі. Бұл балалардың таным 

қызметтерінің бұзылуына байланысты. [2] 

Бағдарламаның маңызды мақсаттарының бірі математика сабақтарында оқушыларға 

тәжірибеден алған мысалдарын кеңінен пайдаланып пәнді, затты іс жүзінде оқыту сабақтарымен 

байланыстыра отырып, нақты өмірлік материалдарға сүйеніп, математика ұғымдарын меңгеру. 

Көмекші мектеп оқушыларының ғылыми дүние танымдылығының жетік болуына, қажырлық, 

табандылық, мақсатқа талпынушылық қасиеттердің тәрбиеленуіне математиканың тигізер 

септігі мол. Байқаушылық, ықыластылық, шығармашылық ізденіс, логикалық ой-өрістің 

дамуына, ойды қысқа да дәл жеткізуге дағдыландыратын да математика сабақтары. [3] 

Бұл салада мұғалімнің басты мақсаты оқушыны бақылау, оның сөйлеу мүмкіншіліктерін 

арттыру, сонымен қатар мұғалімге еліктеу әдісі арқылы оқушылардың қателіктерін түсіндіру. 

Мектептегі математика курсының құрылысы өткен материалдарды қайталап, бекітіп, 

олардың жаңа сабақ материалдарына қатысын және жаңа байланысын анықтауға құрылған. 

Көмекші мектептегі математика курсының негізгі бөлімдері: нөмірлеу, арифметикалық амалдар, 

олардың өлшемінің көлемі мен бірлігі, бөлшек, көрнекі геометрия элементтері, есептер. [4] 

Математика пәні зерде бұзылысы бар балаға түсінуге қиын пәндердің бірі болғандықтан, 

математиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану қажеттілігі туады. 

Математиканы компьютер арқылы оқыту – оқушылардың қызығушылықтарын, тиімділігін 

арттырады. Оқушылардың таным процестерінің дамуына алып келеді. [5] 

Математика сабағы барысында презентацияларды жүйелі түрде қолдану. 

Презентация айқындылығымен және көркемділігімен ерекшеленеді, бұл жақсы 

дидактикалық және мотивациялық құрал, ол білім беру материалдарын жақсы есте сақтауға 

мүмкіндік береді. Оның жүйелі пайдалануы оқытудың тиімділігін арттырады. 

Математика сабағының әр түрлі кезеңдерінде ақпараттық-коммуникативті 

технологияларды қолдану: 

- сабақта барлық оқушылардың үй тапсырмасының дұрыстығын жүйелі түрде тексеру 

(үй тапсырмасын тексеру кезінде тақтадағы сызбаларды ойнату үшін көп уақыт қажет, қиындық 

тудырған үзінділерді түсіндіреді). 

- ауызша жаттығулар үшін (дайын сурет салу бойынша жұмыс конструктивті 

қабілеттерін дамытуға, сөйлеу мәдениетінің дағдыларын меңгеруге, логиканың және ойлаудың 
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дәйектілігін қалыптастыруға көмектеседі, күрделіліктің әртүрлі мәселелерін шешуге арналған 

ауызша жоспарларды құрастыруға үйретеді). 

- жаңа материалды түсіндіру (қабылдауды жоғарылату) 

- зерттелген материалды бекіту 

- оқушылардың білімін, дағдыларын және қабілеттерін тексеру (математикалық 

диктанттарды өзіндік тексеру немесе өзара тексеру кезінде, өзіндік жұмыс және тест 

тапсырмаларын орындау). 

Интернет ресурстарын қолдану. 

Математика сабақтарда интернет ресурстарын пайдалану студенттердің ақпараттық 

мәдениетін арттырады, балалардағы ең жақсы қасиеттерді көрсетеді, шығармашылық өсуіне 

көмектеседі; сабақтар бойынша кеңейтілген ақпаратты пайдалануға мүмкіндік береді; оқу 

материалдарын жаңа ақпаратпен толықтырудың тиімділігін қамтамасыз етеді, сондай-ақ 

сабақты қызықты, сапалы, тиімді етеді. 

Интерактивті тақтаны қолдану. 

Оқушылардың жарқын қызығушылығы интерактивті тақта пайдалану мүмкіндігінен 

туындайды, мысалы, материалдарды ұсыну, эксперименттер, демонстрация. Нақты уақыт 

режимінде жобаланған кескінге әртүрлі түзетулерді қолдануға болады, нысандарды жасау және 

жылжыту, беттердің реттілігін өзгерту, кез-келген түзетулер жасау және әрі қарай өңдеу, 

принтерге басып шығару немесе электрондық пошта арқылы жіберу – осының бәрі зерде 

бұзылысы бар оқушы үшін қызық әрі пайдалы. Интерактивті тақтадағы циркуль, сызғыш, 

транспортир, кездейсоқ сандарды шығару және т.б. құралдарды пайдалау – оқушылардың 

танымдық белсенділігін және шығармашылық бастамасын ынталандыруға көмектеседі. 

Айқындық пен интерактивтіліктің арқасында сынып белсенді жұмысқа тартылады. [6] 

Математикалық сабақтардағы ақпараттық-коммуникативті технологияны пайдалану 

оқушыларға материалды көрнекі түрде жеткізуге, оқытушының жұмысын жеңілдетуге, 

оқушылардың қызығушылығына байланысты академиялық көрсеткіштердің деңгейін көтеруге, 

сондай-ақ материалдарды түсіндіруге және уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Ақпараттық-

коммуникативті технологияны сыныпта пайдалану - енді инновация емес, ол – қажеттілік.  

Жалпы алғанда, АКТ мұғалімнің жұмысындағы тұрақтылықты жүзеге асырады деп 

айтуға болады, себебі ақпараттық-коммуникативті технологиялар мұғалімнің педагогикалық 

және әдістемелік артықшылықтарына, сондай-ақ оқушылардың дайындық деңгейіне, олардың 

жасына және оқу орнының материалдық базасының ерекшеліктеріне байланысты тиімді оқыту 

жүйелерін құруға ықпал етеді. 
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Бұл мақалада ,жалпы тіл кемістігі бар балалардың сөйлеу тілін дидактикалық 

ойындар  арқылы дамытудың психологиялық  -  педагогикалық негіздерін қарастыру, сөйлеу 

тілінің деңгейлерін анықтау.  

Кілт сөздер:  Жалпы тіл кемістік, дидактикалық ойындар, сөйлеу тілі. 

 

В статье рассматриваются психолого-педагогические основы развития речевого 

языка через дидактические игры детей с общее недоразвитие речи, определение уровней 

речевого языка и определение уровней речевого языка. 

Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, дидактические игры, речевой язык. 

 

The article discusses the psychological and pedagogical foundations of the development of 

the language of speech through the didactic games of children with a general underdevelopment of 

speech, the definition of levels of speech language and the definition of levels of speech language. 

Key words: general underdevelopment of speech, didactic games, speech language. 

 

Бүгінгі қоғамның дамуы ғылым мен техниканың алға шарықтауы метептегі оқыту 

үрдісін жаңа технологиялар арқылы ұйымдастыруды қажет етуде. Бұл талаптардың 

орындалуы оқушының білімін арттырып қана қоймай, оның сана – сезімін, ойлау қабілетін, 

тұлғалық қасиеттерін жан-жақты дамытуға, сол арқылы ертеңгі еліміздің әлеуметтік-

экономикалық тұрмыс деңгейіне де әсер етеді. 

Жалпы тіл кемістігі бар балалардың  өз ойын, пікірін еркін, дұрыс, жатық әрі түсінікті 

етіп жеткізі алуы керек. Бұл үшін бала бойында біріншіден, айтар ойын жасқанбай жеткізе 

білуі, екіншіден артикуляциялық жаттығуларды қолдана алу дағдылары мен білім біліктілігі 

болуы керек. Демек, мұның барлығы логопедия  сабағын сапалы, тиімді әдіс-тәсілдермен 

оқытқанда ғана жүзеге асады. Мұнда ескеретін жайт: біріншіден, қандай педагогикалық 

құралдар мен оқу технологиялары қолданылса, ол бала санасына, оқушының ойлауына 

сәйкес келуі басты шарт. Екіншіден, іріктеп алынған оқыту технологиялары мен әдіс-

тәсілдері оқушылардың білім-деңгейін, біліктілік сапасын көтеретіндей, бала санасына, 

отбасында тәрбиеге сай болуы тиіс 

Жалпы тіл кемістгігі бар балалардың сөйлеу тілін  дидактикалық ойындарды қолдану 

әдістерінің негіздерін психологиялық, педагогикалық, философиялық ғылымдар 

құрайтындықтан, ойынның әлеуметтік жағына көңіл аударған жөн. Бұл сабақ үрдісінде  

балалардың  әлеуметендіруге, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау түрлері мен 

заңдылықтарын түсінуге жәрдемдеседі. 

Ы.Алтынсарин еңбегінде дидактикалық ойындар туралы ғылыми -әдістемелік 

мағлұматтар берілгенімен, оның оқуға оқушыларды қызықтыруда түрлі жаңылтпаштар, 

жұмбақтарды кеңінен қолданатыны байқалды [1]. 

А.Байтұрсынованың еңбектерінде жаңа материалдарды тек теориялық тұрғыдан ғана 

үйретіп қоймай, балалар практикалық өмірде білімін кеңінен қолдана алатын дағдыларды 

қалыптастырудың негізі қаланған. Ғалымның оқулықтарында, материалдарды оқушыларға 

меңгертуде дидактикалық ойындарды кеңінен қолданғаны байқалды  
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Ғалым оқулықтарын құрастырған кезде де теорияның практикамын байланысын 

ұстанғанын басшылыққа алған. А.Байтұрсынова балалардың меңгерген білімін 

тәжірибелерде орынды қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін материалдарды үш кезеңде 

ұғындыру жұмыстарын жүргізу керектігіне назар аударған: 

Бірінші кезеңде тіл білімінің сыртқы болмысын таныту жұмыстары жүргізіледі - 

мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді орынды пайдалана отырып, тіл заңдылықтары мен 

ережелерінің болмысын меңгертеді. 

Екінші кезеңде оқушылардың тәжірибеде өз білімін қолдана алу дағдылары мен 

біліктерін, білімдерін бекіту үшін «Сынау» және «Дағдыландыру» жұмыстары жүргізіледі. 

Сөздердің мағыналары қандай, олар сөйлемде қалай орналасады, бір-бірімен қалай тіркеседі, 

сөйтіп тіл білімінің заңдылықтары тәжірибе жүзінде танытылады.    

Үшінші кезеңде оқушыларды шығармашылық ойлауға дағдыландыру үшін 

дидактикалық ойындар қолданылады. Бұл ойындарды қолданудағы басты мақсаты баланың  

жаңа білім жөнінде түсінігін қалыптастыруға, білімін жетілдіруге, баланың тіл ережелерін 

өздігінен ізденіп қолдануға үйрету болады. Дидактикалық ойындарда оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне қарай шығармашылық қабілетін дамытатын тапсырмалар беріледі.  

А. Байтұрсыновтың жаңа материалды меңгеру кезеңіндегі балалардың ойлау 

қабілеттерін эмпирикалық ойлау (I кезең), теориялық ойлау (II кезең), шығармашылық ойлау 

(III кезең) деп қарастыруы - балаларға білімді игертудің ұтымды жолы. Ғалымның 

әдістемелік жаңалығы бүгінгі күнге дейін өз маңызын жойған жоқ [2]. 

Әртүрлі зерттеулерге  жалпы тіл кемістігі бар балаларға мынандай психологиялық – 

педагогикалық сипаттамалар берген.  

Жалпы тіл  кемістігі  -есту  қабілеті   мен  ой-өрісі  әдеттегідей  дамыған  балалардың  

дыбыстық,мағыналық  жағына  қатысты  сөйлеу  тілі   құрамының  компоненттерінің   

бұзылуынан   болатын   әртүрлі   күрделі   тіл   кемістіктері. 

Дыбыстарды  бұзып  айтуын, фонематикалық-есту қабілетінің   дамымауы,  сөздік  

қоры  мен  грамматикалық   сөйлем  құрылысының  артта  қалуын  жалпы  сқйлеу  тілі   

дамымаған  балалардың барлығына   тән  кемшілік. 

Жалпы  сөйлеу   тілінің    дамымауы  алалия,афазия, ринолалия, дизартрия   сияқты  

күрделі  сөйлеу   патологияларының   түрлерінде байқалуы  мүмкін. 

Сөйлеу  тілі  дамуының  бірінші   деңгейінде   тілдің  мүлде  қалыптаспауы  жатады.   

Ондайларды    мақау  балалар  дейді.   Бұл  деңгейдегі   балалардың  кісімен   тілдескенде  

анық  байқалатын   тіл  кемістіктері   мынандай  болып  келеді: былдырлап   сөйлеседі,  жеке  

дыбыстарға  еліктейді,  жекелеген   зат есімдік  сөздермен  күнделіті тұрмыста айтылып  

жүрген  етістік сөздерді   пайдаланады, сөйлемді     былдырлап  мүлде   түсініксіз етіп   үзіп-

үзіп  айтады,  сөйлемде дыбыстар анықтылмайды,   әрі  тұрақсыз, құбылмалы  келеді.   Олар 

айтайын деген  ойын   қолдарын  ербендету   арқылы   бет-аузын  қисаңдатып, ымдап 

түсіндіруге   тырысады.   Сөйлеу   тілінің   бұндай   кемістіктері   ақыл-ойы   кем балаларда 

да болуы  мүмкін. Бірақ та сөйлеу   тілі дамымаған   есі  дұрыс   балаларды  ақылына    қарап-

ақ  сөйлеу  тілі  дамыған  /олигофрен/  ақыл-ойы кем  балалардан   оңай   ажыратуға   болады. 

Бұл  біріншіден,   сөйлегенде  пайдаланатын   сөздік  қорына   қарағанда   енжар  сөздік  

қорының   артықшылығы.   Жалпы    сөйлеу   тілі   дамымаған   есі  дұрыс   балалардың   

олигофрен  балалардан    өзгешелігі,  ойларын   тыңдаушысына   жеткізу  үшін    дене    

мүшелерінің    қимылын  және  мәнерлі   ымды   пайдаланады.   Оларға   өзінің  сөйлеу   

тілінің   кемшілігіне   сын   көзімен  қарап,  оны   қалайда    түзетуге   бар  ықыласымен    

жолын   ақылдың  дұрыстығына   тән  қасиет   бар. [3]. 

Сонымен  сөйлеу   тілінің   ұқсастық   жақтарына   қарамастан   ой-өрісі   сөйлеу  

тілінің   дамуы  жағынан   бір-біріне  ұқасамайды. 

Сөздік  қоры  шамадан  тыс  шектелген   бұндай  балалар   заттардың  және  қимыл-іс   

әрекеттерінің   сыртқы   түрлеріне   немесе   олардан   шығатын   дыбыстардың ұқсастығына  

қарап  өздерінің   былдырлаған    тілімен  барлығына  бір   сөзбен   ат қойып   алып   

түсіндіреді.   Мысалы: «  деде»- машина,   солай   кетіпті  және  т.б.   Сонымен   бірге  қимыл-
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іс  әрекеттерді  біліретін   сөздерді   заттың   атымен  орын   алмастыра беретін   жағдайларда  

байқалады.  Мысалы: «адас» -қарындаш,  жазу,  сурет  салу;  «тәй» -шай,ішу,тамақ  ішу. 

Сөйлеу тілі   дамымаған   баланың кейде  бір  сөзді сөйлемде де  пайдаланатын     

ерекшелігі  болады.   Н.С.  Жукованың  ескерткенідей,  бір  сөзді    сөйлемдегі    сөздің      

түбірі   бұзылып  тұлғасыз айтылатын  жағдай,  сөйлеу  тілі дұрыс  дамымаған  балада  да  

байқалуы  мүмкін [4]. 

Бірақ   ол  тек   5-6  ай   ғана   созылады,  оның  үстіне  ондай  сөздер  онша  көпте 

болмайды. Сөйлеу тілі  дұрыс  дамыған  бал  сөздерді   байланыстырып   сөйлем  құрап    

айтуды  ерте   пайдалана   бастайды.  Сөздердің   ішінде  тұлғасыз сөздер де араласып  

айтылып  кетуі мүмкін,  бірақ  оларды біртіндеп  түзетіп  дұрыс   айтуға   дағдыланып  кетеді.  

Сөйлеу  тілі жалпы  дамымаған   баланың да  сөйлемінің  көлемі  2-4  сөзге  дейін   

кеңейетіндігі   байқалады, бірақ  бұнда  құрылысы  бұзылған  сөз  тіркестері   бұрынғы  

қалпында   өзгеріссіз  сақталып  қалады.   Тап  осы  жағдай сөйлеу тілі   дұрыс  дамыған   

балада   еш  уақытта   байқалмайды. 

Сөйлеу  мүмкіндігі   төмен  баланың  өмірден  алған   тәжірбиесі  аз  және 

айналасындағы   өмір  тіршілігі   туралы  мағұлматы  жеткіліксіз болып келеді/  әсіресе  

табиғатқа  байланысты  құбылыс/.   Дыбыстардың  қолдануы  тұрақсыз,  құбылмалы  келеді.  

Сөйлегенде     көбінесе 1-2  буыннан  тұратын  сөздерді  ғана  қолданады.  Буындары көбірек  

қиын сөздерді  айтқан  кезде  оның 2-3  буынына  дейін   қысқартылып, түсіп  қалады.   

Мысалы: жұмыртқа-ұтқа,  домбыра-домба. Фонематикалық  түйсігі  бұзылғандықтан   

аттары  бір-біріне  ұқсас,мағынасы  әр  түрлі  сөздерді сұрыптай  алмай   қиналады.  Мысалы:   

бала-балға,  жаға-жаңа. Бұл  деңгейдегі балалар дыбыстың  талдау  жолын  түсінбейді.  

Сөйтіп жалпы  тіл кемістігінің бірінші   деңгейін  былай  сипаттауға  болады: 

1.Сөздік  қоры  жоқтың  қасы. Ол  былдырлап   түсініксіз   айтылған сөздерден , басқа   

дауысқа   еліктеген дыбыстардан  /р-р-р,ш-ш-ш,-з/ күнделікті   қолданылатын   кейбір  оңай  

сөздерден   тұрады.  /ту-су/. 

2. Баланың енжар  сөз  қоры  пайдаланатын  сөз  қорынан    едәуір молырақ болады,  

бірақ та,  сөз түсінігі  тым  таяз.  Сөздерді бірнеше рет қаталанған   таныс   ситуацияда 

түсінеді. Мысалы:  «Қолыңды   қалтаңнан ал»деген бұйрықты  бала  дұрыс  орындауы  

мүмкін,  «қалтаңды көрсет»дегенде  ол  көрсете алмайды.  Өйткені  ол  қалта деген сөздің 

мағынасын  түсінбейді.  Байланыстырып   сөйлеу  қабілеті мүлдем дамымаған. 

3.Сөздің , дыбыстың, буынның  құрамын  сақтап   қайталау   қабілеті  дамымаған.[5]. 

Сөйлеу тілі  дамуының екінші   деңгейіне  ауысудың белгісі сол,  онда ымдау  мен  

былдыр  сөздерден  басқа  бұрмаланған   болса  да айтарлықтай   тиянақты  жалпы  

қолданылатын   сөздер  пайда  болады. Мысалы: қыт.бадя  тан тет туй. Балалар  шана  теуіп  жүр. 

Кейбір  грамматикалық   тұлғаларды  ажыратылуы  бір  мезгілде байқалады. Бірақ  

бұл тек екпінді жалғауына түскен  сөздерге  және  тек кейбір  грамматикалық  категрияларға  

қатысты  болады. Бұл процесс әлі  де  болса  едәуір  тұрақсыз екендігі сипаттайды және  

бұндай баланың  сөйлеу  тілінің дамуы қатты тежелгендігі  анық  байқалады. 

Сөзді  көп  білдейтіндіктен    баланың  тілі  кедей  ,ол  өзі  білетін заттардың аттарын  

атаумен және  қимыл-іс  әрекеттерін айтып   берумен ғана  шектеледі. 

Бірінші деңгейдегі  балаларға   қарағанда  суретке  қарап және    сұрақ бойынша   

әңгімелеуі қарапайым, әрі  қысқа  болғанмен   грамматикалық құрылысы  мен  сөз тізбегі  

біршама  дұрыс.  Сөйлеу  тілінің грамматикалық  құрылысының  жетілуі  қанағаттанарлық 

емес екендігі сөйлеу  материалы күрделенген  кезде  немесе  баланың өзі  бұрын   сирек 

естіп,  аз  қолданған сөздер мен  сөз  тіркестерін  айту  қажет   болып қалған  жағдайда оңай  

білінеді.  Мұндай балалар септік  жалғаулар  мен көпшіл   түрін  білдіретін   жалғаулардың  

мағынасын жете түсінбейді. Жұрнақ, жалғауларды  пайдаланып сөз  өзгерту   кездейсоқ  

жағдай, сондықтан   да  оны   пайдаланғанда   әртүрлі   қателерді  көп  жібереді. Сөзді  тар  

мағынада   жиі қолданады,  ауызша  талдап  қорыту  дәрежесі өте  қиын. Тұлғалары, 

қолдануын  немесе  тағы  басқа  белгілері  ұқсас бірнеше  заттарды  бір сөзбен  атауы  

мүмкін. Мысалы: шыбынды, қоңызды,  масаны,сонаны, араны, көбелекті -бір  жағдайда  
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осылардың барлығын  тек  біреуінің   ғана  атымен  атайды,  ал екінші  бір  жағдайда тағы  

басқа  біреуінің  ғана атымен   атайды.  Балалар заттың атын білгенмен, оны  құрайтын   

бөлшектерін  атауға   келгенде  қиналады/ ағаштың бұтағы,  жапырағы, түбірі, тамыры/,  

ыдыс-аяқтардың, жануарлардың  төлдерінің  аттарын  білмейді. Міне осының  бәрі  бұндай 

балалардың  сөздік қорының   тым кедей  екендігін  көрсетеді.[6]. 

Заттың  атын,  түсін, тұлғасын , белгісін  білдіретін  сөзді  орнымен дұрыс  қолдануды  

әруақытта   толық  біле   бермейтіндігі  байқалады. Қолданудағы    қимыл-іс  әрекеті  әртүрлі, 

тұлға  ұқсастығы  жақын атау сөздерді  шатастырып орын   ауыстыруы   жиі   көрініп  

қалады. /кесу-көрту, қашау-қажау/, грамматикалық  тұлғаларды  қолдануда   ерескел қателер   

жіберетіндігі  арнайы  тексеру  кезінде белгілі   болды. 

1. Септік  жалғауларды  алмастыру  /дүкеннен  бардым-дүкенге бардым/. 

2. Сөздің жекеше, көпше  тұлғаларын  және  етістіктің  түрлерін қолданудағы қателер. 

3. Зат есімнің  жекеше,   көпше  түрлерінің   өзгеруі  кезіндегі /сиырдан/сиырлар/. 

Баланың  тіліндегі  жуан  және  жіңішке  , ысқырып  және  ызыңдап шығатын,  қатаң  

және  ұяң,  мұрын   дыбыстарының  сонымен  бірге құрамы  әртүрлі буынды сөздердің  

айтылуы  мен  үндестігі   өрескел бұзылғандықтан   салдарынан   сөйлегенде    сөзінің  

сапасы  жағынан да, саны  жағынан  да  жасына   қарағанда   едәуір артта  қалған. 

Буындар  мен дыбыстардың  орын ауыстыруы, ұқсас   буындардың алмастырлуын,   

қатарласып  келген  дауыссыз  дыбыстардың қысқартылуы   салдарынан    сөздің  

құрамындағы  дыбыстардың орналасу   заңдылықтары  өрескел  бұзылады. 

Баланы жан-жақты тиянақты  тексерудің   нәтижесі  оның фонематикалық   есту  

қабілетінің  нашарлығын,  дыбыстарды  талдау мен жинақтауға   балаға   тапсырма   

бойынша берілген   дыбыстардан суретті іріктеп  алу және дыбыстарды орнына қойып  сөз   

құрау қиындық туғызады.   Дағдылануды игеруге   дайын  емес  екенін  оңай  анықтауға  

мүмкіндік  береді. Арнайы коррекциялық   оқытудың   ықпалымен  сөйлеу  тілі  дамуының 

ш-деңгейіне   өтуі   баланың   айналасындағыларымен   қарым-қатынасының     кеңеюіне   

мүмкіндік   туғызады.[7]. 

Жалпы  тіл  кемістігінің   екінші  деңгейіндегі   балалар   төмендегідей сипатталады: 

1. Балалардың   белсенді   /активный/  сөздігі  зат  есім, етістік , сын есім, үстеу  

сөздерімен   толықтырылады. 

2. Сәтсіз  болса да  бұл  деңгейдегі  балалар септік  жалғаулар  мен жұрнақтарды   

пайдалана   бастағаны   байқалады. 

3. Бұл  деңгейде  балалар сөзді  байланыстырып    сөйлей  бастайды. 

4. Сөзді  түсінуі  жетіледі,  белсенді   және  енжар   сөздіктері  толығады.   5.Әлі де көп  

дыбыстарды және  кейбір  сөздерді  дұрыс  айта алмайды. Дыбыстық  талдау, жинақтау   

әдістерін  игеруге  дайын  еместігі байқалады. 

Сөйлеу  тілі   дамуының   III  деңгейінде  сөйлем құрылысында лексико –

грамматикалық және фонетико-фонематикалық элементтердің жетілмейтіндігін  сипаттайды. 

Осындай  дәрежедегі, әсіресе  мектеп  жасына  дейінгі  балалар айналасындағылармен   

тілдесіп,  сөйлесе  алады,    бірақ қанша дегенмен  де   өзінің  айтайын   деген  ойын   анықтап   

түсіндіре алмайды.  Тіпті,  бала  дұрыс  айта  алады-ау   деген  кейбір  дыбыстардың өзі де өз  

бетімен   сөйлегенде   жеткілікті   түрде  айқын шықпайды. 

Тап осы  фонематикалық  топтағы  екі  немесе  бірнеше  дыбыстарды бір  дыбыс  

немесе  бірнеше   дыбыстарды  бір  дыбыс   бір  мезгілде алмастырған  кезде 

дифференцияланбаған   дыбыстардың   айтылуы өзгеше  болады / негізінде  ысқырып  және  

ызыңдап  шығатын, эффрикат.  Мұрын  дыбыстары  /. Мысалы: сәй-шай, сәнә-шана, қал-қар. 

Сонымен бірге  балалар  барлық сөз таптарын  пайдалануды, грамматикалық  

құрылымның  қарапайым  түрлерін  қолдануды үйренеді. Салалас  құрмалас   пен бағыныңқы   

құрмалас сөйлемдерді құрастыруға тырысады.  Мысалы: Айдош   мектептен   келді де   

шабағын оқуға отырды.[8]. 

Баланың тілі  жетіліп   жаңа  дыбыстармен   толықтырылған   әртүрлі буындары бар 

сөздердің  айтылғанда   сөздегі дыбыстардың дұрыс, дұрыс  емесін  және  олардың  бұзылу  
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ерекшелігін  айқындауға  болады, сөз  тіркесін   байланыстырып  сөйлеу   мүмкіншілігі   

артады.  Бала өмірден  алған  тәжірибесінің    нәтижесінде   күнделікті   тұрмыстағы өзіне  

жақсы  таныс  болып  қалған  заттың атын,  түсін,  тұлғасын, сапасын,  белгісін  және   хал-

жайын    сөйлеп  беруге  енді  бұрынғыдай қиналмайды. Олар  өздерінің  үй-іші  туралы , өзі  

және  достары   туралы , айналасында  болып  жатқан  тіршілік  туралы емін-еркін  әңгімелеп 

бере  алады,   қысқа  әңгіме  де құрастырады. 

Алайда сөйлеу тілінің  хал-жайын жан-жақты  мұқият   тексерген   кезде тілге  

қатысты  жүйенің  / лексиканың, грамматиканың, фонетиканың/ бір  бөлігінің  толық  

дамымауы  айқындайтын  көрінісі көруге  мүмкіндік  туады. 

Бала ауызекі   сөйлескенде    өзінің тілі  келмейтін  қиын  сөзді, нақышты сөз  тіркесін    

айтпауға   тырысады.  Егер сондай  балалардың алдарына   шарт  қойса,онда  сөздің және  

грамматикалық категориялардың қандайын   болса да міндетті түрде  пайдаланады да, сөйлеу 

тілінің  дамуындағы кемшіліктер  айтарлықтай   анық  көрінеді. 

Бала сөзді  емін-еркін  қолданып  сөйлегенімен ,  сөйлеу  тілі  дұрыс дамымаған     

қатарластарына қарағанда, өздігінше сөйлем құрастыру кезінде  үлкен  қиындық  береді. 

Әдеттегідей қиыстыру мен меңгеру қателерінен шығатын        аграмматизмдерді   

дұрыс  құрастырылған  сөйлемнен де  кездестіруге  болады.  Бұл  қателер  тұрақты   сипат 

бермейді: грамматикалық тұлғалардың  немесе  категориялардың әртүрлі жағдайлары  дұрыс 

та, бұрыс та  қолданылуы мүмкін. 

Құрмалас сөйлемді жалғаулығымен  және  жалғаулықты  сөзімен құрастырған кезде 

қателер жіберілетіні байқалады. Бала сурет бойынша сөйлем құрастыру  кезінде қатынасушы 

кісіні   және  қимыл  іс-әрекеттінің  өзін жиң  көрсетіп  дұрыс атап отырса да, сөйлем 

құрамына  қатынасушы кісінің пайдаланған  затының  атын  кіргізбейді. 

Сөздік қорының  едәуір өскеніне  қарамастан ,лексикалық мағынасын  толық білмейді 

/шынтақ, білек, өзен, көл, бұлақ/, бірсыпыра  сөздерді  дәл түсінбейді және  дәл  

қолданбайды /кесу, қию, пішу/. Лексикалық қателердің  ішіндегі  көзге  түсетіндері  

төмендегідей: 

а) заттың  атын сол заттың бөлшегінің  атымен  алмастыруды  /ққұла-бас, дөңгелек-

машина/. 

б) мамандықтың атын сол  маманның  істейтін  кәсібімен  ауыстырады /әнші-тәте  өлң 

айтады/; 

в) тектес  заттардың  меншікті  аттарын  атамай олардың сыртқы түрлерінің 

ұқсастығына  және тұрмыстағы    қолдануларына  қарап жалпы атауларымен  атайды /қарға- 

«құс», «қарағай-ағаш»/; 

г) көлемін  білдіретін  белгілерінің  орын  алмастыруы /биік, кең, ұзын,- «үлкен», 

«қысқа», «кішкентай»/.[9]. 

Бала өз  бетінше  еркін  сөйлесіп   отырған кезде  заттың белгілерін, күйін қимыл-іс  

әрекетін   білдіретін  сын есім мен  үстеу сөз  таптарын аз  қолданады. 

Бала жеңіл  сөздерді  сөйлеп  дағдыланбағандықтан   іс жүзінде  көп  қолданбай   

сөздік қоры  тоқырап, кедейленіп  қалуын әсерінен оған сөздің  морфологиялық  

элементтерін  айыруға  мүмкіншілік  бермейді. 

Көп  балалар  жаңа  сөздерді  қолданған  кезде  қателерді   жиі-жиі  жібереді.  

Шынында да, дұрыс   сөздердің    жасалуымен  қатар   кемшіліктері де болады.  Мысалы:  

көрпе-көрпшелік. 

Осыған  ұқсас қателер бірлі-жарымдап  тілдері  жаңа шығып келе  жатқан дендері  сау  

балаларда   кездесуі  мүмкін, бірақ олар  тез арада  жоғалып кетеді. 

Орыс тілінде  қателердің  көпшілігі  тамақтардың, заттардың өсімдіктердің 

мағыналарын  білдіріп, ара  қатынасын белгілейтін   атынастық  сын есімнің  жасалуы  

кезінде  болады. Мысалы: стекловый стакан 

Орыс  тіліндегі   зерттеулердің  нәтижесіне   қарағанда сөйлеу тіліндегі  зерттеулердің   

нәтижесіне   қарағанда  сөйлеу  тіліндегі  грамматикалық  қателердің  ішіндегі ең   

ерекшеліктері  төмендегідей: 
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а) сын есімнен зат есім сөздердің   жекеше,  көпше  түрлерінде  және  септіктерде  

дұрыс қилыспады. Мысалы/ книги лежат  на большими отолах/; 

б)  сан есім  зат есімнен  дұрыс қиылыспайды, Мысалы, пять пальцем-пять пальцев; 

в) жалғаулықтарды   қолданғанда  кететін қателер:  түсіріп қалдырады,алмастырады, 

толық айтпайды,мысалы: мяч упал из  полки-мяч упал с полки; 

г) сөздің көпше  түріне септік   тұлғаларды  қолданғанда  кететін  қателер  Мысалы: 

много дерево-деревьев.[10]. 

III деңгейде   сөйлеу тілі дамуы   бойынша  баланың    фонематикалық  тілінің 

жасалуы жасының  мөлшерімен  салыстырғанда   артта  қалуы  айтарлықтай шамада: 

олардың сөйлеу  тіліндегі    дыбыстардың барлық  түрлерінің  дұрыс айтылмауы  әлі де  

байқалады /сигматизм ,ротацизм, ломбдацизм, үндестік ақаулығы , уяңдануы/. 

Сөздегі дыбыстардың  түсіп  қалатын  тұрақты  қателері, ең қиын  сөздердегі     

буындардың бұзылуы  байқалады. Мысалы: велосипед-сипед, милиционер-мисонел. 

Фонематикалық  естуі   және  түсінуі  қабілетінің нашар   дамуының  салдарынан   

баланың  сөзді дыбыстарға  талдау  және  топтау дайындығы  өз бетінше  қалыптастыруының   

нәтижесінде   оларға  логопедтің   жәрдемінсіз   мектепте сауатын  ойдағыдай  меңгеруге 

мүмкіндік  бермейді.[11]. 

Сонымен, сөйлеу тілі дамуының үшінш деңгейі мынандай кемшілітермен 

сипатталады: 

1. Бала ауызекі байланыстырып  сөйлегенде  кейбір  сөздерді  білмейтіндігі және 

дұрыс қолдана алмайтындығы   байқалады. Сөздік қорында көбінесе зат есім, етістік   көп 

кездеседі де сын есім, үстеу таптары  аз кездеседі. 

2. Тілдің грамматикалық жағының   дамымағаны  байқалады. Балалар септік 

жалғауларды ,жұрнақтарды қолдануда қате жібереді. Сөз қзгерту қабілеті мүлдем  

дамымаған. 

3. Сөйлегенде көбінесе тек жәй сөйлемдерді   қолданады, құрмалас сөйлемдер сирек  

кездеседі. 

4. Бұл деңгейіндегі көптеген балаларда сөздің  буындарын  дұрыс айтпау кемшіліктері 

сақталады да дыбыстың талдау ,жинақтау  әдісін  меңгеруде  қиындық  туғызады. 
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Жаңартылған білім беру әдістерінің тиімділігі – оқушы тұлғасының үйлесімді, 

қолайлы білім алуына сыни тұрғысынан ойлауды үйретеді, оқушылар өз бетімен оқуға деген 

құштарлықтары артады, жауапкершіліктері артады, ынтымақтастық орнайды, сыни 

тұрғыдан ойлаулары қалыптасады, өзін өзі бағалай алады, сөйлеу тілдері дамиды, өз ойын 

еркін жеткізуге дағдыланады. «Оқушы мен оқушы» қарым-қатынасы жүзеге асады. 

Кілт создер: химия, педагогикалық технология, білім беру, жеті модуль, Блум 

таксономиясы, функционалдық сауаттылық, критериалды бағалау 

 

Эффективность обновленных методов образования – обучение критическому 

мышлению в получении гармоничного, благоприятного образования личности учащегося, 

учашиеся повышают стремление к самостоятельному обучению, повышают 

ответственность, налаживают сотрудничество, формируют критическое мышление, 

могут давать самооценку, развиваются речи, прививаются навыки свободного общения. 

Осуществляется взаимодействие "ученик и ученик". 

Ключевые слова: химия, педагогическая технология, образование, семь модулей, 

таксономия Блума, функциональная грамотность, критериальное оценивание 

 

The effectiveness of the updated methods of education this is a teaching critical thinking in 

obtaining a harmonious, favorable education of the student's personality; students increase the 

desire for independent learning, increase responsibility, establish cooperation, form critical 

thinking, can give self-esteem, develop speech, instilling skills of free communication. Is the 

interaction between "student and student". 

Key words: chemistry, pedagogical technology, education, seven modules, Bloom's 

taxonomy, functional literacy, criteria-based assessment 

 

Кіріспе 

Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі мектептегі білім беру жүйесінің алдына оқыту 

үрдісін педагогикалық технологиялар арқылы дамыту күнделікті сабақ барысында пайдалану 

– ХХІ ғасыр талабы болғандықтан, мұғалімнің мақсатына, мүддесіне сай, өзінің шеберлігіне 

орай оқыту формалары мен модульдерін таңдауға мүмкіншілікте жаратылған [1, 2]. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы 

білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

тәжірибе жасау, ақпарат көздерін қолдану, коммуникативті қарым - қатынасқа түсу, жеке, 

жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана 

білуді және тиімді оқытудың әдіс тәсілдерді қолдану уақыт талабы. Сонымен қатар, 

оқытудың әр түрлі технологиялары жасалып, мектептердің тәжірибесіне енуде. Жаңа 

әдістерді оқушының  зияткерлік,  іздемпаздық, адамгершілік, рухани тағы басқа да адами 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізетіні сөзсіз.  

Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль арқылы 

ұсынады [3]: 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер; 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету; 
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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 қарай білім беру және оқыту; 

7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық. 

Негізгі бөлім 

Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке 

көтеріліп келеді. Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге 

басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшею үстінде [4-5]. 

«Адамның көңілі шын мейірленсе, білім – ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға 

түседі» дейді Абай. Сондықтан   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. Осы аталған барлық қасиеттерді 

оятатын, сонымен қатар әрі қарай дамытатын модуль – сын тұрғыдан ойлау модулі болғаны 

айдан анық. Сын тұрғысынан ойлау- ашық қоғамның негізі. Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оған үнемі жауап іздеу, оған пікір айтып, қисынын тауып дәлелдеу мен зерттеуді 

білдіреді. Бұл дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы- білімнің дайын түрде берілмеуі, бұл 

арқылы оқушы өзін – өзі жетілдіріп, айналаға сыни көзбен қарап, жауап бере алатын тұлғаны 

қалыптастыру [6]. Себебі, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлау білуін, 

эстетикалық көзқарастарды пайымдауын, баға беруін, танымдық белсенділігін арттыруға 

бағытталған. Сонымен қатар, сын тұрғыдан ойлау – оқушылардың алатын білімдерін сапалы 

етеді, оның толыққанды жеке тұлға болып қалыптасуына негіз болатынына бағыттайды. 

Сын тұрғысынан  ойлауды үйрету үшін: 

- Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек; 

- Ойлануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру; 

- Әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау; 

- Белсенді іс-әрекеттерін қолдау; 

- Жауаптың дәлелді-дәйекті болуын талап ету; 

- Сыни тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Технология бойынша әр сабақ  үш кезеңнен тұрады: 

- қызығушылын ояту; 

- мағынаны ашу; 

- -ой толғаныс. 

Барлық заманда ұстаз өз шәкіртінің ойлау қабілетін дамытуға тырысқан. Ұстаз үшін 

баланың өз ойын толық, ашық және еркін жеткізуі маңызды. Қай кезеңде, қай қоғамда 

болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім саласындағы түбегейлі 

өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты 

ізденетін, алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында. Сыни 

тұрғыдан ойлауды дамыту мақсатында жекеленген оқушылардың қабілетіне   қарай 

тапсырма беру, ойлануға арналған сұрақтар мен тапсырмаларды ұсыну, топтық жұмысты 

ұйымдастыру , формативті бағалауды қолдана отырып, оқушылардың өздеріне қай деңгейде 

келе жатқандықтары түсінуіне ықпал еткен дұрыс. Сонымен қатар, сыни тұрғыдан ойлауда 

оқушыға ең қызық әрі сабақ жақсы өтетіні ол топтастыру. Топтастырудың ішіндегі ең 

танымалы – Блум таксономиясы. 

Блум жүйесі бойынша, мысалы: «Қышқылдардың құрамы, қасиеттері» тақырыбы 

бойынша: 

1. Білім, оқыту, есте сақтауға, жаттауға, тануға, еске түсіруге бағытталған болса, онда 

қышқылдарды  құрамы бойынша жіктейді; 

2. Түсіну – таным мақсаты – мазмұнын айту, ақпаратты бір күйден екінші күйге 

аудару, өз сөзімен жетізіп айту болса, онда қышқылдардың анықтамасын, 

құрамын,түрлерімен формулаларын біледі; 
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3. Қолдану – мәселені шешу, нәтиже алу үшін ақпаратты қолдану мақсаты болса, онда 

қышқылдардың табиғатта кездесетін түрлері мен алыну жолдарын анықтай алады; 

4. Талдау – арқылы қышқылдардың басқа бейорганикалық заттардын 

айырмашылығын анықтап, оған сәйкес реакция теңдеулерін жазады. 

5. Синтез – тақырып бойынша сөйлеу мәнері анықталады. 

6. Ең жоғарғы деңгей – бағалау. Өзін – өзі бағалау, немесе топ, жұптық жұмыстар, 

жеке тапсырмалар арқылы бағаланады. 

Мысалы,  Кім жылдам: 

1. А) 196 г тұз қышқылының; 

ә) 196 г күкірт қышқылының; 

б) 196 г азот қышқылының зат мөлшерін есептеңдер. 

Рефлексия 
Мен .........білдім. 

Маған ........ қызық болды. 

Мен .......... қиналдым. 

Мен .......... үйренсем деп талпынамын. 

Сондықтан  сыни тұрғыдан ойлау оқушылардың ойын, сыни көзқарасын дамыта 

отырып, күмәнмен қарауға, ойын дәлелдеуге, сұрақ қоя білуге баулиды. Сыни ойлау арқылы 

оқушыларым көп өзгеріске түсті деп ойлаймын. Одан әрі мен бұл істі қызыға жалғастыруға 

бет алдым. Жаңа формация мұғалімі сыни көзқарасы дамыған, өзінің жұмыс тәжірибесін, 

жаңа тәсілдерді қолдану және бағалау әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалай алатын болу керек. 

Бұл сабақтан күтілетін нәтиже: оқушылар өз бетімен оқуға деген құштарлықтары артады, 

жауапкершіліктері артады, ынтымақтастық орнайды, сыни тұрғыдан ойлаулары 

қалыптасады, өзін-өзі бағалай алады, сөйлеу тілдері дамиды, өз ойын еркін жеткізуге 

дағдыланады. «Оқушы мен оқушы» қарым-қатынасы жүзеге асады. Ең бастысы оқытудың 

бұл түрінде оқушы өте маңызды рөл атқарады, олар өз құрбы-құрдастарымен әлеуметтік 

байланыс жасай отырып, белсенді түрде білім жинақтайды. 

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. 

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.  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. 

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. 

Қорытыныды 

Химия сабағында жаңартылған білім беруде педагогикалық технология элементтерін 

тиімді пайдалана отырып, төмендегідей жетістіктерге жетуге болады: 

1.Оқушының ойлау, елестете  алу қабілеттерін қалыптастыру. 

2. Ойын жеткізуге, мәселені талдай білуді үйрету. 

3. Дүниетанымын, көзқарасын  тереңдету. 

4. Өмірмен  өз ойын байланыстыру. 

5. Шығармашылық ізденіске, дарындылыққа жол ашу. 
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Бұл мақалада кәсіби өзін-өзі бағалаудың, өзін-өзі басқарудың, өзін-өзі бақылаудың, 

өзін-өзі реттеудің, өзін-өзі тәрбиелеудің психологиялық механизмдері қарастырылады. 

Болашақ педагогтың кәсіби қасиеттерін қалыптастырудың педагогикалық жолдары, 

кәсіби дайындық барысында кәсіби қалыптасу жолдары ашылады. 

Кілт сөздер: кәсіби өзін-өзі бағалау, өзін-өзі басқару, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі 

анықтау, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі тәрбиелеу. 

 

В данной статье рассматриваются психологические механизмы профессиональных 

самооценки, самоуправления, самоконтроля, саморегуляции, самовоспитания. 

Раскрываются педагогические пути формирования профессиональных качеств будущего 

педагога, профессионального становления в процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная самооценка, самоуправление, самоконтроль, 

самоопределение, самоактуализация, саморегуляция, самовоспитание. 

 

This article discusses the psychological mechanisms of professional self-esteem, self-

government, self-control, self-regulation, self-education. Pedagogical ways of formation of 

professional qualities of the future teacher, professional formation in the process of professional 

training are revealed. 

Key words: professional self-assessment, self-government, self-control, self-determination, 

self-actualization, self-regulation, self-education 

 

Қазіргі Қазақстандағы болып жатқан жаңа әлеуметтік – экономикалық жағдайлар 

білім беру жүйесінде міндеттерді шешудің тиімді тәсілдерін іздестіру қажеттілігін тудырып 

отыр. Білім беру сапасын арттыру Қазақстанның ғана емес дүние-жүзілік қоғамдастықтың 

өзекті мәселесінің бірі болып табылады. Бұл мәселенің шешуі білім беру мазмұнын 

модернизациялауды, білім беру үрдісін ұйымдастыру тәсілдері мен технологияларын 

жетілдіруді, яғни білім берудің мақсаттары мен нәтижелерін қайта ой–елегінен өткізуді 

талап етеді. Қоғамымыздың болашағы, дұрыс бағытта дамуы жас ұрпақтың іс-әрекетіне, 

тәлім–тәрбиесіне, сана–сезіміне, дүниетанымына тікелей байланысты. Сондықтан да ұрпақ 
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тәрбиесі мен білімі мәселесі кезек күттірмейтін, егеменді еліміздің болаша-ғын айқындайтын 

ең маңызды міндеттердің бірі. 

Болашақ мамандардың психологиялық тұрғыдан дайындығының жетілуі 

студенттердің жеке басының өсуіне байланысты. Көптеген психологтар жеке тұлғаны 

дамыту мәселелерімен айналысады, бірақ жалпы психология мен жеке тұлға психологиясы 

арасындағы “Жеке тұлғаның өсуі” аспектісі психотерапиялық тәжірибе мен жалпы 

психологиялық теория арасындағы алшақтықтың себебінен қажетті деңгейде зерттелмеген. 

Бұл термин күнделікті қолданылатын қарапайым сөздік қорда  “Жеке тұлғаның дамуы” 

сөзінің синонимі ретінде қолданылады. Көптеген әдебиеттерде “Өзін-өзі жетілдіру”, “Өзін-

өзі дамыту”, “Өмірлік жол”, “Жеке тұлға потенциалдарының дамуы” және т.б. түсініктермен 

кездеседі. Көрініп тұрғандай, әртүрлі терминдермен бір мағыналы сөздер айтылады немесе 

бір атаумен мүлдем сәйкес келмейтін терминдер кездеседі [1 12-14 б]. 

Адамның жеке бағыт-бағдары, арманы,  құмарлығы, әр түрлі мұраттарға жету 

жолындағы әрекеті – оның даралық қасиеттеріне тән психологиялық ерекшеліктер. 

Жеке адам психикасындағы қатынастардың сыры адам мінезіндегі мақсатты 

ниеттілектерді жете түсініп, қажеттіліктерге қол жеткізуі үшін дұрыс бағдар беріп отыруды 

қажет етеді. Адам өзін-өзі тануда өзімен-өзі болуға тәуекелге барады және басқадан артық 

немесе кем көрінуге тырыспайды. “Өзін-өзі тану” – ол өзін-өзі тану туралы білім ғана емес, 

сонымен қатар жеке тұлға ретінде қоғамдағы қарым-қатынас, қоғамдық қатынас жүйесінде 

өзін-өзі меңгеру әдебі. 

Болашақ мұғалімнің бойында қалыптасқан имандылық қадір - қасиеттер рухани 

құндылықтарға, ал адамдардың қолымен жасалған тұтыну заттары мен кәсібі материалды 

құндылықтырға жатады. Өзімізді өзіміз бағалай білуге бет бұру – ұлттық байлығымызды игеру, 

ұлттық санамызды дамыту. Ұлттық құндылықтарды іріктеп, оқыту процесіне енгізу арқылы 

ұлттың тұнып тұрған асыл мұралық рухани байлығынан болашақта ел билейтін ұрпақтарды 

сусындатып, отбасында да, мектепте де ұлтжандалылық пен отаншылдыққа баулып, өз халқын, 

өз мемлекетін көздің қарашығындай қорғайтын тұлғаларды тәрбиелеп шығару. 

«Адам мен адамның бір - бірімен араласу, өзара қарым - қатынасында ғана адамның 

адамдығы өзі үшін де, өзгелер үшін де ашылады»,- дейді философ М. М. Бахтин. Оның 

пікірінше, диалог тұлғаны қалыптастырудың құралы ғана емес, оның адамдық болмысын да 

көрсетеді. Тұлғаның белсенділігі, өзін - өзі дамытып отыруға ұмтылуы өзгелерден бөлек 

жағдайда емес, өзге адамдармен диалогтық қатынастарға түсу кезінде жүзеге асырылады. 

Бірлескен қарым – қатынас негізінде оқушы - оқушы, мұғалім - мұғалім, оқушы - мұғалім 

арасында өзара құрметтеу, мойындау, түсіне білу және сыйластық әрекеттері пайда болып, 

толеранттық пен мейірімділік көзқарастары қалыптасады. Сонымен бірге сыни ойлау арқылы 

тұлға бойында рефлексиялық сапаларды қалыптастыру. Рефлексиялық сапа дегеніміз білім 

мен тәрбиені өзіндік сана арқылы қабылдап, тұлғаның рухани дамуы, ғылыми ақпараттарды 

игеруі болып табылады [3.25 б.]. 

Әлеуметтік жеке адамды әсер етуші субъект ретінде қарастырады. Әлеуметтену 

процесінде ие болған жекелік қасиеті, әлеуметтік бағдары бір орында тұрып, қатып қалған 

жоқ, бірақ жеке адам нақты топта, шынайы әлеуметтік ортада үнемі түзетулерге ұшырайды. 

Шынайы, нақты топтың ролі өте күшті, маңызды орын алады. 

Өзін қылықтың субьектісі ретінде сезініп, өзіне қатынасы зейінділік немесе 

рефлексивтілік қасиетке айналу үшін көп тәжірибе жинақтау қажет. Зейінділікке қабілеттігі 

өзін-өзі танумен тығыз байланысты. Басқаша айтқанда, «нақты мен ойлаймын, түсінемін 

және есіме түсіремін» деген қабілеттілігін білдіре, Мен - әрекеттенуші және Мен - 

рефлексияланған болып екіге бөлінеді. 

Адам өзін-өзі бақылауға жиі жүгінбейді, біріншіден, өйткені көптеген қылықтық 

актілер автоматты түрде басқарылады, екіншіден, адам, өзін-өзі бағалауына көбінесе 

қанағаттанбайды. Өзіндік сана қажет кезінде ғана орын алады. Мысалы, ереже мен талапт 

қылықпен сәйкес келмеген жағдайда немесе өзіне зейін қою керек болғанда. Өзіндік сана- 

мәдени феномен ретінде өз қылықтарының тұрақтылығын сақтауға және индивидтің игерген 
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әлеуметтік құндылықтарға жауапкершілік сезімін басынан кешіруге мүмкіндік береді. Өзін-

өзі бақылай алу қабілеті өзінің зейінділігімен, яғни еріктік күш-жігерімен байланысты. Өзін-

өзі басқара алу өзіндік сананың өзіне қатынасы, өзін сыйлауы және өзін бағалауы сияқты 

эмоционалдық құрамдастықтарымен тығыз байланысты. Өзін-өзі бағалау - бір жағынан, өзін 

тану аумағындағы интегративті жұмыстың нәтижесі болса, екіншіден өзіне эмоционалды 

құндылық жағынан қатынасы. Өзін бағалау - тұрақсыз шама, ол өркендей келе, әр түрлі 

болып өзгереді. Өзін бағалау адамға тән, өзі туралы білім және дүниетаным, тәртіптер мен 

құндылықтардың ұштасуымен дәнекерленеді. Өзін-өзі бағалау көрсеткіші қылықты және іс-

әрекеггі басқаратын міндетті атқарады, өйткені адамның қажеттіліктері мен талаптану 

деңгейлерін оның мүмкіндіктерімен салыстыруға жағдай тутызады және төмендегі 

қатынастан анықталады: мұндағы Ө. б. - өзін бағалау; 

Т — талаптану денгейі; 

М – мүмкіндіктердің деңгейі. 

Өзін-өзі бағалау өзін-өзі басқаруды іске асырудың «өзегі» бола мотивацияның 

құрылымына еніп, өзін басқарудың бағыттылығын, құралдарын таңдауды және қылықтың 

нәтижелі болуын талқылай анықтайды. Барлық ұғынылған қылықтық реакцияларды және 

жүріс тұрыстарын дифференцияцияланған және адекватгы көрінісі, қылығын басқара 

алуының жеткілікті дәрежедегі деңгейі, өзіндік сананы тұтастай дамып жетілген дәрежесіне, 

басқалардың бағалауына емес өзін-өзі адекватты бағалауына және өзін-өзі бағалауға зейінін 

бағдарлауға сәйкес келеді. Өзін-өзі бағалау - бастапқы кезде басқалардың өзін бағалауының 

интериоризациясының нәтижесі соңынан эмансипацияланып айналадағылардың бағасынан 

қылықты ішінен басқаратын зейінділікке біртіндеп ауысады [2.81 б.]. 

Өзін-өзі реттеп басқарудың екі деңгейлі үрдістерін бөліп айтуға болады: 

1. Тактикалық нақты қылық актісі үрдісінде өзін басқару айқын уақыт аралығымен 

шектеледі; 

2. Стратегиялық - мұны өзін ұйымдастыру деңгейі деп атауға болады - белгілі уақытқа  

созылған үрдіс,  тұлғалық өзгеруін  жоспарлауымен, даралы тұтастай бағыттауды 

қамтамасыздандырып, өзін-өзі тәрбиелеумен байланысты. 

Мұндай үрдістер өмірлік мотивтерін бір-біріне бағындыруды қамтып, мотивтер 

иерархиясын ұұрастыруға, даралық және әлеуметтік мотивтер мен рухтық мотивтер 

арасындағы келіспеушіліктерді шешуге жәрдемдеседі. 

Өзіндік сананың әлеуметтік-реттеушілік функциясы ретінде: 

- өзінің теңдестігін ұғынуды, 

- белсенді, іс-әрекеттің негізі ретінде өз «менін» ұғынуды, 

- өзінің психикалық қасиеттері мен сапаларын ұғынуды, 

- өзін-өзі әлеуметтік-адамгершілік бағалаулардың белгілі бір жүйелігі қарастырылады 

Л.С. Выготскиийдің анықтамасы бойынша «мазмұны жөнінен өзіндік сана ішкі 

дүниеге көшірілген әлеуметтік сана-сезім» - болады. Өзіне зейін қойып, өзі туралы ойлай 

бастаудың шығуы – жеткіншек жастағы балаларға тән ерекшелік. Өзі туралы 

пайымдаулардың әлеуметтік-реттеушілік функциясы мынадан айқын көрінеді, жеткіншек. 

әуелі негізінен өзінің кемшіліктеріне зейін аударып, оларды жойғысы келетінін сезінеді, ал 

кейін жеке адамның жалпы ерекшеліктеріне зейін аударып, өзінің мүмкіндіктерін, 

қасиеттерін білуге тырысады [3]. 

Психологтар өзін-өзі бағалауды қалыптастырудың екі тәсілін көрсетеді. Біріншісі, 

өзінің ұмтылыс деңгейін жеткен нәтижемен салыстыру, екіншісі - әлеуметтік салыстыру 

немесе өз пікірін айналасындағылармен салыстыру. Осы тәсілдерді қолданғанда адекватты 

өзін-өзі бағалау өңделеді. Педагогтың өзін-өзі бағалауын қалыптастыру тәсілі - өз нәтижесін 

жеке тұлға идеалымен, педагог іс-әрекетінің нәтижесімен салыстырады. Бұндай жұмыс 

бірінші курстан басталу қажет. Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) 

мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекетін жан–жақты зерттегендердің бірі. Ол былай деген 

еді: «мұғалім өзі үйреніп, оқып жүргенде ғана өмір сүреді». Бұдан өз кәсібилігін жетілдіру 

мақсатында үнемі оқып, үйреніп отыратын мұғалім ғана өз іс-әрекетінен ләззат алып, өмір 
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сүре алады дегенді ұғынуға болады. Егер кәсіби сана–сезім іске деген жағымды эмоционалды 

қарым-қатынаспен, өз еңбек саласына деген мақтаныш сезімімен ажарланса, бұл іс үшін де, 

адамның өзі үшін де оңтайлы болады [4.71б.].  Кәсіби идеалды қалыптастырудың қарапайым 

тәсілі – арнайы әдебиет оқу, көрнекті педагогтардың өмірі мен шығармашылығымен танысу. 

Мұғалімнің дұрыс қалыптасқан идеалы – оның өзін-өзі тәрбиелеу жағдайларының тиімділігі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің сыртқы факторлары: 

- педагогикалық ұжым, 

- мектепті басқару стилі, 

- бос уақыт. 

Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу кез келген әрекет сияқты мотивтер мен белсенділіктің күрделі 

жүйесіне ие. Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуінің қозғаушы күші өздігінен даму қажеттілігі. 

Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу негізінде, педагог әрекетіндей сияқты, мақсат пен мотив арасындағы 

қарама-қайшылық жатыр. Мотивтің мақсатқа жылжуын қамтамасыз ету - өзін-өзі тәрбиелеу 

қажеттілігі болып табылады. Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеудегі мұндай қажеттілік 

белсенділікпен анықталады: борыш, жауапкершілік, кәсіби намыс т.б.  

Педагогикалық ұжымға алған келген педагог оның талаптарын,принциптерін, сындарын 

көріп, кәсіби идеал талаптарына үйренеді. Мектеп басшылары педагогтарға жағдайлар тудыру 

керек.Уақыт не үшін қажет. Уақыт педагогқа көркем әдебиет оқуға, музей, театр, көрмеге 

баруға, фильмдер көруге, әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық әдебиет оқуына қажет. 

Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу процесінде бір-бірімен тығыз байланысты 3 кезеңді көрсетуге 

болады: 

- өзін-өзі тану, 

- өзін-өзі бағдарламалау, 

- өз-өзіне әсер беру. 

 Осыдан өзін-өзі қалыптастыру және дамыту- бұл да өзімен тұрақты жұмыс жасау, өзін 

жетілдірумен, өзінің жеке басын жетілдірумен байланысты жұмыс жасау болып табылады [1]. 

Бұл үдеріс өмір бойы жетістікке жетудің негізі болып саналады. Өзің білмейтін білімді біреуге 

беру мүмкін емес. Біліміңді жаңартып отырмасаң, ол ескіріп кетуі мүмкін. Өйткені оқушылар 

білімді тез алады, олардың дүниетануы өсуде, білімдік деңгейлері артуда, сыныпта оқушылар 

қоятын қитұрқы сұрақтар да үсті-үстіне өсуде. Болашақ мұғалім оларға қашанда жауап беруге 

әзір болуы тиіс. Осы білімнің жетіспеуінен мұғалім өз бетінше жұмыс жасаудың қажеттігін 

сезіне бастайды. Бұдан шығатын жол бар ма? Әрине шығар жол бар, ол тек біреу ғана - өзіңмен 

үздіксіз жұмыс жасау. Жақсылап үйрету үшін тек басқаларды үйретуді жақсы көрмеу керек, 

сонымен қатар өзіңді үйретуді және өзіңді жетілдіруді жақсы көру керек. Қазыргі таңда 

мектепте мұғалім өзін-өзі жетілдіруге  және кәсіби маман ретінде қалыптастыруға жағдай бар. 

Және де сыныпта оқу арқылы біліктілікті артыру қарастырылған. Мұнда мұғалімдер 

оқушылардың берген бағаларына, өздеріне жазған рефлексияларын талдау арқылы жұмыс 

жасайды. Мұғалімдер өздеріне берілген бағаларды зерттей отырып, өзін-өзі бағалауды да 

үйренеді. Әр адам өзін бағалауды үйренген тұста, өзгелерді бағалай бастайды. Өзгелерге сын 

тақпас бұрын, өзіңді сынға алу керек деп ойлаймын. Нәтижесінде әр ұстаз өзін бағалау үшін 

өзгеге әділ баға беруді, өзгенің ерекшелігін даралап көре білуді, өзіңдегіні бөлісу арқылы, өз 

біліктілігіңнің артатындығы анық байқалды. Осылайша мұғалімнің жеке кәсіби біліктілігін 

арттыру үшін міндетті түрде бір жерге, не бір нәрсені нақты оқу емес, әр жерде, кез келген 

ортада өзіңді бағалай отыра, біліктілігіңді арттыруға болатынын ұстаздар қауымы түсінеді. 

Қорыта келгенде, болашақ ұстаз шәкіртке күн болып көрініп, нұр болып төгілуі керек 

демекші, жаңа ғасыр мұғалімінің бойында сергектік, байқағыштық, сезімталдық, әділдік, 

байсалдылық, ұстамдылық, сабыр сақтау сияқты қасиеттер тоғыса келе, олар мейірімділік атты 

ұлы ұғыммен ұштасып жатса ғана біз діттеген мақсат-мүддемізге жетіп, Ұлы ұстаз деген 

ардақты атаудың шын иегері болатынымызға кәміл сенемін. Олай болса, мұғалімнің кәсіби өз 

білімін жетілдіруі және өзін-өзі дамытуы-педагогикалық шеберлікке бастар жол болса, сол 

жолда адаспай шәкірттерімізге білім шырағын жағу үшін бәрін өзімізден бастайық. 
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В этой статье рассматривается первостепенные задачи современной педагогики. 

Ключевые слова: развитие, творческий интерес, активность, познавательный квест. 

 

Бұл мақалада заманауи педагогияның алғашқы мәселелері - рухани тәрбие 

қарастырылған.  

Кілт сөздер: дамытушылық, шығармашылық  қызығушылық, белсенділік, танымдық 

ізденімпаздық. 

 

This article examines the primary tasks of modern pedagogy. 

Key words: development, creative interest, activity, cognitive quest. 

 

Каждая историческая эпоха вносит свои коррективы в общество, в сознание каждого 

индивида. Насколько эти коррективы важны, своевременны и необходимы мы ощущаем уже в 

процессе этих нововведений. Сегодня много говорится о том, что наше общество переживает  

кризис. Ученые, и государственные деятели, и политологи, и социологи в большинстве своем 

приходят к выводу, что это, прежде всего, духовный кризис. Какой выход может быть из 

данной сложившейся в нашей стране весьма сложной ситуации? И тут на первый план 

выходят проблемы образования и воспитания, так как мы все понимаем, что основы 

духовности и нравственности закладываются в детстве. Значительная часть нашего детства 

проходит в школе, и, следовательно, именно там должны прививаться основы духовности и 

нравственности, которые формируют личность человека. 

Во все времена для мировой педагогической мысли было характерно единое 

понимание приоритета духовного начала человека. Без этого аспекта вся воспитательная 

работа теряет всякий смысл. Еще  Ш. А. Амонашвили говорил, что педагогика - это «наука, 

которая способствует возвышению души и духовности человека» [1, c. 103]. 

В современных школах ведется работа по правовому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, военно-патриотическому, гражданскому воспитанию, но почему так легко 

рухнула система воспитания, которая существовала в советской школе? И почему мы 

пришли к таким временам, когда приходится говорить о проблемах воспитания 

подрастающего поколения? 

Потому что есть основные сущности, формирующие систему отношений человека, 

систему его ценностей. За годы перестройки – годы перехода на рыночную 

(капиталистическую) экономику – общественность отошла от понятий «нравственность», 

«мораль», и даже от такого простого понятия как «совесть», которые являются основной 
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составляющей частью духовности  человека. Если и говорят об этих понятиях, то это 

происходит чисто формально, в виде каких-то отвлеченных понятий и лекций. Мы видим, 

что в современном обществе, ориентированном, прежде всего, на потребление, духовные 

ценности теряют свое значение, становятся ненужным придатком, который зачастую просто 

мешает нормально жить человеку с психологией потребителя. [2, c. 10]. 

Мы начали забывать о том, что обращение к духовному началу человека и является 

основой развития личности. Вот почему на сегодняшний день возросла необходимость 

поднятия проблемы воспитания и развития духовности в подрастающем поколении. 

Тогда обратимся к расшифровке понятия «духовность». Существует несколько 

педагогических определений духовности. «Духовность – это одномоментное присущее 

качество человека, способ его существования, который соответствует внутренней 

направленности на высшие ценности, придающие человеческой жизни и всей человеческой 

культуре высшее измерение, высшее значение смысла» [3, c. 61]. Словарь «Общая 

психология» Д. А. Леонтьева и А. В. Петровского трактует это понятие двойственно: 

«духовность – 1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 

основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся 

высшие человеческие ценности; 2) вне теологической трактовки Д. в обыденном сознании 

понимается как высокоразвитая форма психического, как высоконравственное начало в 

психической жизни, как стремление к идеалу, способность к самоанализу поступков и 

переживаний и т.п.»  

Воспитание духовности выражается в необходимости демонстрации возможностей 

своего «я», вслушивания во «внутренний голос», следования собственному предназначению. 

Духовность – это потребность и способность человека путем внутренних усилий 

устанавливать и сохранять связь со сверхсистемой мира, которая вписана в бытие человека 

как разумная часть живой природы, которая концентрируется всей человеческой жизнью. 

Если обобщить то, духовность определяется как некое качество личности, ряд определенных 

функций, осуществляемых человеком и  проявляющихся в его жизни. И при этом 

обнаруживается закономерное стремление человека концентрироваться на таких базовых 

абсолютных ценностях, как истина, добро, красота. Человек  раскрывает смысл жизни только 

тогда, когда он выходит за эти пределы, и именно это делает его существом духовным. 

Человеческая индивидуальность не может развиваться, не выстраивая систему 

духовных приоритетов. Педагогика передает духовность в видении всех проблем, 

содержания, форм, методов – в культурном измерении, в рассмотрении всех педагогических 

стремлений – с позиции культуры. Сейчас ведется модернизация образования. Большинство 

педагогов понимают ее как совершенствование того, что уже есть, и это, на мой взгляд, 

правильное отношение к модернизации. Многое уже воплощено в жизнь. Разработана 

программа «Рұхани жаңғыру». В обращении Президента Н.А. Назарбаева к народу 

Казахстана говорится: «Духовное возрождение – это процесс, основа которого уже была 

заложена уже на начальном этапе приобретения Независимости. Еще в 2004 году в рамках 

программы «Культурное наследие» были восстановлены культурно-исторические 

памятники, находящиеся на территории Казахстана. В 2013 году программа «Народ на волне 

истории» открыла возможности исследования и систематизации  материалов об 

историческом прошлом нашего народа из самых ценных мировых архивов.» Этим уже было 

положено начало к возрождению духовности нашего народа.   Обратимся теперь к 

«внутреннему» содержанию понятия «духовность». В словаре С. И. Ожегова слово "душа" 

характеризуется как. 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 2. То или иное 

свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. 3. Вдохновитель чего-

либо, главное лицо. Сегодня слово «духовность» упоминают очень часто, но, наверное, не 

все понимают его значение. Одни считают, что духовность – это разумность. Другие 

считают, что это что-то религиозное. Но на самом деле все в человеке  - от 

души. Воспитанной души. И любовь, и боль, и страдание. Это умение сочувствовать, видеть. 

Маленький Принц Сент-Экзюпери умел видеть сердцем. Видеть самое главное, любить и 
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прощать. А в современном  мире мы живем почти слепыми. Мы перестали слушать стихи и 

музыку, всматриваться в красивые картины, любоваться и восхищаться  видами окружающей 

нас природы… Глаза художника умеют увидеть самое главное. Увидеть и показать другим. 

У Достоевского князь Мышкин говорит: «Неужели можно видеть дерево и не быть 

счастливым?..». Листая в альбомах страницы, любуешься произведениями Моне, Сислея, 

Ван Гога. Великие художники  умели видеть красоту и тела, и природы,  и умели передавать 

свои ощущения в своих великих творениях. Чему могут научить  американские боевики, где 

герои сначала действуют, а уже потом думают? Насмотревшись их, человек перестает 

ощущать красоту. Его очень трудно повернуть к чтению простых, и в то же  время 

неповторимо прекрасных произведений Чехова, Лескова, Паустовского или Пришвина. Для 

человека очень важно чувствовать себя одним целым со всем миром. Большинство людей 

сейчас заняты  зарабатыванием денег – чтобы есть, пить, во что-то одеваться, потом лучше 

есть, лучше пить, лучше одеваться… Это не является и не может быть целью жизни. Все это 

– средства ее поддержки. Не меньше. И не больше. Главной движущей основой человеческой 

жизни должна всегда оставаться духовность. Духовность – это моральная сила, которая дает 

возможность не присоединяться к толпе, которая продается за лучший кусок, разрешает себе 

брать взятки, смотрит на мир через дырку в своем кармане. Духовному человеку не хватает 

воздуха в мире, где разрушается все – и красота, и чувство. Человек, духовно богатый, всегда  

находит в себе силу жить и любить этот мир. Духовный человек – это  признательность 

миру.  Духовность – это образованность, которая дает самое главное – мировоззрение, 

положительное мировосприятие. Образованность всегда начинается из книг и библиотек. 

Изучая выдающиеся произведения, человек чувствует себя песчинкой во Вселенной. Читая 

беспрерывно, по спискам и без них, интеллигентный человек с ужасом сознает, что почти 

ничего не знает. Но чтение – это большое наслаждение. Это общение с людьми великими и 

духовными. Это большая страсть, жажду от которой тяжело утолить. Так как книги всегда 

вдохновляют, дают силу жить. А еще – это возможность всегда чувствовать себя учеником.   

Я проанализировала множество определений духовности и решила, что  духовность – это то , 

что содержит в себе такие качества, как сознание, веру,  любовь и душевный покой. А кто 

есть духовный человек? Если духовность – это личное стремление человека, который видит 

мир неискаженным, таким как есть, то  духовный человек обретает душевный покой, веру в 

себя, любовь и сострадание к ближним. Он считает служение людям самым важным 

приоритетом. Это внутренняя потребность, исходящая из души, из детства, от окружения и 

родителей. Такой человек будет находить в искусстве и культуре поддержку и 

подтверждение своим идеалам. Соответственно, он будет выбирать искренние, «настоящие» 

произведения, которые повествуют добро [4,c. 125]. 

Духовность тесно связана с честностью, искренностью, добротой, трудолюбием. Есть 

порядочные и добрые люди, которые даже не замысливаются о своем духовном развитии, их 

не мучает «духовная жажда». Безусловно, они живут в этом мире, довольствуясь тем, что 

имеют и ничего не требуют от судьбы. 

Духовность определенно повышает качество жизни. Духовно развитый человек 

пытается познать истину своего существования, он стремится к знаниям, к труду.  Таким 

образом, он находит и свою мудрость, и свое счастье. Духовность – это богатство души 

человека. И чем богаче его духовный мир, тем интереснее он сам для этого противоречивого, 

изменчивого и сложного мира.  

   Воспитать духовно богатую личность – это, на сегодняшний день, самая острая, 

самая важная задача и цель каждого педагога.  Воспитание характера и нравственных 

качеств, обучение навыкам работы в команде, развитие умения строить конструктивные 

отношения с самыми разными людьми, выработка лидерских качеств, тренинги по 

преодолению конфликтных ситуаций, формирование чувства ответственности за свои 

действия, подготовка к семейной жизни, обучение практической психологии и 

саморефлексии… А также просто обучение тому, “как устроена жизнь”… Задушевные 

разговоры и совместное преодоление трудностей, взаимная поддержка и чуткость, уважение 
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друг к другу и умение признавать свои ошибки – это одна сторона медали.  XXI век – век, 

где главными факторами воспитания для большинства подростков  стали  компьютер с 

Интернетом, сотовые телефоны и сверстники. И это – вторая сторона медали, с которой 

учителю сложно бороться.  Здесь уже все будет зависеть и от личной позиции каждого 

педагога, от его понимания ситуации, от его действий.  

У нашего народа богатая история и на протяжении длительной истории  он накопил 

богатый опыт семейного воспитания подрастающего поколения, создал обычаи и традиции, 

в которых соединяются нравственный опыт народа, правила, нормы и принципы поведения 

человека. В соответствии со своеобразными особенностями социально-экономических, 

культурно-исторических, природно-климатических  условий у казахов сложились свои 

требования к семейному воспитанию детей. 

Семейные традиции, представленные богатым набором ритуалов, связанных с 

рождением, новым годом жизни ребенка, обрезанием, свадьбой и смертью человека, дают 

основание для построения целостной ритуальной системы семейной жизни казахов, 

содержательная сторона которой способствует формированию нравственных норм 

поведения у детей [5,c. 201]. 

Духовные сокровища предков сохраняются и передаются в рассказах, пересказах, 

легендах, назиданиях, пословицах. Предки говорят устами потомков,  устами деда говорит 

прадед. Из поколения в поколение передается сыновнее почтение, уважение к родителям и 

старшим – характерная черта и лейтмотив многих семейных афоризмов. Педагогика 

аксакалов – бабушек и дедушек – проявляется в самых разнообразных формах, то есть здесь 

мы видим проявление  преемственности поколений на вековых гуманистических семейных 

традициях народа. 

В этой ситуации как никогда возникает необходимость основательного, более 

глубокого знакомства школьников с духовными ценностями своего народа, с его 

нравственной культурой, с народными семейными традициями, в потенциале которых 

заложено нравственное начало. Нравственное воспитание подрастающего поколения – тема 

актуальная во все времена, но особое значение она приобретает сейчас, в период обновления 

общества. 

Почитание семейных ценностей, возрождение своих этнокультурных традиций и 

соблюдение их в процессе семейной жизни должны стать основой для разработки и введения 

в школьную программу с целью осуществления программы «Рұхани жаңғыру» предмета 

«Духовная культура казахского народа».  
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Мақалада бастауыш сынып оқушыларын  адамгершілікке тәрбиелеу мәселелері 

қарастырылады. Сондай-ақ ұлттық құндылықтарымызды оқушының  бойына  сіңіре 

отырып, білімді, бәсекеге қабілетті, көзі ашық, көкірегі ояу саналы ұрпақ   қалыптастыру 

жолдары баяндалады.  

Кілт сөздер: адамгершілік, адамгершілік қасиет,  рухани жаңғыру, тәрбие үрдісі, 

сананың қалыптасуы,  адамгершілік құндылықтар. 

 

В статье  рассматриваются  вопросы нравственного воспитания  учащихся  

начальной школы, а также рассказывается о том, что как  создать  сознательное 

поколение знаний, конкурентоспособности,  открытости  и склонности к  восприятию 

наших   национальных ценностей. 

Ключевые  слова: Мораль,  нравственные  качества,  духовная модернизация, 

образовательный  процесс, формирование  сознания, нравственные ценности. 

 

The  article  discusses the moral education of elementary school students, and also describes 

how to  create a  conscious generation of  knowledge, competitiveness,  openness  and inclination to 

perceive  our national  values. 

Key words: moral, moral  qualities, spirituak renewal,educational process, formation of  

consciousness,  moral value. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы халқымыздың тарихындағы терең мағыналы бағдарламалық құжатқа 

айналғаны баршамызға белгілі. Бәсекеге қабілеттілік, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің 

салтанат құруы секілді бағытындағы мақсат-міндеттерді айқындап берген бұл мақалада рухани 

жаңғырудың алғышарттары болатын нақты жобалар ұсынылған. «Терең білім-тәуелсіздігіміздің 

тірегі»,-деп атап өткен Президент Мәңгілік ел болуға қадам басқан егемен еліміздің жаһандану 

алдында ұлт ретінде  жойылып кетпеуі үшін сонау ата-бабаларымыздан қалған ұлттық 

мәдениетіміз бен әдебиетімізді, ғасырлар бойы  тарихымызда сақталған, қаймағы бұзылмаған 

қазақ  халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет-ғұрыптармен салт-

дәстүрлеріміз, ұлттық тіліміз бен дінімізді, әдебиетімізді, бір сөзбен айтқанда ғасырлар бойы 

қалыптасқан ұлттық рухымызды дәріптеп. Ұлттық құндылықтарымызды өн бойына  сіңіре 

білген білімді, бәсекеге қабілетті, көзі ашық, көкірегі ояу саналы ұрпақ   қалыптасу керектігін 

алға тартады[1].  

Қазақстан Республикасы «Білім беру туралы» заңында «Білім беру жүйесінің міндеттері: 

.... азаматтық пен елжандылыққа, өз отаны – Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікпен, 

мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» [2] – десе, ал 

орта білімді дамыту тұжырымдамасында «тәрбиелік жұмыстарды қазақстандық патриотизм, 

азаматтық, ізгілікті интернационализм негізінде құру» – керек екендігі көрсетіледі [3].  

Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында «Тәрбие үрдісінде 

қазақстандық патриотизм, гуманизм, адамгершілік идеяларын қалыптастыру негізінде құру 

керек» деп баса көрсетті. Сондықтан еліміздің туын биікке көтерер  келер ұрпақтың білімді, 
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білікті, ұлтжанды, жоғары мәдени, биік адамгершілік пен рухани қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу – 

адамзат алдындағы басты міндет [4]. 

Тұлғаны адамгершілік тәрбиелеу – адамзат қоғамын үнемі толғандырып келе жатқан 

мәселенің бірі6 сондықтан да адамгершілікке жеке тұлғаны тәрбиелеуде бастауыш мектептің 

алатын орны зор.   Негізі рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты үдеріс. Бір жағынан ол 

үлкендердің, ата - аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан - 

тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым - 

қатынастарынан көрінеді. Адамгершілік – бұл рухани тәрбие. Адамгершілік - адам бойындағы 

ең асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы 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. Оқушыларды рухани - 

адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. 

Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларын 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. Рухани - адамгершілік құндылықтармен 

білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. 

Рухани - адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Адам баласында 

адамгершілік қасиеті қараптан-қарап туындамайтын қасиет. Ол қасиет отбасында, ортада, 

мектепте, айналадағы адамдармен қарым-қатынасында қоғамдық тәрбиелермен қалыптасады. 

 Халықта «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің»деген мақал бар. Тәрбие болмаған жерде 

адамгершілік болуы мүмкін емес. Адамның адамгершілік қасиеттері ең алдымен дұрыс амандаса 

білу, айналасындағылармен жақсы қарым-қатынаста болу, өзара сыйласу, қарапайымдылық, 

кішіпейілділік,салмақты да сабырлы болу,үлкенге ізетті, кішіге қамқор болу жатады. Сондай-ақ өз 

қолыңнан келгенше көмегіңді аямау, біреудің жақсылығын бағалау, оны қанағат тұту. 

Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру ата - 

ана мен ұстаздардың басты міндеті. 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. 

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.Адамгершілік қасиет қоғамның тарихына 

байланысты қалыптасып отырады. Заман өзгеріп отырған сайын, адам да өзгереді. Бірақ әркім 

өскен ортасында адамгершілік қасиетін берік ұстауы тиіс.«Көргендінің қылығы, көңіл 

марқайтады»,- деп қазақ халқымыз тегін айтпаған. Әр бала өзін мәдениетті ұстаса, өз 

ортамыздың көңілін марқайтады. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер оның істеген 

қылығынан, сөйлеген сөзінен көрінеді. Ең бастысы - адамгершілікті бойға сіңіре білу.  

Осы мақсатта 4-сынып оқушыларымен  «Өзгені сыйлау үшін, әуелі өзіңді сыйлай біл», 

«Әдеп жолы әріден басталады»деген тақырыпта шығармашылық жұмыстар, «Көргендінің 

қылығы көңіл марқайтады» атты анкеталық сұрақтар, «Имандылық-инабаттылық мұраты», 

«Тәрбиелі-тәртіптің құлы» сынып сағаттарын, «Ата-ананы сыйлау парызым», «Ар-абыройыңды 

жасыңнан сақта» т.с.с өнеге сағаттар өткізу арқылы оқушылардың  бойында адамгершілік 

қасиеттерін жоғалтпауға баулудамын. 

Мектептің есігін ашқан балдырған жарығы мол жаңаша өмірде  адамдық асыл 

қасиеттерді қастерлеп, өмір заңдылықтарын үйренеді. Баланың өмірге белсенді көзқарасының 

бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұны мен 

формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке 
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тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, 

ойын және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады. 

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. Әдебиеттік оқу сабақтарында әрбір мәтіннің негізгі идеясын аша 

түсетін мақал-мәтелдерді пайдалану оқушылардың өзін өзі тәрбиелеуіне бағыттайды. Сондай-ақ 

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. «Мың бір мақал,  жүз бір жұмбақ» 

білім сайысы арқылы оқушылардың бойындағы жақсы қасиеттер рухтан туындайды, ал барлық 

жаман қасиеттер амалдың көрінісі  екендігін түсіндіре алдым. Бастауыш сынып оқушыларына  

адам денесі біреу болғанымен оның ішінде қарама-қарсы,яғни жақсы мен жаман екі күш 

болатынын, ол екеуі үнемі күресте болатынын, адамның жақсы не жаман болуының осыған 

байланысты екенін түсіндіре отырып, Ш. Құдайбердиевтің мына бір өлеңі айқындай түседі. 

«Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр, 

Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап тұр. 

Тағдырдың бір қиын,сырлы сиқырымен 

Жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. 

Қазір адамдардың компьютер дәуірінде өмір сүріп жатқанын бәріміз білеміз. Бірақ 

рухани адамгершілік адамның бойынан толық көріне бермейді. Сондықтан да, білім берудің 

барлық кезеңдерінде рухани адамгершілік тағылымдарын негізге алған жөн. 

Сонда мінез-құлқы жетілген, саналы адам қалыптасады. Жетілген мінез-құлық үш 

нәрсенің: жүректің,ақылдың,қолдың келісімі. 

Бала өзінің жүрегін тыңдауға үйренсе, жүрегінің ғана айтқанын орындаса өмірден өз 

орнын таба алады деп сенемін.  Мұндай тәрбие әуелі отбасында, мектепте, оқу 

пәндерінде,тәрбиелік іс-шараларда,ойындарда қойылымдар арқылы жүзеге асуы тиіс. 

Осыдан келіп адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі күші мұғалімнің үлесіне тиеді. Сабақ 

үстінде мұғаліммен және құрбыларымен үнемі қатынасып отыру нәтижесінде баланың 

адамгершілігі қалыптасып, өмір тәжірибесі байи түседі. 

Оқушының жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, жетілген 

ұрпақ тәрбиелеу үшін мынадай міндеттерді орындауымыз керек: 

* еңбексүйгіштікке, еңбекті қажетсінуге баулу, 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 

тыңдап, 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 да-мытып, 

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-азаматтыққа тәрбиелеудің маңызы зор екенін осыдан көруге болады. 

Бастауыш сынып оқушыларына сыныптан  тыс оқуға түрлі тапсырмалар бере  отырып, 

олардың адамгершілік қасиетті ересектермен, құрбыларымен қарым-қатынаста қалыптастыруды 

басшылыққа аламын. Ол турасында «Менің жолдасым», «Біз мектеп ауласында ойнаймыз» 

деген тақырыпта әңгіме құрап, суретін бейнелесе де жеткілікті.  Мектепке барған баланың 

негізгі әрекеті оқу болғанымен, ойын бұрынғысынша олардың өмірінде кең орын алады. 

Мұғалімнің адамгершілікке тәрбиелеуінің арқасында оқушы өз бойындағы жақсы жаман 

қасиеттерін ажырата біледі. Өзінің қалыптасуына айналадағы ортаның әсері мол екенін, өз ойын 

еркін жеткізе білуге, ойлап сөйлеуге үйренеді. Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде жас 

ерекшелігін ескере отырып, мына факторларды есте ұстаған жөн деп есептеймін. 

Білім өзінің шынайы міндетіне жауап беруі үшін балаларды жас     кезінен бастап ең 

маңызды адамдық саналарды – адамгершілікті, жанашырлықты  және басқа да асыл қасиеттерді 

дамыту керек. Қазіргі жағдайда бұл талаптарды жүзеге асырудың мынандай мүмкіндіктері бар: 

1. Рухани адамгершілік құндылықтарды кез-келген пәнді оқытудың мазмұнына енгізу. 

2. Сыныптан тыс сабақтарды баланың адамдық асыл қасиеттерді игеруіне ықпал 

ететіндей  бағытта ұйымдастыру. 

3. Жеке пән ретінде жүргізілетін сабақтардың бағдарламасына енгізу. 

Рухани тәрбие өзінің қуатын әлемнің әрбір құбылысынан алуы мүмкін. Олай болса кез-

келген оқу пәні балалардың адамгершілігін, жақсы мінез-құлқын қалыптастыру құралы бола 

алады. Үлкен адам қай жерде де болмасын өзі рухани сабағында балаларды жай ғана қосуға, 

көбейтуге және бөлуге үйретудің орнына мұғалім адамгершілік қасиеттерді шешуге арналған 

есептерді ойлап таба алады.  

 Сондықтан мектептен тыс кездегі сабақтарды ұйымдастыруда тапқырлық таныту қажет. 

 Балаларға спорт, табиғатқа серуен, мектептен тыс кездесулер кезіндегі пікірталас, әсерлі 

әңгімелер, мұражайға, концертке бару, осының бәрі рухани адамгершілік тәрбие. Олар баланың 

шығармашылығын оятып, жан дүниесімен сезетін тамаша ойларға жетелейді.  Ал одан тек 

жағымды қасиеттер туындайтыны белгілі. Баланың адамгершілігін, рухани жан дүниесін оятып, 

дүниетанымын төмендегіше іріктеп алуға болады. 

Сабақтың ұйымдастыру  кезеңінде жағымды әуен естіліп тұратын болса, яғни 

ынтымақтастық атмосферасын орнату арқылы  бастауыш сынып оқушыларының көңіл-күйін 

көтеруге болады. Көтеріңкі көңіл-күймен балалар сабақты жақсы игеріп әкетеді.Бүгінгі 

жаһандану үрдісі жүріп жатқан жағдайда ұлттық тәрбие, ұлттық рухты сақтап қалу үлкен 

міндет. Олай болса, рухани байлыққа ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрлерімізді 

жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт-дәстүр ұлт болуымыз 

үшін қажет. 

Рухани-азаматтық тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның 

әдеп ұстанымын, өзін-өзі заңды, әлеуметтік, ізгі және саяси әрекетке қабілетті сезіну мүмкіндігін 

беретін  тұлғалық интегративтік қасиетін, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен 

келістірілетін моральдік қасиеттерін және қалыптастыруды болжайды. 
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В статье рассматривается проблема подготовки учащихся к проектной 

деятельности, а также пути решения данной проблемы. Приводится пример формы 

организации проектной деятельности, реализованной автором. Проект-это огромная 

часть, требующая разбора и разработки, которая организована, протестирована, оценена 

и предоставлена в форме отчета. Проектная работа дает возможность ученикам 

показать собственные способности мышления, анализа, проектирование программного 

кода, исследование, установку программного продукта, документирование и оценивание 

своего продукта. Все эти задачи дают учащимся возможность показать и сделать лучшее 

из своих способностей в программировании.  

1. Применение этого метода является выполнимой и доступной для всех 

преподавателей. 

 2. Он позволяет ученикам искать интересующий их материал, выбирать наиболее 

важные вещи, анализировать, строить систему доказательств, делать выводы и 

защищать свою проблему.  

3. Уровень усвоения знаний возрастает, учащиеся учатся работать в команде, решают 

когнитивные, творческие задачи сотрудничества, выполняя различные социальные роли.  

4. Решая одну проблему, соединяет различные области знаний и окружающую среду.  

Внедрение проектно-исследовательского метода в образовательный процесс 

способствует развитию и формированию личностного роста учащихся и формированию 

таких качественных интеллектуальных характеристик как: 

 Стремление к творческой интерпретации при выполнении индивидуальных и 

коллективных учебных заданий. 

 Стремление и умение учащихся мыслить самостоятельно. 

 Умение ориентироваться в новой для себя ситуации, находить свой подход к 

решению проблемы и способам добывания знаний. 

 Умение критически оценивать суждения других. 

 Развитие умения аргументировать свою точку зрения, формулировать и ясно 

излагать мысли. 

 Расширение кругозора. 

 Умение систематизировать и обобщать материал и знания. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проекта, компетенция, анализ, 

исследование. 

 

Мақалада оқушыларды жобалау қызметіне дайындау мәселесі, сондай-ақ осы 

проблеманы шешу жолдары қарастырылады. Автор іске асырған жобалық қызметті 

ұйымдастыру нысанының мысалы келтіріледі. Жоба-бұл талдау мен әзірлеуді талап ететін 

үлкен бөлік, ол ұйымдастырылған, тексерілген, бағаланған және есеп түрінде ұсынылған. 

Жоба жұмысы оқушыларға өз ойлау, талдау, бағдарламалық кодты жобалау, зерттеу, 

бағдарламалық өнімді орнату, өз өнімін құжаттау және бағалау қабілеттерін көрсетуге 

мүмкіндік береді. Осы міндеттердің барлығы оқушыларға бағдарламалауда өз 

қабілеттерінің үздік болуына мүмкіндік береді.  
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1. Бұл әдісті қолдану барлық оқытушылар үшін орындалатын және қол жетімді. 

2. Ол оқушыларға өздерін қызықтырған материалдарды іздеуге, ең маңызды 

заттарды таңдауға, талдау жасауға, дәлелдемелер жүйесін құруға, қорытынды жасауға 

және өз проблемасын қорғауға мүмкіндік береді.  

3.Білімді меңгеру деңгейі артады, оқушылар командада жұмыс істеуге үйренеді, 

әртүрлі әлеуметтік рөлдерді орындай отырып, ынтымақтастықтың когнитивті, 

шығармашылық міндеттерін шешеді.  

4. Бір мәселені шеше отырып, әртүрлі білім салалары мен қоршаған ортаны 

біріктіреді.  

Білім беру процесіне жобалау-зерттеу әдісін енгізу оқушылардың тұлғалық өсуін 

дамыту мен қалыптастыруға және: 

 Жеке және ұжымдық оқу тапсырмаларын орындау кезінде шығармашылық 

интерпретацияға ұмтылу. 

 Оқушылардың өз бетінше ойлауға ұмтылуы мен қабілеті. 

 Өзі үшін жаңа жағдайға бағдарлай білу, мәселені шешуге және білім алу 

тәсілдеріне өз көзқарасын таба білу. 

 Басқалардың пікірін сын тұрғысынан бағалай білу. 

 Өз көзқарасыңызды дәлелдей білуді дамыту, ойларды тұжырымдау және анық 

баяндау. 

 Ой өрісін кеңейту  

 Материал мен білімді жүйелеу және жалпылай білу. 

Кілт сөздер: жобалық қызмет, жоба әдісі, құзыреттілік, талдау, зерттеу. 

 

The article deals with the problem of preparing students for project activities, as well as 

ways to solve this problem. An example of the form of organization of project activities 

implemented by the author is given. The project is a huge part that requires analysis and 

development, which is organized, tested, evaluated and provided in the form of a report. Project 

work gives students the opportunity to show their own abilities of thinking, analysis, program code 

design, research, software installation, documentation and evaluation of their product. All these 

tasks give students the opportunity to show and make the best of their programming abilities.  

1. This method is feasible and accessible to all teachers. 

 2. It allows students to search for the material they are interested in, choose the most 

important things, analyze, build a system of evidence, draw conclusions and defend their problem.  

3. The level of knowledge acquisition increases, students learn to work in a team, solve 

cognitive, creative tasks of cooperation, performing various social roles.  

4. By solving one problem, it connects different fields of knowledge and the environment.  

The introduction of the design and research method in the educational process contributes 

to the development and formation of personal growth of students and the formation of such 

qualitative intellectual characteristics as: 

 The desire for creative interpretation in the performance of individual and collective 

educational tasks. 

 The desire and ability of students to think independently. 

 The ability to navigate in a new situation, to find their own approach to solving the 

problem and ways of obtaining knowledge. 

 Ability to critically evaluate the judgments of others. 

 Development of the ability to argue their point of view, formulate and clearly Express 

thoughts. 

 Broadening your horizons. 

 Ability to systematize and generalize material and knowledge. 

Key words: project activity, project method, competence, analysis, research. 
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Предмет «Информатика» является интегрированной дисциплиной, позволяющей 

образовывать у учащихся умения решать задачи по возникшим проблемам, способствовать 

росту интеллектуальной и успешной личности. Использование метода проектов на уроках 

информатики является наиболее оптимальным методом обучения и выполнения миссии 

Назарбаев Интеллектуальной школы. 

Целью моей работы является изучение исследовательских навыков при выполнении п

роектной работы учащимися на уроках информатики. Как влияет создание проекта по 

информатике на развитие исследовательских навыков учащихся. Как влияет развитие 

активности и самостоятельности в приобретении новых знаний; 

· Развитие логического мышления за счет исследовательской работы; 

· Формирование информационной культуры; 

· Развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Учебно-исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные 

особенности учащихся, является средством развития познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей детей, становления мотивации к учебной 

деятельности. 

Исследовательский метод обучения – организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путем постановки педагогом познавательных и практических задач, 

требующих самостоятельного, творческого решения.  

Сущность исследовательского метода обучения заключается в том, что он 

организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами 

научного познания в процессе деятельности по их поиску, является условием формирование 

интереса, потребности в творческой деятельности, в самовыражении.  

Исследовательский метод позволяет активизировать мыслительную деятельность 

учащихся, повысить их интерес, и приводит к хорошему усвоению материала, к развитию 

мышления и способностей учащихся. 

Проекты и исследовательские работы в рамках учебной и внеурочной деятельности по 

информатике позволяют учителю развить в учащихся неподдельный интерес, расширить 

границы своего предмета и найти ту область, в которой ребенку легче воспринимать новую 

информацию и применять на практике получаемые знания, совершать первые 

профессиональные пробы и обрести понимание того, какими компетенциями должен 

обладать специалист сферы информационно-коммуникативных технологий. 

Д.п.н., проф. ПОЛАТ Е.С., ИОСО РАО «МЕТОД ПРОЕКТОВ» дает такое определение 

методу проектов …в основе метода проектов лежит   развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

Проектная деятельность, в основе лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. 

Каковы же основные причины: 

Необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько 

научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями 

для решения новых познавательных и практических задач; 

Актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений работать в 

разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

Актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, 

разными точками зрения на одну проблему; 

Значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: 

собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 
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Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий:  

а) Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода “мозговой атаки”, “круглого стола”);  

б) Выдвижение гипотезы их решения; 

в) Обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

г) Обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, и пр.); 

д) Сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

е) Подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 
Метод проектов всегда ориентирован на независимую деятельность учащихся - 

отдельных, пары, группы, которые ученики выполняют в течение определенного периода 

времени. Этот подход органически сочетается с методом обучения в сотрудничестве с 

иными учителями и учащимися. Этот метод предполагает решение проблемы, 

которая подключает, с одной стороны, пользование разных методов, с другой - интеграцию 

знаний, навыков из разных областей науки, технологий, технологий, творческих областей.  

Для развития исследовательских навыков, учащихся одним из методов обучения 

информатики на уроках должно стать решение учащимися учебно-исследовательских задач, 

которые учитель ставит перед ними, формируя их потребность и развивая готовность к 

овладению теоретическими и практическими знаниями по информатике. 

В ходе выполнения проектов я выделяю следующие аспекты исследовательских 

навыков для учащихся: 

 
1. Для выполнения части проблема предлагаю ученикам ответить на следующие 

вопросы:  

 Кто является вашим клиентом и какие у него проблемы? Клиент и его проблемы 

 Как в данный момент он решает этот вопрос? Решение проблемы клиентом 

 Какие альтернативные методы вы можете предложить для решения данной 

проблемы? 

2. На этом этапе предлагаю составить список вопросов для своего клиента, и провести 

беседу с ним. В части алгоритм действий учащимся предлагаю написать список задач, в которых 

рекомендую написать следующее: 

 Что будет делать программа. 

 Какие проблемы будет решать. 

 Нарисовать блок-схему программы. 
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3. Исследование и анализ, на этом этапе проектирования предлагаю исследовать 

информационный поток, анализировать и отбирать информации в процессе поиска. Детально 

собрать техническое задание.  

4. Дизайн — это часть самостоятельного решения, но и на этом этапе я предлагаю 

учащимся нарисовать, создать графический интерфейс или построить предполагаемую 

форму программы. Детальная проектировка системы, предполагаемые записи, структуры 

файла и структуры данных должны быть описаны, проектные требования включены 

5. Часть разработка и программирование включает в себя создание и написание 

программного кода, листинга программы, в которую обязательно должны быть включены 

операторы циклов, массивов, процедур, в зависимости от класса учащихся. 

6. На этапе тестирования я предлагаю таблицу в которой учащимся нужно показать, 

что они собираются тестировать, как они собираетесь это делать, какой результат они 

ожидаете увидеть и какой результат будет увиден в конце, с доказательством, т.е скриншоты 

результатов. Показать, что есть много других случаев тестирования данных, которые 

работают – в том числе результаты работы, которую они производят - это другая важная 

особенность. Результат тестирования важен. 

7. Установка и руководство программного продукта, должны быть оговорены с 

заказчиком, расписаны в каждой части. 

8. В этой части я предлагаю ученикам вспомнить какими были первоначальные 

задачи их проекта, которые вы перед собой ставили в секции Дизайн. 

Оценить каждую задачу, достигли ли вы ее, насколько вы смогли сделать, что от вас 

требовалось. 

9. Демонстрация своего проекта и описание. Демонстрация зависит от класса 

учащихся, в которой обязательно присутствуют критерии оценивания, рефлексия. 

Наблюдая за учащимися работающими с проектом, могу сказать, что в основном 

методика проекта является эффективной инновационной технологией, значительно 

повышающая уровень компьютерной грамотности у учащихся, мотивацию, их 

самостоятельность, толерантность, и интеллектуальное развитие.  

Использование учебных проектов относят к образовательным технологиям, которые 

отражают изменения, происходящие в социально-экономической жизни общества. В нашей 

стране и за рубежом работа организаций строится на основе проектов, в которых изучается 

рыночный спрос, отслеживаются результаты и эффективность предложенных путей 

деятельности. Исследовательские работы в науке и промышленности также не могут 

обойтись без проектирования. 

Способность создавать проекты имеет большую роль в подготовке 

«конкурентоспособных специалистов, самостоятельных, дисциплинированных, 

мотивированных на победу, креативных, способных быть лидерами, умеющих 

кооперироваться, мобилизоваться, получающих радость от ощущения реальной пользы. 

Думаю, что ученик справившийся над своим учебным проектом, сможет в настоящей 

взрослой жизни быть более приспособленным: он сможет спланировать собственную 

деятельность, сможет ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, будет интеллектуальной и успешной личностью, готовой к обучению 

на протяжении всей жизни. 
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Мақалада орта мектептегі орыс тілі сабағында сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясын  пайдалану   тәжірибесі туралы айтылады 

Кілт сөздер: технология, оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу. 

 

В статье описывается опыт использования технологии развития критического 

мышления учащихся на уроках русского языка в средней школе 

Ключевые слова: технология, чтение, аудирование, говорение, письмо. 

 

The article describes the experience of using technology to develop critical thinking of 

students in Russian language lessons in high school. 

Key words: technology, reading, listening, speaking, writing. 

 

Одной из проблем современного цивилизованного общества является потеря интереса 

к слову не только как к способу передачи информации, но и как к форме самовыражения. 

Действительно, мы порой «разбрасываем»  слова, не задумываясь о последствиях 

сказанного, не осознавая значения их. Современные психологи печально констатируют тот 

факт, что постоянно работающий в доме телевизор снижает интерес подростка к общению со 

сверстниками на 40%. Живое слово девальвируется, теряет позиции на фоне визуализации 

информации. Потому перед учителем русского языка сегодня прежде всего стоит задача 

вернуть утраченный интерес к слову как к культурологическому явлению посредством 

воспитания у обучающихся читательской культуры и , соответственно, интереса к процессу 

чтения. 

Для реализации поставленных образовательных задач я использую в работе 

технологию развития критического мышления 1. Этот метод обучения на сегодняшний 

день является инновационным.     

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований   и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

1. совершенствование всех видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 
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5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Хорошее усвоение нового материала на уроке – это та основа, на которой будет 

создаваться прочная система знаний учащихся и умение пользоваться этими знаниями на 

практике. Качество усвоения учебного материала прежде всего зависит от выбора 

доминирующего метода изучения той или иной темы. Однако сам по себе правильный выбор 

метода еще не решает полностью этой проблемы. Очень важно и то, как будет применен 

метод (или прием) обучения, что он даст учащимся с точки зрения развития их 

познавательной активности и самостоятельности в учебном процессе. 

Известно, что при изучении одной и той же темы во многих случаях можно 

использовать различные методы и приемы, которые дадут одинаковый результат 2. т. 

На современном этапе очень много причин для того, чтобы перейти на обучение по 

новым технологиям. Вот некоторые из них: 

желание развития творческого мышления, 

потребность в развитии письменной и устной речи, 

увеличение объёма информации, 

уменьшение количества часов по предметам, 

снижение познавательной деятельности учащихся, 

низкая мотивация учебной деятельности. 

Всё это заставляет пересматривать методы и приёмы обучения. Меня поиски привели 

к использованию технологии развития критического мышления. Из всех технологий она, на 

мой взгляд, самая рациональная. При её использовании нет необходимости заставлять 

учащихся слушать учителя и верить ему на слово, “насильно вести за руку”, работа в 

коллективе заставляет ребенка взглянуть на себя по-другому, мобилизовать свой потенциал. 

Необходимо выделить такую особенность критического мышления, как взаимная, 

органичная связь его с творческим развитием ребенка. 

В основу моей деятельности легли прежде всего работы по развитию критического 

мышления, с которыми я познакомилась в журналах “Русский язык в школе” за последние 

годы. Технология развития критического мышления через чтение и письмо меня 

заинтересовала, и это стало отправной точкой. 

Критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, 

которое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует 

предпринять. При таком понимании критическое мышление включает как способности 

(умения), так и предрасположенность (установки). 

Используя на уроках русского языка некоторые приемы формирования критического 

мышления, ученики получают большое удовлетворение от самого процесса обучения и от 

его результатов. Вовлеченные в процесс критического мышления, они самостоятельно 

добывают знания, вместе выдвигают идеи, используют приобретенные знания и умения в 

новых ситуациях повседневной жизни, творят, учатся формулировать собственные мнения и 

идеи, относиться с уважением к мнению других. 
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Работа на уроках развивает такие качества, как сотрудничество, доброжелательность, 

ответственность каждого и чувство коллективной ответственности, толерантности. В конце 

любого урока виден практический результат, т.е. насколько понят и усвоен материал каждым 

учеником. 

Следует подчеркнуть, что в данной технологии, как и во многих других инновациях, 

принципиально меняется роль учителя. Он становится партнером, активизирующим и 

направляющим учебный процесс. Дети же учатся бесконфликтному обмену мнениями. 

Безусловно, эти изменения влекут за собой определенные трудности в объективном 

оценивании успешности детей. Для развития критического мышления необходимо научить 

элементарно анализировать художественный текст, дать начальные представления о 

художественной идее и соотношении идеи и образа, а также анализировать литературный 

характер. Прежде всего, необходимо объяснить учащимся, какими приёмами пользовался 

писатель для создания характера своего героя. Вскрыть значение портрета литературного 

героя, особенности речи и поступков, окружающей обстановки, взаимоотношений с другими 

персонажами романа. Всё это может помочь овладеть навыками анализа текста. 

В основу системы занятий была положена технология развития критического 

мышления (три фазы): 

 Кластеры — выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в 

определённом порядке в виде грозди. 

 Дерево предсказаний — этот приём помогает строить предположения по поводу 

развития сюжетной линии. 

 «Толстые» и «Тонкие» вопросы — таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может 

быть использована на любой из трёх фаз урока: на стадии вызова — это вопросы до изучения 

темы; на стадии осмысления — способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания, при размышлении, а также демонстрация понимания пройденного. 

 Чтение с остановками — работа с художественными текстами. Особенности 

художественных текстов и возможности работы с ними. 

 Работа в группах — ученик усваивает быстро и качественно лишь то, что тут же 

после получения новой информации применяет на деле или передаёт другим (игра «Как вы 

думаете?»). 

 Дискуссии вырабатывают у учащихся опыт совместной деятельности. 

 Приём проведения рефлексии — письменная форма, позволяющая высказать свою 

точку зрения. 

Приемов технологии развития критического мышления через чтение и письмо очень 

много, это многообразие помогает делать уроки насыщенными, разными, непохожими, а 

работу обучающихся деятельностной, эффективной, интересной, приносящей 

удовлетворение. 

К одной и той же задаче можно подходить по-разному, в зависимости от знаний в 

данной области, особенностей своего характера. Мыслящий человек — это интересный 

человек, человек, самостоятельно добивающийся жизненной цели, удачно и твердо идущий 

по жизни! Можно говорить об успешной адаптации молодого человека в обществе, ведь у 

него всегда будет свое мнение, убедительная аргументация своей позиции! 

Таким образом, апробировав технологию развития критического мышления на своих 

уроках, я могу сказать, что она позволяет достигнуть качественно нового уровня знаний, а 

именно, позволяет увеличить объем и качество речевой деятельности обучающихся. 

Использование технологии развития критического мышления, ее приемов и методов дает 

хороший результат. 
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В данной статье рассматривается проблема самооценки студентов в высшем 

учебном заведении. Проблема самооценки студентов является одним из важнейших 

направлений теории и практики педагогической науки, и не только этой науки. Сегодня, как 

и прежде, педагогическая наука и вузы сталкиваются с очень важными и сложными 

задачами: вооружить студентов определенной системой знаний, навыков: формировать у 

них способности к знаниям, готовность к самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: самооценка, современное общество, личность, обучение, 

самореализация, воспитание. 

 

Бұл мақалада студенттердің өзін-өзі бағалау мәселелері  қарастырылған. 

Студенттердің өзін-өзі бағалау мәселесі тек педагогика ғылымның теориялық және 

практикалық жағынан ғана емес басқа да ғылымдарда да көтеріледі. Қазіргі таңда дәл 

бұрынғыдай педагогика ғылымы мен жоғары оқу орындары өте маңызды және күрделі 

міндеттерге тап болды: студенттерді белгілі бір білімге, шеберлікке және дағдыларға 

үйрету: білмге қабілеттіліктерін қалыптастыру. 

Кілт сөздер: өзін-өзі бағалау, жаңа қоғам, тұлға, оқыту, өзін- өзі қалыптастыру, 

тәрбиелеу. 

 

This article deals with the problems of self-assessment of the students. Problem of self-

assessment is the one of the important areas of the theory and practice of educational science. 

Today, as before, pedagogical science and higher education institutions are confronted with very 

important and complex tasks: arm students with a certain system of knowledge skills.  

Key words: self-assessment, modern society, personality, training, self-realization, 

education. 

 

Период обучения в университете и то, как обучающийся справляется с проблемами, 

возникающими  в этом   процессе,  очень  важны  для  протекания   его   дальнейшей   жизни.  

А. Маслоу рассматривает обучение как процесс, продолжающийся всю жизнь и не 

ограниченный стенами учебного класса. [1] 

Самооценка, т.е. оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей, являясь регулятором поведения человека, влияет на эффективность его 

деятельности. Потенциальную самооценку часто называют уровнем притязаний. Уровень 

притязаний формируется под влиянием субъективных переживаний успеха или неуспеха в 

деятельности. 

Таким образом, самооценка и связанный с ней уровень притязаний являются 

важнейшими мотивационными факторами, влияющими на результативность обучения. 

Но аспект влияния самооценки на успешность обучения в ВУЗе освещён слабо, 

вследствие чего я решила в своём исследовании обратиться к данной проблеме, так как она 

кажется мне наиболее интересной и, раскрыв суть данного вопроса, мы сможем применить 

результат в практической деятельности психолога. 

В рамках Я – концепции, как содержательной стороны самосознания, исследователи 

определяют самооценку как оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств, и 
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места среди других людей [2]. Петровский А.В. утверждает, что " самооценка есть 

результат… своего рода проекция реального "Я" на "Я" идеальное" [2]. 

«Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения[2].  

Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное образование, 

компонент Я - концепции, самопознания, и как процесс самооценивания. Основу самооценки 

составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. 

Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального 

компонента Я – концепции». 

Вопросы формирования самооценки нашли отражение  в работах как отечественных 

исследователей – философов, педагогов, социологов, сихологов таких как: Ж.М.Абдильдин, 

К.А. Абишев, А.К. Касабек, К.Б. Жарикбаев, так и зарубежных исследователей- У. Джемс, А. 

Маслоу, К. Левин, А.Адлер и многие другие.  

Самооценка интерпретируется как личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности человека, как автономная 

характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при активном 

участии самой личности и отражающий своеобразие её внутреннего мира 

Т.Шибутани говорит о самооценке так: «Если личность – это организация ценностей, 

то ядром такого функционального единства является самооценка».[3] 

Ведущая роль самооценке отводится в рамках исследования проблем самосознания: она 

характеризуется как стержень этого процесса, показатель индивидуального уровня его развития, 

его личностный аспект, органично включённый в процесс самопознания. С самооценкой 

связываются оценочные функции самопознания, вбирающие в себя эмоционально - ценностное 

отношение личности к себе, специфика понимания ею самой себя 

Самооценку рассматривают и как элемент самоотношения, наряду с самоуважением, 

самосимпатией, самопринятием и т.п.[4]Так И.С. Кон [5] говорит о самоуважении, определяя его 

как итоговое измерение "Я", выражающее меру приятия или неприятия индивидом самого себя. 

Структура самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и 

эмоциональным. Первый отражает знания человека о себе , второй – его отношение к себе как 

меру удовлетворённости собой. 

В деятельности самооценивания эти компоненты функционируют в неразрывном 

единстве: в чистом виде не может быть представлено ни то, ни другое. Знание о себе, 

приобретаемые субъектом в социальном контексте, неизбежно обрастают эмоциями, сила и 

напряженность которых определяется значимостью для личности оцениваемого содержания. 

Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции сравнения себя с 

другими людьми, сопоставление своих качеств с выработанными эталонами, фиксация 

возможной рассогласованности этих величин. 

Самооценка характеризуется по следующим параметрам: 

1) уровню – высокая, средняя, низкая 

2) соотношению с реальной успешностью – адекватная и неадекватная 

3) особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная 

По характеру временной отнесённости выделяются прогностическая, актуальная и 

ретроспективная самооценка. 

В психологическом словаре говорится: «Самооценка развитого индивида образует 

сложную систему, определяющую характер самоотношения индивида и включающую общую 

самооценку, отражающую уровень самоуважения, целостное принятие или непринятие себя, и 

парциальные, частные самооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей 

личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. Самооценка может быть 

разного уровня осознанности» [2]. 

Анализ самооценки как самооцениваний деятельности позволил выявить несколько её 

функций: прогностическую (заключающуюся в регуляции активности личности на самом 

начальном этапе деятельности); корректирующую(направленную на контроль и осуществление 
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необходимых подстроек); ретроспективную (используется субъектом на заключительном этапе 

деятельности для подведения итогов, соотнесения целей, способов и средств выполнения 

деятельности с её результатами ). 

В качестве результата самооценки исследователями выделяются следующие 

характеристики: в результате осуществления самооценки индивид узнаёт превосходит ли 

исполнение стандарт, равняется ему или не достигает его [6]; личность сверяет себя с эталоном 

и, в зависимости от результатов проверки, оказывается довольна или недовольна собой [7]; 

констатация личностью качественных, содержательных особенностей своего Я, своих 

физических сил, умственных способностей, поступков, своего отношения к окружающим и себе; 

самооценка бывает двух родов: самодовольство и недовольство собой[8]; самооценка отвечает 

на вопрос: "не что я имею, а чего это стоит, что это значит". 

Таким образом, результатом самооценки является либо констатация некоторых качеств, 

либо результат сопоставления этих качеств с некоторым эталоном, либо результат некоторого 

эмоционально-чувственного отношения. 

Для изучения вопросов самооценки большое значение также имеют исследования 

средств самооценки. 

В качестве средств или стандартов самооценки применяются такие параметры как: 

ценностные ориентации и идеалы личности; мировоззрение; уровень притязаний;"Я"-

концепция; требования, предъявляемые коллективом. 

Итак, в функции средств самооценки могут вступать два типа: когнитивные (Я - 

концепция или её отдельные стороны) и аффективные (ценности, идеалы, уровень притязаний, 

требования). Подводя итоги по этому пункту, можно заключить, что практически любой 

феномен бытия человека (в том числе и сама самооценка) может быть им самооценен, то есть 

содержательное поле самооценки бесконечно. 

В самооценке выделяют следующие операции: самопознания как построения образа "Я – 

реальное", сопоставление оцениваемого качества со стандартом, каузальная атрибуция 

результата сопоставления; реакция (отношение, самоприятие) на достигнутый результат. 

Каузальная атрибуция результата рассматривается как дополнительная процедура, которая 

может быть применима как к результату сопоставления, так и к результату самоотношения, если 

они чем-то не удовлетворяют оценивающего себя. Тогда оказывается, что в самооценке 

присутствуют лишь два типа фундаментальных операций: сопоставление и самоотношение, 

которые, помещаемые в разные контексты, приобретают разное звучание (например на 

сопоставлении базируется проектирование "Я - реального" на "Я - идеальное". 

Со слов Р. Бернса, многие психологи считают, что структура личности и основы 

самооценки формируются в первые пять лет жизни человека [9]. 

В период становления нового уровня самосознания идет и развитие нового уровня 

отношения к себе. Одним из центральных моментов здесь является смена оснований для 

критериев оценки самого себя, своего “я” - они сменяются “извне вовнутрь”, приобретая 

качественно иные формы, сравнительно с критериями оценки человеком других людей. Переход 

от частных самооценок к общей, целостной (смена оснований) создает условия для 

формирования в подлинном смысле слова собственного отношения к себе, достаточно 

автономного от отношения и оценок окружающих, частных успехов и неудач, всякого рода 

ситуативных влияний и т.п. Важно отметить, что оценка отдельных качеств, сторон личности 

играет в таком собственном отношении к себе подчиненную роль, а ведущим оказывается 

некоторое общее, целостное “принятие себя”, “самоуважение”. Именно в студенческом возрасте 

(17-21 лет) на основе выработки собственной системы ценностей формируется эмоционально-

ценностное отношение к себе, т.е. “оперативная самооценка” начинает основываться на 

соответствии поведения, собственных взглядов и убеждений, результатов деятельности. Таким 

образом, в студенческом возрасте в рамках становления нового уровня самосознания 

происходит становление относительно устойчивого представления о себе, Я-концепции. К 20-21 

годам возникает особое личностное новообразование, которое в психологической литературе 

обозначается термином “самоопределение”. 
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Развитие личности студента имеет свою специфику и включает в себя следующие 

стадии адаптации в вузе: 

· Первая стадия – период эмоциональной адаптации студента к группе, 

профессиональные намерения сосредоточены на успехе в той или иной области знаний, 

ориентация на профессиональный труд или не выражена вовсе, или выражена 

неопределённо; 

· Вторая стадия - период познавательной адаптации студентов, когда доминирует 

ориентация на успех в овладении учебными предметами, ориентация на предстоящий 

профессиональный труд также выражена слабо, профессиональные ориентации сдвинуты в 

сторону определённой специализации; 

· Третья стадия - период профессиональной адаптации, когда доминирует ориентация 

на успех в овладении учебными предметами, когда студент становится психологически 

ориентированным на свою будущую профессию [10, с.48] 

Студенческая самооценка возникает, когда учащиеся оценивают свою работу. С 

практикой они учатся: 

-объективно размышлять и критически оценивать свой собственный прогресс и 

развитие; 

-выявлять пробелы в их понимании и возможностях; 

-определить, как улучшить свою производительность; 

-самостоятельно  критически мыслить. 

Гуманистическая парадигма развития высшего образования направлена на создание 

условий для формирования у студента механизмов самообучения и самовоспитания. 

Необходимым условием запуска данных психологических механизмов является адекватная 

самооценка студента. Достаточно часто на практике студент является материалом для 

подготовки специалиста с высшим образованием, не приспособленного к социальным 

переменам. Из-за усредненного подхода к обучаемому страдает в том числе и самооценка 

молодых людей. В свою очередь неадекватное оценивание самого себя приводит к таким 

последствиям, как: повышенная тревожность, продуцирующая повышенную невротизацию, 

плохая адаптация в коллективе, низкая академическая успеваемость, дисгармония в личной и 

семейной жизни, формирование комплексов неполноценности, проблемы в становлении 

профессиональной карьеры, агрессия к внешнему миру. 

Исследованию самооценки посвящены работы отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов: А.В. Захаровой, А.П. Кепалайте, А.И. Липкиной, B.C. Магун, Л.М. 

Митиной, СЕ. Рескиной, Е.Т. Соколовой, Л.С. Солнцевой, К.Р. Ставицкого, В.В. Суворовой, 

Е.О. Федотовой, МБ. Хакимовой, А. Бандуры, М. Розенберга, H.W. Mersh, Va Uerand и др. 

Самооценка занимает центральное место в системе «Я-концепции» молодого 

человека. Чем ниже уровень самооценивания, тем уязвимее личность к критике, тем больше 

проявляется склонность к самообману, доминирование мотивации самоутверждения, 

высокое развитие различных форм психологической защиты. Самооценивание определяет 

характер межличностных отношений. Чем больше индивид не уважает себя, тем более не 

ценит и боится других, проявляет стремление к самоутверждению. Низкая самооценка 

проявляется как чувство малой значимости, скрывающееся за самоуверенностью, 

впоследствии выливающейся в систематическое принижение собственных возможностей, 

самоуничтожение, ожидание от окружающих либо агрессивных проявлений по отношению к 

ним, либо похвалы. 

Самооценка - это ценный инструмент обучения, а также часть процесса оценки. 

Благодаря самооценке студенты могут: 

-определить свои собственные пробелы в навыках, где их знания слабы 

-посмотреть, где сосредоточить свое внимание на обучении 

-установить реалистичные цели 

-пересмотреть свою работу 

-отслеживать свой прогресс 
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У. Джемс выдвинул свой постулат относительно самооценки[11].«Самооценка прямо 

пропорциональна успеху и обратно пропорциональна притязаниям, то есть потенциальным 

успехам, которых индивид намеревался достичь», в виде формулы это может быть 

представлено таким образом: Самооценка = притязания / возможности. 

Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а развитие и 

совершенствование его происходит в течение всей жизни человека. 

Годы обучения в вузе совпадают со вторым периодом юности, отличающимся 

сложностью становления личностных черт (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Есарева, И.С. 

Кон, В.Т. Лисовский и др.). Способность молодого человека к сознательной регуляции 

собственного поведения в 17-19 лет недостаточно развита. Самооценка осуществляется с 

помощью сравнения «Я»-идеального и «Я»-реального, в то время как «Я»-идеалыюе не 

проанализировано, а «Я»-реальное не оценено самой личностью. Такое противоречие создает 

у молодого человека внутреннюю неуверенность в собственных силах. Самооценка не 

только регулирует поведение, но и связана с уровнем притязаний. В случае успеха уровень 

притязаний повышается, в ситуации неудачи - снижается. 

Б.Г.Ананьев [12] высказал мнение, что самооценка является наиболее сложным и 

многогранным компонентом самосознания (сложный процесс опосредованного познания 

себя, развёрнутый во времени, связанный с движением от единичных, ситуативных образов 

через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное образование – понятие 

собственного Я , являющимся прямым выражением оценки других лиц, участвующих в 

развитии личности. 

Развитие личности студента имеет свою специфику и включает в себя следующие 

стадии адаптации в вузе: 

· Первая стадия - период эмоциональной адаптации студента к группе, 

профессиональные намерения сосредоточены на успехе в той или иной области знаний, 

ориентация на профессиональный труд или не выражена вовсе, или выражена 

неопределённо; 

· Вторая стадия - период познавательной адаптации студентов, когда доминирует 

ориентация на успех в овладении учебными предметами, ориентация на предстоящий 

профессиональный труд также выражена слабо, профессиональные ориентации сдвинуты в 

сторону определённой специализации; 

· Третья стадия - период профессиональной адаптации, когда доминирует ориентация 

на успех в овладении учебными предметами, когда студент становится психологически 

ориентированным на свою будущую профессию [10, с.48] 

Самооценка играет огромную роль на протяжении всей жизни личности. Являясь 

важной частью самосознания, она определяет место молодого человека в окружающем мире, 

определяет характер взаимоотношений с родителями, сокурсниками, преподавателями. 

Самооценка занимает центральное место в системе «Я-концепции» молодого 

человека. Исследованию самооценки посвящены работы педагогов и психологов: А.В. 

Захаровой, А.П. Кепалайте, А.И. Липкиной, B.C. Магун, Л.М Митиной, СЕ. Рескиной, Е.Т. 

Соколовой, Л. Солнцевой, К.Р. Ставицкого, В.В. Суворовой, М.Б. Хакимовой, Е.О. 

Федотовой и др. Адекватность самооценки определяется воспитанием в раннем детстве. 

Если родители воспринимали ребенка как собственность, то у него формируется чувство 

малоценности. В авторитарной семье, без эмоциональной доброжелательной атмосферы, с 

проявлением деспотичными родителями чрезмерно строгих мер воспитания у 

развивающейся личности формируется самобичевание; в атмосфере постоянного 

психологического дискомфорта начинают появляться различные комплексы: застенчивость, 

страх ошибок, отсутствие спонтанности, высокий самоконтроль. У студентов с пониженной 

самооценкой и самоуважением не складываются межличностные отношения с 

сокурсниками, преподавателями, родителями. В интимном плане они испытывают сильные 

увлечения и страсть, сменяющиеся обеспокоенностью, навязчивой ревностью, боязнью 

потерять любимого человека. Позже эти чувства трактуются как неуверенность в себе, 
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мучительное чувство малоценности, настойчивое требование доказательств верности и 

уважения, впоследствии приводящие к одиночеству и формированию разнообразных форм 

психологической защиты. 

Способы компенсации низкого самооценивания разные. Понижая уровень 

притязаний, индивид замыкается в себе. Более эффективным способом является изменение 

молодым человеком собственного отношения к сложившейся ситуации, поведения, уровня 

притязания до своих возможностей. 

Эриксон, проанализировав этапы развития личности, установил, что пора юности 

совпадает с кризисом идентичности, который состоит из индивидуально-личностных и 

социальных выборов, самоопределения и идентификации. В случае неразрешения этих задач 

у юноши или девушки формируется неадекватная идентичность, проходящая по четырем 

пунктам: 1) уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных 

отношений; 2) неспособность строить жизненные планы, появление страха перед 

переменами и взрослением; 3) неспособность организации и сосредоточения на главной 

деятельности; размывание творческих способностей; 4) развитие «негативной 

идентичности», неспособность самоопределяться и выбирать отрицательные образы для 

подражания. 

Морис Розенберг (1965) в исследовании молодых людей 15-18 лет обнаружил, что у 

юношей с пониженным самоуважением складывается общая неустойчивость образов «Я» и 

мнения о себе. Они закрыты для окружающих, показывают «ложное лицо» - 

«представляемое Я», очень ранимы и чувствительны к тому, что затрагивает их самооценку. 

Соответственно, болезненно реагируют на смех, критику, неполадки в работе, часто 

приписывают себе недостатки, застенчивы, склонны к психической изоляции, уходу в мир 

мечты. Чем ниже у таких индивидов уровень самоуважения, тем более они страдают от 

созданного одиночества. 

А.Н. Леонтьев предлагает осмыслить самооценку через категорию "чувство" как 

устойчивое эмоциональное отношение, имеющее "выраженный предметный характер, 

который является результатом специфического обобщения эмоций"[13]. 

В воспитании личности, формировании его личности есть логический вывод о том, 

что самооценка и моральные качества человека не являются наследственными, а 

приобретенные,  из мыслей А. Рудаки: 

 Как жаль, что отпрыск неразумный 

 Рождается от мудреца: 

 Не получает сын в наследство 

 Талант и знания отца. [14]. 

Психологическое развитие личности студента происходит как возникновение и 

разрешение противоречий, самодвижения, активной работы над собственной персоной. СИ. 

Самыгин (1998) утверждает: «Стремление стать хорошим специалистом, освоить 

преподаваемые предметы, стать эрудированным и культурным человеком - это выражение 

четко осознанных духовных и материальных потребностей студента». Особенности 

самопонимания и самосознания особенно влияют на академическую успеваемость. В 

исследованиях В.А. Якунина (1994) установлена устойчивая зависимость успешности 

обучения от таких особенностей самосознания, как степень адекватности самооценки. В 

число отчисленных попадают студенты с присущей им чрезмерной самоуспокоенностью, 

тревожностью и неадекватностью самооценки. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать возможные выводы о том, что 

содержание субъекта служит формированию и развитию личности, развитию инициативы и 

независимости при принятии решений. Их структура отражает логику практической 

деятельности и, следовательно, является не только эффективной деятельностью по усвоению 

знаний и формирующихся способностей, но также является методом формирования и 

развития познавательной способности студентов  в учебно-информационном процессе. 
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таңдай отырып оқушылардың ойлау қабілетін жандандыру, сызбаларды оқу және сызбаны 

орындау барысында кеңістік туралы түсінігін қалыптастыру. Сызу сабағында «Детальдарды 

біріктіру» тақырыбы бойынша макеттерді қолданып, сызу сабағының сапасын арттыруға 

және оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен жан - жақты логикалық ойлау қабілетін 

дамытуға арналған әдістемесі қолданылды.  

Оқушылардың сызу сабағынан алған білімі, үйренген шеберлігі мен дағдысы сыныптан 

тыс пайдалы жұмыста және өз бетімен жұмыс істеулеріне мүмкіндік береді. Сызу 

сабақтарында  көрнекі құралдардың, макеттердің түрлерін пайдалана отырып оқыту 

оқушылардың күрделі деңгейдегі тақырыптарды терең меңгеруіне септігін тигізеді. 

Кілт сөздер: Графикалық көркем сурет, макет, монолог түріндегі әдіс, эвристикалық 

әдіс, технологиялық карта, дәнекерлеу, желімдеу, тойтарып біріктіру. 

 

Проблема совершенствования методов обучения – активизация мышления учащихся, 

формирование представления о пространстве при чтении чертежей и выполнении чертежей, 

тщательно подбирая эффективные методы и приемы обучения. На уроке черчения 

использовались макеты по теме «Интеграция деталей» для повышения качества уроков черчения 

и развития у учащихся интереса к урокам и разностороннего логического мышления.  
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Знания, полученные учащимися на уроке черчения, приобретенные умения и навыки 

позволяют работать во внеклассной самостоятельной работе. Обучение на уроках черчения с 

использованием различных видов наглядных пособий, макетов способствует глубокому усвоению 

учащимися темы сложного уровня. 

Ключевые слова: Графическое художественное изображение, макет, монологический 

метод, эвристический метод, технологическая карта, пайка, склейка, клепка. 

 

The problem of improving teaching methods-activation of thinking of students, the formation of 

ideas about the space when reading drawings and drawings, carefully selecting effective methods and 

techniques of training. At the drawing lesson, layouts on the topic" integration of details" were used to 

improve the quality of drawing lessons and develop students ' interest in lessons and versatile logical 

thinking.  

At the drawing lesson, students gain knowledge and skills gained in drawing lessons, in 

extracurricular useful work, etc.allows you to work independently. At drawing lessons, using various types 

of visual AIDS, layouts, promotes in-depth assimilation of students of basic and complex topics. 

Key words: Graphic art image, layout, monological method, heuristic method, technological 

map, soldering, gluing, riveting. 

 

Кіріспе бөлімі. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуымен бірге әртүрлі мамаңдықтағы 

адамдардың, сонымен қатар мекемелердің және мемлекеттердің арасында ақпарат алмастырудың 

маңызы арта түседі. Ақпаратты тарату үшін радио, теледидар, кітаптар, газет-журналдар, сызбалар 

және т.б. пайдаланылады. Аталған ақпарат тарату құралдарының ішінде сызба технологиясы 

ерекше орын алады. 

Қазіргі  кезде, жаңа заманғы,  жаңа аппаратуралар  мен техниканың бөлшектерін  сызбасыз 

жасау мүмкін емес. Оқушылардың сызу сабағынан алған білімі, үйренген шеберлігі мен дағдысы 

сыныптан тыс пайдалы жұмыста, тұрмыста, техникалық үйірме сабақтарында, әр түрлі 

көрнекіліктерді, макеттерді жасауда, өз беттерімен жұмыс атқаруына мүмкіндік береді [1,2]. 

Қазіргі кезде білім берудің негізгі мақсатының бірі – оқушыны шығармашылықпен ойлауға 

үйрету. Оқыту әдістерін жетілдіру проблемасын шешу арқылы оқытудың тиімді әдіс – тәсілдерін 

мұқият таңдай отырып оқушылардың ойлау қабілетін жандандыру, сызбаларды оқу және сызбаны 

орындау барысында кеңістік туралы түсінігін қалыптастыру. 

Мектептегі сызу курсының теориялық базасы жазықтыққа кеңістіктегі нәрсе формасын 

бейнелеу әдістерін проекциялап сызу негізі болып табылады. Мұғалім барлық оқушыларға аталған 

әдістерді меңгерту қажет және оны сызбаларды орындағанда пайдалана білуіне ықпал ете білуі тиіс.  

Қазіргі заманауи білім берудің негізгі міндеті - дидактикалық принциптерге сәйкес жаңа 

оқыту технологиялары мен әдістерді қолдану арқылы теория мен практиканың байланысын 

қамтамасыз еті қажет.   

 Дидактиканың негізгі ұстанымдарының бірі – көрнекілік екенін және де көрнекіліктердің, 

макеттердің білім сапасына тигізер әсерінің мол екенін дәлелдеу. Көрнекілікті, макеттерді сызу 

сабағында қолданудың мақсаты байқағыштыққа, логикалық түйіндікке, өзінің көргендерін ауызша 

дұрыс жеткізуге және одан логикалық қорытынды шығаруға жаттықтыру екенін анықтау [3]. 

Материалдар және зерттеу әдістері 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.  Болашақ ұрпаққа саналы білім мен сапалы тәрбие 

беруде, оқушылардың материалдарды саналы түрде түсініп, есінде берік сақтауын қамтамасыз 

етуде көрнекіліктің, соның ішінде макеттерді пайдаланудың тиімділігі зор екендігі өзекті болып 

отыр.  

Көрнекілік арқылы окушылардың сабақ материалын жылдам қабылдауын қамтамасыз 

етумен қатар, ойлау қабілетін де дамытуға әсерін тигізетіндігін практика жүзінде дәлелдеу. Сызу 

сабағын көрнекі құралсыз елестету мүмкін емес. Әр тақырыпты көрнекі құралдардың, макеттердің 

түрлерін пайдаланып өткізу - оқушылардың кеңістікте ойлау, елестету, түйсіну, сезіну 

қабілеттерін дамыту және сызбаны саналы оқу мен графикалық сызба жұмыстарын орындау 

мәдениетін меңгеру болып табылады [4,5].  



 

104 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Зерттеу жұмысының міндеттері бойынша оны орындау барысы екі бөлімнен тұрады. 

Бірінші бөлімде сызуды оқытудың тарихына, даму кезеңдеріне тоқталып теория жүзінде 

сипаттама берілген, екінші бөлімінде көрнекі құралдардың, яғни макеттерді қолданып 

«Детальдарды біріктіру» тақырыбын оқушыларға меңгертудің жолдары мен әдістемесі 

қарастырылған. Зерттелініп отырған жұмыстағы көрнекі құралдардың, соның ішінде макеттердің 

түрлерін сызу сабақтарында қолдана отырып, оқушыларға күрделі сызба тақырыптарын меңгерту 

болып табылады.  

Зерттеу нысаны ретінде көрнекі құралдардың, соның ішінде макеттердің түрлерін сызу 

сабақтарында қолдану технологиясы. 

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы. Тақырыптың мазмұнын ашуға, оқушының 

материалды тез меңгеріп, түсінуіне қолайлы етіп орындалған зерттеу жұмысы барысында 

орындалған көрнекі макет түрлерін даярланды. Даярланған макет түрлерін сабақта қолдану 

арқылы сызба жұмыстарының бірнеше әдістемелік кезеңдерін бірден көрсетіп, түсіндіруге 

арналған.   

Зерттеу жұмысының нәтижесі және талқылау 

Оқытудың көрнекі құралдарының байланыстылығы, қажеттілігі және макеттерді қолданып 

өткізілуі - ол сабақ мақсатының дидактикалық әдістеріне және оқушылардың білім деңгейінің 

мөлшеріне, сызу материалын жақсы меңгеруіне байланысты қолданылады [6,7]. 

Көрнекілік құралдарын оқу процесінің барлық кезеңінде пайдалануға болады, яғни 

көрнекілікті белгілі тақырып мақсатында пайдаланғанда ғана тиімді құрал болып саналады. 

Кез келген сабақта көрнектілікті қолдану технологиясы оқушылардың пәнге деген 

ынтасын арттыруда, болашақта мамандық таңдаудағы танымдылығын арттыруда маңыздылығы 

жоғары. Пән кабинеттерін қажетті көрнекіліктермен жабдықтау сапалы білім беруге үлкен 

септігін тигізеді [8].  

Кабинеттердің қазіргі заман талабына сай көрнекіліктермен жабдықталуы, кабинеттерде 

техникалық көрнекіліктің болуы, яғни кабинет қабырғаларына пән түріне байланысты 

көрнекіліктердің ілінуі стандарттық талап бойынша міндетті [9,10]. 

Әр пәннің тақырыбына сәйкес әр түрлі сабақта келесі көрнекіліктің түрі қолданылуы 

қажет: кесте, үлестірмелі кестелер, схема, карточкалы дәптер, плакат, суреттер, оқулықтар, 

перфокарталар, макеттер, кесте, натуралды заттар және техникалық құралдар.  

Көрнекілік принципін жүзеге асырып, оқушылардың білім деңгейін дамыту, 

қызығушылығын арттырып және есте сақтау қабілетін шыңдау үшін мұғалім өз ойын оқушыларға 

нақты жеткізу үшін қолданылатын  ережелер:  

- «Алтын ереже»: көруге болатынды көрсету, естірте алатынды естірту, сезіне алатынның 

бәрін - оқушылардың сезім   мүшелеріне сездірту, түйсік  туғызу. 

-  Оқушылар заттың  немесе  құбылыстар  мен оқиғалардың бейнелерін,  көлемін,   түр-

түстерін сөзбен емес көру арқылы әрі жеңіл,  әрі тез есте сақтайтынын қамтамасыз ету. 

-  Көрнекілік - көрсету мақсатында емес, логикалық ойлауды дамыту құралы ретінде 

пайдаланылады. Оқушылар заттарды көзімен  көрумен қатар, қолымен ұстап, түр-түсін байқап 

қолданады [11,12]. 

Көрнекілік заттар мен құбылыстардың өзін тікелей көрсетуге  болмайтын жағдайда  да 

көрнекіліктер қолданылады. Көрнекіліктер оқушының құбылыстарды байқауға, қабылдауға деген 

ынтасын оятып, ізденіс дағдыларын қалыптастырады. Көрнекілік бақылауға, білуге, салыстыру, 

қатар қоя білуге, абстракты ұғымдарды дамытып, жетілдіруге жол ашады. Көрнекілікті оқытудың 

белгілі мақсатына сай қолдану барысында алғашында оны бүтіндей, кейін негізгі және қосалқы 

бөлшектерін, соңында  тағы  да бүтіндей көрсетуге болады [13-15]. 

Орта мектептерде сызу сабағын ұйымдастырудың әдістемесі мен сабақтың құрылымы - 

мектеп оқушыларына графикалық білім беріп оның графикалық сызба дағдыларын 

қалыптастырудағы сызу сабағының құрылымы мен түрлері маңыздылығы ерекше. 

Сызу сабағындағы «Детальдарды біріктіру» тақырыбы  бойынша тақырыптық сабақ 

жоспары: 

Сабақтың тақырыбы: детальды біріктірудің сызбаларымен таныстыру. 
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Сабақтың мақсаты:  бұйым сызбасын меңгеру және түсіну . 

а) Білімділік: сызбаның формасын, өлшемдерін түсініп, ажырата білу. 

б)Дамытушылық: сызбаны оқи білуге, сызба сауаттылықтарын дамытуға бейімдеу. 

в) Тәрбиелік: сызба ережелерін, тәртібін сақтай білуге, графикалық жұмыстарды сызба 

талаптарына сай орындай білуге үйрету. 

Сабақтың түрі: практикалық. 

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сызба жұмыстарын орындау. 

Пән аралық байланыс: геометрия, математика, технология, сурет. 

Сабақтың көрнекілігі: Бұйымның сызбасы орындалған плакат, сызба құралдары, дәптер 

және т.б. 

Сабақтың құрылысы: I. Кіріспе бөлім – 5 мин. 

- Оқушыларды тексеру, сынып тазалығы. 

- Жаңа сабаққа дайындық, құрал жабдықтар. 

II. Негізгі бөлім – 35 мин. 

 -Жаңа сабақты түсіндіру  - 15 мин. 

 -Графикалық жұмыс орындау – 20 мин. 

III. Қорытынды бөлім – 5 мин. 

  -Өткен тапсырманы тексеру, бағалау. 

   -Үйге тапсырма беру. 

Сабақтың барысы: сызба сабақтары тақырып бойынша арнайы көрнекі құралдарды 

пайдалану арқылы оқушылардың графикалық жұмыстарды орындау барысында тақырыпты 

дұрыс меңгеруіне, тетіктерді біріктірудің сызбаларымен таныса отырып, графикалық жұмыстарды 

орындай білулеріне бағытталып жүргізілуі қажет. 

Бейнелеу өнері бойынша сызба сабақтары тақырып бойынша арнайы көрнекі құралдарды 

пайдалану арқылы оқушылардың графикалық жұмыстарды орындау барысында тақырыпты 

дұрыс меңгеруіне, тетіктерді біріктірудің сызбаларымен таныса отырып, графикалық жұмыстарды 

орындай білулеріне бағытталып жүргізілуі қажеттілігі зерттеу жұмысының сараптамасы 

нәтижесінде дәлелденіп отыр. 

Оқушылардың жаңа материалды меңгеру барысындағы ойлау белсенділігін 

қалыптастыруда графикалық бейнеде орындалған көрнекіліктерді пайдалану тиімділігі жоғары. 

«Көрнекілікті оқушылардың өздерінің сабақ кезінде даярлау» технологиясын қолдану барысында 

оқушыда танымдық қабілетінің дамитындығына зерттеу барысында көз жетіп отыр. 

Көбінесе сызу мұғалімдері оқушыларға жартылай детальді біріктіру ережелерін 

орындағанда келесі көрнекі құралды және макеттерді  пайдалану қажет.  

-Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы: «Детальды біріктірудің сызбаларымен 

таныстыру» - деп аталады. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбына байланысты детальды біріктірудің ажырайтын және 

ажырамайтын біріктірулер болып бөлінетіндігін айтқым келеді. Ажырайтын біріктірулердің жиі 

кездесетіні бекітуші – бұрандалы тетіктердің көмегімен біріктірулер болып табылады. Олардың 

құрамына болттар, сомындар, винттер және бұрамасұқпалар кіреді.  

Бекітуші – бұрандалы тетіктер стандартталған, олардың өлшемдері сәйкесінше 

Мемлекеттік стандарттарда анықталған. Ажырайтын біріктірулерді сызбада тілікте көрсетеді. 

Бекітуші тетіктердің өлшемдері сызбаға түсірілмейді.  

Бұрандалы ажырайтын біріктірулер 

Болттық біріктіру – тетіктерді болттың, сомынның және шайбаның көмегімен біріктіру  

(1 сурет).    

 
Сурет 1. Болттық біріктіру 
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Болттық біріктірудің сызбасын ықшам түрде сызу қабылданған. Сызбаларда болттық 

біріктіруді салыстырмалы өлшемдері бойынша сызады. Болттық біріктірудің элементтерінің 

салыстырмалы өлшемі сыртқы диаметрмен (d) анықталады (2-сурет). 

Болттық біріктірудің сызбасын орындаудың реті: 

- алдымен біріктірілетін тетіктерді кескіндейді; 

- болтты кескіндейді; 

- шайбаны кескіндейді; 

- сомынды кескіндейді. 

 
Сурет 2. Болттық біріктірудің сызбасы 

 

Келтектік біріктіру – тетіктерді кілтектің көмегімен біріктіру, мұнда кілтек біліктің 

жырақшасына қойылады және біріктірілетін тетіктің кілтектің жарықшасына кірігеді. Біріктірудің 

бұл түрі айналу тетіктері арасында жиі кездеседі. Біріктірудің осы түрінің көмегімен тісті 

дөңгелекпен, шкивпен, тегершікпен, төлкемен білікті оған отырғызылған тетікпен біріктіреді [16].  

Штифтік біріктіру – біріктірілетін тетіктерге штифтіні тығыз отырғызу көмегімен жүзеге 

асырылатын біріктіру.  

Штифтер цилиндр және конус пішінді болады. Штифтік біріктіру тетіктердің өзара 

орналасуын дәлме-дәл анықтауға арналған, сондай-ақ аса көп емес салмақтың әсері кезінде 

біріктіруші тетіктер ретінде пайдаланылады.  

Ажырамайтын біріктірулердің түрлері: тойтарып, пісіріп, дәнекерлеп, желімдеп, тігіп 

біріктірулер. Тойтарып біріктіру – екі тетікті тойтарманың көмегімен біріктіру. Тойтарманың бір 

ұшында бастиек болады да, екінші ұшы тойтарылады. Ол соққының және серіппенің әрекетінен 

жұмыс істейтін құрылғыларда, сондай-ақ пісіруге келмейтін металдан жасалған тетіктерді 

біріктіру үшін қолданылады [17]. 

Пісіріп біріктіру – тетіктердің материалын балқу жағдайына дейін қыздыру жолымен 

жүзеге асырылатын біріктіру. Пісіру нәтижесінде біріктірілетін жиектердің балқу 

кристаллизациясы немесе біріктірілетін тетіктер жасалған металдарының молекулалары 

бөлшектерінің диффузиясы жүреді. Пісіру жігі сызбада тұтас негізгі және штрих сызықтармен 

көрсетіледі. Шығыңқы сызық біржақты нұсқамамен аяқталады. 

Дәнекерлеп біріктіруде металл тетіктері металл деп аталатын қосымша металл немесе 

қорытпаның көмегімен біріктіруді айтады, мұнда біріктіретін жерді қорытпаның балқу 

температурасына дейін қыздырады. 

Дәнекерлеп біріктіруде элементтерді біріктірудің орны көріністер мен тіліктерде 2s 

жуандықтағы тұтас сызықпен кескінделеді. Сызбада дәнекерлеп біріктіруді белгілеу үшін 

жартышеңбер түріндегі таңба тағайындалған (20–сурет). 

Желімдеп біріктіру – тетіктерді, әртекті материалдарды желімдеуге мүмкіндік жасайтын әр 

түрлі желімдердің көмегімен біріктіру.  

Тігіп біріктіру – жұмсақ материалдарды бір-бірімен жіптің көмегімен біріктіру арқылы 

орындалады. Тігіп біріктірулердің сызбаларында жікті тұтас жіңішке сызықпен кескіндейді және 

N таңбасымен белгілейді, ол шығыңқы сызыққа тұтас жуан негізгі сызықпен түсіріледі. Шығыңқы 

сызықты жікті кескіндейтін тұтас жіңішке сызықтан бастап нұсқама қоймай жүргізеді [18].   

Қорытынды. Мектеп міндеті - әр оқушыға терең білім беру, сонымен бірге окушының 

ойлау кабілетін арттыру. Болашақ ұрпаққа саналы біліммен сапалы тәрбие беруде, оқушылардың 

материалдарды саналы түрде түсініп есінде берік сақтауын қамтамасыз етуде көрнекіліктің 

түрлерін соның ішінде макеттерді пайдаланудың мәні зор. Кернекілік окушылардың сабақ 
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

материалын тез саналы түрде түсінуін қамтамасыз етумен бірге, ойлау қабілетін дамытуға әсерін 

тигізеді.  

Бейнелеу өнері бойынша сызба сабақтары тақырып бойынша арнайы көрнекі құралдарды 

пайдалану арқылы оқушылардың графикалық жұмыстарды орындау барысында тақырыпты 

дұрыс меңгеруіне, тетіктерді біріктірудің сызбаларымен таныса отырып, графикалық жұмыстарды 

орындай білулеріне бағытталып жүргізілуі қажеттілігі зерттеу жұмысының сараптамасы 

нәтижесінде дәлелденіп отыр. 

Оқушылардың жаңа материалды меңгеру барысындағы ойлау белсенділігін 

қалыптастыруда графикалық бейнеде орындалған көрнекіліктерді пайдалану тиімділігі жоғары. 

«Көрнекілікті оқушылардың өздерінің сабақ кезінде даярлау» технологиясын қолдану барысында 

оқушыда танымдық қабілетінің дамитындығына зерттеу барысында көз жетіп отыр. 

Әр тақырыпты көрнекі құралдардың, макеттердің түрлерін пайдаланып өткізу - ол 

оқушылардың кеңістікте ойлау, елестету, түйсініу, сезіну қабілеттерін дамыту және сызбаны 

саналы оқу мен графикалық сызба жұмыстарын орындау мәдениетін меңгеру болып табылады. 

Қазіргі кездегі сызу сабағы негізгі дидактикалық принциптерге сәйкес, оқыту 

технологияларымен әдістерді қолдану арқылы теория мен практиканың байланысын көрнекі 

құралдармен, макеттермен қамтамасыз етілуі керек. 

Сызу сабақтарында  көрнекі құралдардың, макеттердің түрлерін пайдалана отырып оқыту 

арқылы оқушылардың негізгі және күрделі тақырыптарды терең меңгеруіне септігін тигізеді.   

Оқу мен өмірдің арасындағы байланысты іске асыра отырып, сызу пәні мұғалімдері өз 

оқушыларының графикалық тәсілдерді жете меңгерулеріне өздерінің әсерін тигізеді. Мұндай 

білімді меңгерген оқушылар натураға қарап эскиздер түсіруі, техникалық детальдарды оқу, сызба 

бойынша модельдер мен динамикалық көрнекі құралдарды және макеттерді жасау қабілеттері 

артады [4]. 

Оқушылардың сызу сабағынан алған білімдері мен үйренген шеберлігі және 

дағдысыарқылы сыныптан тыс пайдалы жұмыста, тұрмыста, техникалық үйірмелер сабақтарында, 

әр түрлі көрнекіліктерді, макеттерді жасауда, өз беттерімен жұмыс атқаруына мүмкіншілік береді. 

 Зерттеу жұмысында оқу тәрбие үдерісінде қолданылып жүрген сызуды оқытудың 

теориялық негіздері ашылып, оларды пайдаланудың жолдары көрсетілді.  Сонымен қатар 

педагогикалық технологияны оқытудың кейбір мәселелері, міндеттері, мазмұны, білімдері мен 

дағдыларын қалыптастыру жолдары ашып көрсетілді. 

Дидактиканың негізгі ұстанымдарының бірі – көрнекілік екенін, көрнекіліктердің, 

макеттердің білім сапасына тигізер әсерінің мол екені баяндайды. 

Зерттеу жұмысында сызу пәні тақырыптарын өзіне тән ерекшеліктеріне байланысты  жан-

жақты қарастыра отырып, педагогикалық білім беру мазмұнының заман талабына сай оқытудың 

инновациялық  технологиясының жаңа үлгілері ұсынылды.   

Сонымен қатар, зерттеу жұмысында мектеп оқушыларын сызу пәнін оқыту мазмұнымен 

және мақсат міндеттерімен таныстырады.  
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Мақалада мектеп жасына дейінгі баланың оқуға мотивациялық даярлығын 

қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық мәселелері, баланың мектепте оқудағы 

психологиялық, интеллектуалды, дене, ерік-сапаларының даярлығы қарастырады.  

Кілт сөздер: оқуға мотивациялық даярлық, тәрбиеші, ата-ана, балабақша психологы  

 

В статье рассмотрено понятие мотивационной готовности к обучению в школе и 

содержанием общения дошкольников с родителями.  

Ключевые слова: мотивационная готовность к школе, воспитатель, родители, детский 

психолог 

 

The article considers the concept of motivational readiness to study at school and the content of 

communication between preschoolers and parents. 

Key words: motivational readiness for school, educator, parents, child psychologist 

 

Ғаламдық жаһандану жағдайындағы қарқынды өзгерiстер қоғам дамуының қозғаушы күшi 

болып табылатын бiлiм жүйесiне орасан ықпалын тигiзiп отыр. Қазіргі қазақстандық қоғам 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сiңiрген жан-жақты дамыған тұлғаны 

қажет етіп отыр, сондықтан білім беру жүйесі алдына осындай тұлғаны тәрбиелеу тәрізді үлкен 

талап қоюда. Табысты оқушыны тек табысты мұғалім ғана тәрбиелей алады. 

Алматы облысы білім басқармасы көрсеткіштері бойына 2018 жылдың 1 қаңтарына 

облыстың 610 балабақша мен 412 шағын орталығында  мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен 

71226 бала қамтылған, бұл жалпы қажеттіліктің 95,3%-ын құрайды[1].  

Баланың мектепте оқуға мотвациялық дайындығы ең алдымен, оның өзіне, өзінің күші мен 

қабілетіне деген жағымды қатынасы мен өзін-өзі бағалаудан басталады. Өзін-өзі бағалау – 

баланың туындаған қедергілер, қиындықтарды жеңуге мүмкіндік беретін әрі өзіндік тәртібін 
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реттеудің негізгі механизмі болып табылды. Баланың тұрақты өзіндік бағалауы 5-6 жаста 

қалыптасады.  

Балада мектепте оқуға жағымды қатынас пен мотивациялық дайындықты жүзеге асыруда: 

оқу әрекетіне деген ниеттер жүйесін анықтау керек. Олар танымдық, әлеуметтік және бағалау 

түріндегі адекватты мотивтер және ішкі, ойын түріндегі адекватты емес мотивтермен 

сипатталады. Ересектер осы жерде бала үшін мотивтердің қайсысы басымдырақ екендігін анықтап 

алады. 

Кейде балада мектеп өміріне, оқуға кері мотивация да байқалуы мүмкін. Оның себептері 

әрбір дербес жағдайда жекелей анықталуы тиіс. Әдетте, олар баланың мектеп өмірінен қорқуы, 

отбасындағы ересектердің мектеп өміріне деген теріс әрекеттерінен байқалады. 

Мектеп табалдырығын алғаш аттаған жеті жасар баланың енді өз өмір тарихы бар. Бар 

расы 6-7 болса да, өзінің мәні жағынан, өзінің мазмұнының байлығы жағынан бұл уақыт баланың 

кейінгі өмір кезеңінде өзіне тендесі болмайды, өйткені балалық шақтың ерте кезеңінде ғана жеке 

бастың басты белгілерінің негізі қаланып, қалыптаса бастайды: қабілеттілігі, бағыты, дағдысы, 

өсіп келе жатқан адамның адамдарға, заттарға, еңбекке және өзіне негізгі қатынас бағыттары 

айқындалады. 

Педагог-психологтар баланың мектеп өміріне бейімделуінің сәтті болуы оның алдағы 

барлық білі алу ортасына тікелей әсер ететіндігін көрсетеді (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

В.С. Мухина) [2].  

 

1-сурет Баланың мектепте оқуға даярлық түрлері  

 
 

Оқытуда бала өзіне қызықты ақпаратты ғана жадында сақтайды. Оның табысты білім 

алуы үшін қоршаған ортасы аса маңызды. Бақтағы гүлдердің қаншалықты әдемі болып өсуі, 

оны қалай баптап, күткенге байланысы сияқты, баланың қандай болып өсуі де оған жасалған 

қамқорлық, көрсетілген күтімге, мейірімге тікелей байланысты. Ғылымда жүргізілген 

зерттеу нәтижелері барысында, егіз балалардың  өзі әр түрлі ортада тәрбие алғандықтарынан, 

біріне-бірі ұқсамай, түрлі қабілет, түрлі мінезбен ерекшеленіп өсетіндіктері дәлелденген. 

Осы ретте, «Бала үшін білімнің қандай түрі тиімді болады?» - деген сауал туындайды. 

Ғалымның баласы міндетті түрде ғалым болады деп қате. Дей тұрғанмен, кей кездері солай 

болып та жатады. Бұл баланың туған сәттегі алған тәрбиесі, жасалған жағдайына 
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байланысты. Егер де ата-ана балаға жастайынан музыкаға қабілетін ашып, оның дамуына 

барлық жағдайды жасаған болса, бала бойында музыкаға қызығушылық, уақыт өте қабілеті 

де қалыптасады. Бұл бір жағдай. Ата-ананың жасаған жағдайы бала үшін даму ортасы болып 

табылады. Тек сирек жағдайда ғана сәтсіз отбасында туған балалардан тамаша суретші 

немесе керемет инженер өсіп шағуы да ықтимал. 

Әркімнің де есінде өзі білім алған сыныбында дарынды, ешбір қиындықсыз 

сыныптастыры арасында көшбасшылық рөлге ие оқушының да, керісінше қалай тырыспаса 

да елдің соңында ілесіп оқитын оқушылардың болғаны бар шығар. 

Кез-кезген адамның қабілеті, мінезі туа берілмейтіні және де ол өмір сүру барысында, 

белгілі бір жас кезеңінде ерекше қалыптасатыны мәлім дүние. 

Физиолог мамандар мен балалар психологтары адам миын зерттеу барысында 

баланың ақыл-ой қабілеті мен зиятының дамуы – баланың алғашқы үш жылыныда алған 

тәжірибесі және де осы кезеңге сай келетін ми клеткаларының дамуымен тікелей 

байланысты екендігін көрсетеді. Бірде бір бала кеменгер, я болмаса ақымақ болып тумайды. 

Барлық сапа-қасиеттер алғашқы үш жылдағы бас ми даму деңгей, стимуляциясына 

байланысты. 

Бұл туралы жапондық педагог Шиничи Сузуки: Әр бала жақсы, табысты оқи алады, 

барлығы оны қандай әдіспен оқыта білгенге тікелей байланысты-деген. Автор өзінің 

«Таланттарды тәрбиелеу» атты аңбегінде, бала тәрбиесінің тамаша әдісін сипаттайды. Оның 

тәрбие әдісі бойынша бала туған сәттен бастап ана тілі мен әуенді бірдей тыңдап өседі[2]. 

Мектепке дейінгі жас - ерте онтогенез кезеңіндегі ең ұзақ және күрделі психикалық 

даму көрінісі болып табылады. Мұның өзі психологиялық зерттеулердің объекті ретінде 

қосылды және ол ғылыми әдебиеттерде оқиғалардың әр алуандығылығы ретінде көрсетіледі. 

Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын 

үстінде қалыптасады. Л.С. Выготский пікірінше, ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке 

басының дамуына ықпал ететін жетекші, басты құбылыстың бірі деуге болады.  

Бала ойын арқылы өзінің күш-жігерін жаттықтырып, қоршаған орта мен 

құбылыстардың ақиқат сырын ұғынып үйрене бастайды. Ойын кезіндегі баланың 

психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойнайды, эмоциялық әсері ұшқындайды, 

белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері мен таным үрдістері дамиды, мұның бәрі 

баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды[3, 4].  

Баланың өзін-өзі бағалауы мектеп қабырғасында жүрген жылдары тұрақтанады. Бала 

үшін бұл жағдайда: ата-ана мен мұғалімдер бағасы аса маңызды. Айталық, анасын баланың 

мектеп өміріне қаншалықты бейімделе алады деген ой жиі мазаласы, ол балада мектеп 

өміріне деген үрей мен қорқынышты тудырып, оның өзіндік бағасын төмендетеді. Ата-

аналардың баласының оқуға қабілеті туралы айтқан қате пікірлері де баланың өзіндік 

бағалауын төмендетеді. 

Әрбір тәрбиеші, педагог өзінің тәрбиеленушісінің табысты, сабақты жақсы оқып, 

мектепке үлкен қызығушылықпен барғанын қалайды. 

Көп жағдайда ақыл-ой дамуы жоғары деңгейдегі бала, мектеп өміріне қинала 

бейімделеді. Алғашқы сәтсіздіктердің өзінен-ақ ол мектепке қызығушылығын жоғалтып, 

кейде мүлде бас тартып жататын кездер де болады. Ал, бұл баланың мектеп өміріне 

мотивациялық дарлықтың қалыптаспауы салдарынан, балада «оқушының ішкі ұстаным» жоқ 

жағдайда болады. Осылайша, мектеп өмірінің алғашқы сәттерінің өзінде балада оқуға теріс 

қатынас қалыптасады. 

Баланың оқуға мотивациясын ата-аналар мен педагогтар бірлесе отырып, оны сәтті 

білім алуға жетелеу барысында шешу керек.  

Сонымен қатар, баланы төмен алған баға үшін жазаламай, оны оқуда озат 

оқушылармен салыстырудан аулақ болған дұрыс. Балаға оның қолынан келетін істерді бірте-

бірте, жүйелі түрде түсіндіре отырып табысқа жетелеу керек[5, 6]. 

Баланың оқуға мотивациясын жақсарту үшін қиындықтан қорықпай, алға қойған 

мақсатқа жете білуге үйреткен жөн. Ата-аналар мен педагогтар баланың жаңалыққа 
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қызығушылығын қолдап, оның қойған  сауалдарына    түсінікті   әрі дәйекті жауап беруі тиіс. 

Ең бастысы, баламен жүргізілген оқу әрекеттерін - қиын жұмыс деп қабылдамай, 

олармен ортақ қарым-қатынас орнатудан қанағат, ләзат ала білу керек. 

Мектепке бару қарсаңында баланың психологиялық даму деңгейінде жекелей 

өзгешеліктер өсе түседі. Бұл өзгешеліктер мынадан көрінеді: балалар бір-бірінен ақыл-ой, 

адамгершілік және жекелей дамымен ажыратылады. Олай болатын болса, балаларға 

психологиялық қолдау жасау бiлiм беру мекемелерiнiң (балабақша, мектеп) ең негiзгi мiндетi 

болып табылады. 
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Мақалада рухани-адамгершілік даму мен баланың  адамгершілік тәрбиесі мәселесі 

«адамгершілік сана», «адамгершілік сезім», «адамгершілік тәртіп» біртұтас ұғымдар ретінде 

қарастырылады. 

Кілт сөздер: рухани-адамгершілік тәрбие, рухани-адамгершілік даму, адамгершілік 

сезімдер, адамгершілік тәртіп, ойын әрекеті 

 

В статье раскрывается понятие духовно-нравственное развитие как целостность 

нравственных категорий «нравственное сознание», «нравственные чувства», 

«нравственные мотивы», «нравственное поведение». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственное 

развитие, нравственные чувства, нравственное поведение, игровая деятельность.  

 

The article reveals the concept of spiritual and moral development as the integrity of 

moral categories «moral consciousness», «moral feelings», «moral behavior». 

Key words: spiritual and moral education, spiritual and moral development, moral 

feelings, moral behavior, game activity. 

 

Бүгінде қоғам алдында балаларды адамгершілік тәрбиелеу мәселесі ерекше өткір 

тұрған мәселе. 
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Балалық шақ – бұл әрі керемет, әрі нәзік әлем. Адам өмірінің осы маңызды кезеңінде 

оның физикалық және психикалық денсаулығының негізі қаланады, шығармашылық 

қабілеті дамиды және ең бастысы, тұлғаның негізгі рухани-адамгершілік қасиеттері 

қалыптасады. Осының арқасында балада «жақсылық» пен «жамандық», адамгершілік 

эталондарды ажырату қабілеті қалыптасады. Сондықтан мектепке дейінгі балалық шақ 

кезеңінде тұлғаның рухани-адамгершілік дамуын бұрмалаудың маңызды аса зор.  Ал бұл 

үшін баланың жүйелі рухани-адамгершілік тәрбиесі қажет, өйткені отандық мәдени 

ортаның дәстүрлерін ұстанатын тиісті тәрбиесіз қалған баланың жаны сыртқы және 

виртуалды әлемнің суррогат мазмұнымен, қорқынышты образдар, көріністермен 

толықтырылады. 

Адамның рухани-адамгершілік санасының қалыптасуын Л. Колберг жүйелі әрі бірізді 

жүретін процесс деп, күрделі 3 деңгейге бөле сипаттайды Автор: балада туғаннан жеті жасқа 

дейінгі аралықта – адамгершілік алды деңгей, 8-13 жаста – конвенциональді  (конвенция - 

келісім) деңгей, және 14 жастан жоғары - автономды мораль кезеңі деп, сананың жоғарғы 

деңгейінің дамуы интеллект дамуымен тікелей байланысты жүретінін дәлелдейді [1]. 

Рухани-адамгершілік ереже, нормалар, құндылықтарды саналы түрде қабылдамаумен 

сипатталатын жеке тұлғаның шектен тыс азғындауы адамгершілікке жат мінезді береді. Ол 

қайырымсыздылық, рақымсыздық, адамдарға деген қатыгездік, пайдакүнемдік ретінде де 

көрінуі мүмкін. Бұл кезде адамда теріс мінез салтанат құрып, адамгершілік нышандары әлсіздік 

танытады. Адамның адамгершілік дамуы оның когнитивті дамуымен тікелей байланысты 

орындалады.   

Адамгершілік адамның рухани арқауы болып табылады. Моральдық жағынан кіршіксіз 

таза болу дегеніміз - адамгершіліктің асқар шыңы. Адамның адамгершілік дамуы дүниеген 

келген сәттен өмір бойы жалғасады.  

Мектепке дейінгі жас –тұлғаның бастапқы қалыптасу кезеңі. Көптеген психологиялық 

және педагогикалық зерттеулер осы жылдары мақсатты тәрбиелеу жағдайында тұлғаның 

адамгершілік қасиеттерінің негізі қаланатынын растайды. 

Адамгершілік – бұл адамдардың өз мінез-құлқы, күнделікті іс-әрекеттерінде басшылыққа 

алатын эталондар мен нормалар. Адамгершілік мәңгілік және өзгермейтін санаттар емес. Олар 

жаппай әдеттердің күшімен жаңғыртылады. 

Мектеп жасына дейінгі баланың адамгершілік санасының дамуы индивидтің 

адамгершілік тәжірибесіне, оның көзқарастары мен құндылықтық бағдарларына байланысты 

осы әсерлерді қайта өңдеу арқылы педагог және ата-аналар тарапынан келетін әсерлердің 

мазмұнын түсіну және қабылдау арқылы жүзеге асырылады. 

Балаға туғаннан: БАҚ, балабақша, мектеп, теледидар, ғаламтор – сияқты ақпарат ауқымы 

жан-жақтан ағылып, бала тәртібіндегі адамгершілік нормалардың жойылуына өзінше ықпал 

етеді және ересектерді бала үшін тиімді адамгершілік тәрбиелеу мәселесін ойластыруға 

мәжбүрлейді. 

Балаға тәрбие берудегі басты мақсат ұлттық рухы жоғары, өз Отанын, туған жерін сүйе 

білетін азамат тәрбиелеу.  

Балалар жер шары халқының санының басым көпшілігін құрайды [2, 3].  

Ойын әрекеті - бала өмірінің тәжірибесі, сондықтан ол жерде әуелі, баланың бұрын 

қабылдаған заттар мен құбылыстар бейнеленеді. Ойын үдерісінде бұл білімдер одан әрі 

жетілдіріледі. Ойын – бала әрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің қазынасы. Бала ойын 

арқылы өмірге енеді, табиғатпен, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, түсінігін 

арттырады, еңбек ете білу дағдысы қалыптасады. 

В.А.Сухомлинский бойынша: «ойын баланың шығармашылық қабілетін дамытады, 

ойынсыз ақыл-ой дамуы мүмкін де емес» [3], Е.А.Покровский бойынша ойын әр халықтың 

тұрмыс-тіршілік бейнесі [4]. 

Ойын баланың мінез – құлқын өзі басқаруымен анықталатын әлеуметтік тәжірибені 

қалыптастыратын негізгі іс – әрекеттердің түрі. Осы әрекет арқылы бүлдіршіндер қоршаған 

ортаны таниды [5].  
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Oйын - мәдениет феномені. Ол – оқытады, тәрбиелейді, дамытады, ол балаға тынығу 

уақыттарын сыйлайды. Бала өмірін ойынсыз елестету мүмкін емес.  

Ойын барысында бала әрекетінің дербестігі, еркіндігі бейнеленеді. Баланы ойын әрекетіне 

күштеп қатыстыру мүмкін емес, бала ойынға өз еркімен, қызыға араласқанда ғана ол осы 

әрекеттен рахат алады [2]. 

Ойын  әрекетінде  мектеп жасына дейінгі балада айналадағы адамдарға құрмет сезімі, 

заттар мен құбылыстар туралы жалпы түсінігі, мінез-құлқын басқарудағы адамгершілік тәртібі 

қалыптасады.   

Мектеп жасына дейінгі баланың түсінігінде жақсылық пен жамандық санатының айқын 

көрінісі мен шекарасы болуы керек. «Жақсы» деген не және «жаман» деген не бала өзі үшін 

қандай да бір құбылыстың, әрекеттің, әрекеттің адамгершілік мазмұны мен мағынасын растағысы 

келеді. 

Ойын-күнделікті әрекеттерден ерекшеленетін қызмет. Кез-келген ойын, бала үшін бірінші 

кезекте еркін, дербес қызмет. 

Адамгершілікті бекітудегі талаптарды қайта қарау немесе мейірімділік, адамгершілік 

туралы түсініктерді араластыру бала санасында жақсылық пен зұлымдық туралы түсініктерді 

қалыптастыру үшін ғана емес, баланың жеке және адамгершілік-рухани дамуы үшін де зиянды. 

Баланың рухани-адамгершілік тәрбие адамзаттың даму барысына қойылған 

проблемалардың қатарына тұр. 

Баланың санасында сыртқы әсер жеке мәнге ие болады, осылайша оған субъективті 

көзқарасты қалыптастырады. Осыған байланысты мінез-құлық, шешім қабылдау және баланың өз 

іс-әрекеттерін адамгершілік таңдау себептері қалыптасады.  

Бала есейген сайын, ол үшін құрдастарымен қарым-қатынас үлкен маңызға ие болады. 

Баланың құрдастарымен қарым – қатынасы - ересектермен қарым-қатынастан айтарлықтай 

өзгеше өмір сүрудің ерекше саласы. Ересектер әдетте балаға мұқият және мейірімді, олар оны 

жылы және қамқормен қоршап, белгілі бір дағдылар мен іскерлікке үйретеді. Құрдастарымен бәрі 

басқаша болады. 

Ойын әрекеті барысында ересектер ойын ережелерін негіз ретінде алып мектеп жасына 

дейінгі балаға тәртіп ережелерін түсіндірсе, балалар өте мұқият және мейірімді болып, олар әдетте 

бір-біріне көмектесуге, қолдауға және түсінуге ұмтылады.  

3-4 жастан бастап құрдастары балаға үлкендерге қарағанда маңызды әрі тартымды серіктес 

болады. Осы жаста, мектеп жасына дейінгі баланың алдында кіммен ойнауға немесе серуендеуге 

таңдау тұрса: досымен немесе анасымен, - балалардың көпшілігі бұл таңдауды құрдастарының 

пайдасына жасайды [4]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі қызметі ойын, ересектерге еліктеу  

болғандықтан, бала құрдастарымен толыққанды қарым-қатынас жасауды үйренеді, бала өзін ойын 

ережелеріне бағынуға үйретеді, адамгершілік бағалар жетілдіріледі, жаңа қажеттіліктер 

қалыптасады, шығармашылық қызметтің жаңа түрлерін меңгереді (сурет салу, мүсіндеу). Балалар 

ойын түрінде ересектердің өмірін елестетеді. 

Ойын әрекетінде мектеп жасына дейінгі бала өмір сүруді үйренбейді, өзінің шынайы, 

дербес өмірін сүреді. 

Мектеп жасына дейінгі бала кезінде шын мәнінде өзін қоршаған әлем туралы жалпы 

түсінік, оған қарым-қатынас және осы әлемде өзіне қарым-қатынас  түріндегі балалар әлемі 

қалыптасады деп айтуға болады. Үлкендерге еліктей отырып, бала өзі бақылап отырған қарым-

қатынастарды іс жүзінде жаңғыртады.  

3-тен 7 жасқа дейінгі баланың өтетін таным жолы аса зор. Осы уақыт ішінде ол қоршаған 

әлем туралы көп біледі және әртүрлі ой операцияларын меңгереді. 

Ойын барысында балалар бір мезгілде драматург, декоратор, актерлер сияқты рөлдерге ие. 

Дегенмен де, олар актерлер ретінде рөлге ұзақ уақыт дайындалмайды. Олар өз армандары мен 

ұмтылыстарын, ойлары мен сезімдерін көрсете отырып, өздері үшін рахат, қанағат алу үшін 

ойнайды. Сондықтан ойын әрдайым импровизация. 
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Қорыта келе, мектепке дейінгі балалық шақта ойын баланың маңызды дербес іс-әрекеті 

болып табылады және оның физикалық және психикалық дамуы, даралық қалыптасуы және 

балалар ұжымының қалыптасуы үшін үлкен маңызы бар. 

Ойын бала үшін әрі қызықты, әрі эмоционалды, әрі әсем. Балалар ойынының танымал 

зерттеушісі Д.Б.Элоконин: интеллект ойында эмоционалдық-пәрменді уайымдауға бағытталады, 

ересек адамның функциялары, ең алдымен, эмоционалдық түрде қабылданады, адам әрекетінің 

мазмұнында алғашқы эмоциялық-пәрменді бағдар жүреді – деп өте дұрыс атап өтті[5]. 

Осылайша, тұлғаның қалыптасуы мен рухани-адамгершілік дамуы үшін ойынның 

маңызы аса ерекше. Бұл туралы Л.С. Выготскийдің ойынды  - «балалар дамуының тоғызыншы 

толқыны (вал)» - деп бағалауы кездейсоқ емес[5].  
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пайымадарын жасайды. 

Кілт сөздер: эмоция, сезім, бастауыш сынып жасы, мимика, көркем шығарма 

 

Авторы статьи видит формирование эмоционально - ценностного отношения к миру 

средствами художественную литературу и считает, что формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру происходит не только на уроках, но и в кругу семьи. 

Ключевые слова: эмоции, чувства, возраст начальных классов, мимика, 

художественное произведение 

 

The authors of the article see the formation of emotional-value attitude to the world by 

means of fiction and believes that the formation of emotional-value attitude to the world occurs not 

only in the classroom, but also in the family. 

Key words: emotions, feelings, primary school age, facial expressions, artwork 

 

Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі және бастауыш сынып жасындағы балалардың 

эмоционалды, рухани-адамгершілік мәдениеті өзекті мәселелер қатарында тұр десе де болады. 

Эмоциялар балалардың өмірінде маңызды рөл атқарады. 
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Адам өмір сүру барысында әр түрлі сезімдер мен эмоцияларды басынан өткізеді. Өмірдің 

әрбір оқиғасы эмоциямен (уайымдармен) бірлесе жүреді.  Адамда эмоцияның құрсақ ішіндегі 5-

6 айлық баланың рахаттану немесе кері реакциясынын байқалатынын  К.В. Шулейкина (1971) өз 

зерттеуінде көрсеткен болатын [1].  

Ал, Л.С.Выготский эмоция ойлау үрдісімен бірлікте дамитынын көрсеткен. Себебі, бұл 

екі процесс арасында заңды байланыс орнаған және бір-бірінсіз дами алмайды [2]. 

Б.М.Теплов көзқарасы бойынша эмоция адамның қажеттілігі, қызығушылығымен 

байланысты көрінетін ерекше күйі болса, А.В Запорожец эмоцияны адам тәртібінде коррекция 

(түзетулер) жүретін шындықты бейнелеудің ерекше түрі – деп қарастырады. Ғалым 

эмоционалды қиял әрекетіне аса мән бере отырып, оның баланың когнитивті құрауышы деп 

тұжырым жасайды[1, 2]. Эмоциялардың мәнерлі, жарқын түрлеріне: қимыл (қол қозғалысы), 

мимика (бет бұлшық еттерінің қозғалысы), пантомимика (бүкіл дененің қозғалысы), сөйлеудің 

эмоционалдық компоненттері (күш пен тембр, дауыс ырғағы), вегетативті өзгерістер (қызару, 

мұздану, терлеу)жатады.Эмоционалды реакциялар жүйке және гормональді үрдіс жұмысымен 

байланысты. Эмоция білдіру-бұл барлық адамдарға тән, әмбебап, әр түрлі жағдайларды 

көрсететін экспрессивті белгілер жиынтығы. 

Адамның эмоционалды аясы(сфера) оның ойлау іс-әрекеті әрі эмоция мен сезімдер 

көмегімен барлық өмір сүру барысында қалыптасады. Осы бағыттағы жүргізілген зерттеу 

нәтижелері адамның эмоционалды сферасы арқылы өзгеріске түсіп отырған ортаға 

бейімделетінін көрсетеді. Эмоция түрлі ым-ишара көмегімен адамға қоршаған ортаға 

бейімделуге де көмектеседі. 

Баланың мектепке келуі барысындағы іс-әрекет мазмұнының күрделенуі мен 

эмоциогенді нысаналардың санының артуына байланысты оның эмоционалды аясына (сфера) 

аса мол әсер етеді. Мектепке келген бала үшін эмоционалды реакциялардың басым көпшілігі 

ойын әрекеті мен қарым-қатынас барысында емес, ең алдымен оқу-таным әрекеті барысында, 

бағалауға қанағаттану мен айнала  қоршағандардың жақсы қарым-қатынасынан туындайды.   

Кейде мектепке жаңа келген балаларда оқуға немқұрайлы қарау жағдайлары өте сирек 

кездеседі, бастауыш сынып балалары көпшілігі мұғалімнің бағалаулары мен пікірлеріне өте 

эмоционалды жауап береді. 

Бұл орайда, көркем шығарма – адамгершілік және эмоционалды дамудағы тиімді құрал 

болып табылады. Көркем шығарма арқылы бала өздерін, айналадағы адамдарды түсінуді 

үйренеді. 

Ал, бастауыш сынып оқушыларының эмоционалды қайырымды болып өсуіне көркем 

шығармалар, ол жердегі кейіпкерлерің іс-әрекеті ерекше әсер етеді. Кітап оқу мен қарым-

қатынас жасау арқылы өткенді ғана емес, бала сонымен де осы шақ пен келешекті де танып-

біледі, ойлануды үйренеді және шығармашылық жағынан дамиды. Осылайша мәдениетті-

рухани тұлға қалыптасады.  

Бала өмір сүру барысында  өзара қуаныш пен бауырмалдық, ашулану, қайғы мен ұят, 

қорқыныш пен үрей, сенім, қанағаттанушылық пен мақтаныш білдіріп,  әр түрлі эмоцияларын 

сезінеді. Эмоциялар балаларға (және ересектерге де) олардың жағдайы туралы ақпарат береді. 

Н.А.Степанованың зерттеулерінде сыныптағы жалпы жайлы эмоционалдық жағдай 1-ден 

4-сыныпқа дейінгі оқушылардың оқу қызметіне оң қатынасты қамтамасыз ететіні анықталған [3]. 

Бастауыш сынып жасында (I-II сыныптар) – бала ұжым өміріне ене бастап, өзара құрмет 

арқылы қарым-қатынас орнатуды үйренеді. III-IV сынып оқушыларында ұжымдағы моральді 

қарым-қатынастар айтарлықтай байып, баланың мінез-құлықтың адамгершілік сапаларының 

қалыптасуына әсер ете бастайды. Осылайша, мектеп балаларда жоғары моральдық, 

интеллектуалдық және эстетикалық сезімнің дамуына ықпал етеді. 

Бастауыш сынып жасы – рухани-адамгершілік, эмоционалы-бағдарлы дамудағы аса 

қолайлы кезең болып табылады. Бастауыш сынып жасында бала бойына сіңген адамгершілік 

сапа-қасиеттер оның азамат болып қалыптасуының іргетасы екенін есте сақтаған жөн. 

Бастауыш сынып жасындағы баланы оқыту кезінде балалар ағзасының қарқынды 

биологиялық дамуы орын алады. Осы кезеңде болатын өзгерістер-бұл орталық жүйке 
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жүйесіндегі, сүйек және бұлшық ет жүйесінің дамуындағы, сондай-ақ ішкі мүше қызметіндегі 

өзгерістер.Осы кезеңде балада үнемі Отанға, елге, жерге құрмет, сүйіспеншілік сезімін 

тәрбиелеу керек[3]. Бұл ретте көркем шығарма оқу арқылы туған жер, табиғат, адамдардың 

еңбегін үлгі ретінде айтып, түсіндірген қажет. 

Көркем шығармаларды тыңдауға бала сәби кезінен-ақ құмар болып, аса үлкен 

қызығушылықпен тыңдайды. Түрлі ертегі-әңгімелер оқып берсе, ол жылдам қабылдайды. Бала 

кітап оқу үрдісінде әдеби кейіпкерлердің іс-әрекеті, қимыл-қозғалысынан түрлі эмоциялар 

алады. Балада жақсы және жаман іс-әрекет туралы түсінік тереңдеп әрі баланың сөйлеу тілі 

жетіле түседі.  

Көптеген зерттеу жұмыстары баланың эмоционалдық аясын қалыптастыру және дамыту 

үшін және де эмоциялардың мазмұны мен экспрессивті жағы өзгеретін – бастауыш сынып жасы 

сензитивті кезең екенін дәлелдейді[4]. Мамандар баланың мектепке түсу кезеңінде психикалық 

өмірі күрделі сипатқа ие болатынын, оның қоршаған ортамен әлеуметтік байланысы кеңіп, 

қоршаған орта тәртібін бағалау баланың мінез - құлқының маңызды элементі болып және оның 

сезімінің сипатына да, оның әрекеттерінің эмоционалды мотивациясына да әсер ететіндігін 

ерекше атап өтеді. 

Мектепке келу барысында балаға: белгілі уақыт бойы сабақта отыру, ол жердің тәртібіне 

бағыну, оқу үлгерімі сияқты түрлі міндеттер жүктеледі. Бала осы жерде өз орнын іздейді. Осы 

кездегі тәрбиенің басты шартына баланың эмоционалды дамуы жатады. 

Бұл жағдайда бастауыш сынып жасындағы бала білім алу қуанышын сезініп, өз 

қабілетіне сенімді болуы керек. Бала үшін жағымды жетістіктер қаншалықты көп болса, ол алда 

кездесетін қиындықтарды жеңе біледі. Бала әр түрлі әдебиеттен, әсіресе ертегілерден шыға 

алады. Бала әр түрлі шығармадан, әсіресе ертегіге тыңдау барысында, аяушылық, қуаныш, 

көңілсіздік, ұят, ашулану, кінәрат, қорқыныш, таңқаларлық, өкініш сияқты сезімнің тұтас 

палитрасын сезініп,  қоршаған әлемді түсінеді.  

Көркем шығармалар, соның ішінде балалар әдебиеті баланың қызыға да сүйсіне 

тыңдайтын, еліге де еліктей орындайтын, шығармашылық қабілеттерін арттыратын, логикалық 

ойлау қабілеті мен тілін дамытатын құнды жанр.  

Көркем шығарма кейіпкерлерімен бірге қуану-қайғыруды үйрене отырып, балалар өзінің 

айналасындағылардың, жақын адамдарының көңіл күйін байқай бастайды, қайырымдылық 

қасиет, әділетсіздікке қарсы тұру, адалдық, нағыз азаматтық қасиеттері қалыптасады.  

Бастауыш сынып жасында балалар қоршаған өмір жағдайларының әсеріне сезімтал 

болып, әсерлі және эмоционалды жауап береді. Олар, ең алдымен, тікелей эмоционалдық пікір, 

эмоциялық көзқарас тудыратын заттар немесе қасиеттерді қабылдайды.  

Бастауыш сынып жасындағы баланың эмоционалды сферасын дамытуда көркем 

шығармаларды пайдалана отырып, кейбір көркем мәтіндерді оқуға дайындау барысында 

балаларға өздерінің басынан кешірген немесе естіп, көріп, оқып білген оқиғалары жөнінде 

әңгіме айтқызу пайдалы.  

Көркем шығарма - адам баласы ақыл - ойыннан туған рухани байлықты сақтап, оны 

ұрпақтан - ұрпаққа жеткізіп отыратын, білім мен тәрбие беретін құрал. Ол - адамзат жасаған ең 

ұлы кереметтердің бірі. Осылайша, көркем шығармалар - бастауыш сынып жасындағы баланың 

эмоционалды сферасын дамыта әрі оның жалпы адами қасиеттерін де қалыптастырудың бірден-

бір құралы болып табылады. 
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ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫС ЖАСАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ АРҚЫЛЫ  БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУДЫҢ ТИІМДІ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Каскарбекова Ж.
 
бастауыш сынып мұғалімі 

Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Алматы облысы,  Ақсу ауданы, Алтынарық ауылы 

 

Мақалада оқушыларды өз бетінше жұмыс жасап, ізденуіне және шығармашылыққа 

баули отырып, белсенділіктерін арттыруға болатындығы баяндалады.  

Шығармашылықпен айналысқан оқушылардың ойы жүйрік,тұғыры биік, азамат болып 

қалыптасатындығы,  оқушыны шығармашылық бағытта дамуына ықпал етуді жолдары 

қарастырылады.    

Кілт сөздер: логикалық тапсырмалар, шығармашылық тапсырмалар, 

шығармашылық  қабілет, іскерліктері, дағдылары,  ой  шапшаңдығын, сөз байлығы, сапалық 

өзгерістер. 

 

В статье описывается, потенциал для самостоятельной работы  учеников, для 

изучения  и для творчества. Считается, что учащиеся, которые занимаются творчеством, 

твердые, высокие, дружелюбные и способствуют творческому  развитию своих  учеников.  

Ключевые  слова:  Логические  задания, творческие  задания,   творческие 

способности, деловые навыки,  продуманность,  словарный запас,  качественные  изменения. 

 

The    article deseribes the  potential for  independent  work   of  students  for  study and for  

creativity. It is   believed that  students who  are  engaged in creativity, solid, tall, friendly and 

contribute  to  the  creative. 

Key words:  Logic  tasks, creative tasks, creative abilities, business   skills,  reasonableness, 

vocabulary, qualitative changes. 

 

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр 

боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап 

етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының 

алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көп нұсқалық оқытуға көшу сияқты  

мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық,    жұмыстың жоғары сапасын 

және кәсібилікті талап етеді. 

Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. 

Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер 

қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне 

жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Баланы 

бастауыш сыныптардан бастап  шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай 

алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдарын көрсету керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының  қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды. Біріншіден, 

кез келген бала оқу әрекетінде адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақталған 

тәжірибесін меңгерсе екіншіден, кез келген оқушы шығармашылық әрекеттер орындау 

арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін дамытады. Оқу әрекетінен шығармашылық әрекеттің 

айырмашылығы – ол  баланың өзін - өзі қалыптастыруына өз идеясын жүзеге асыруына 

бағытталған жаңа әдіс – тәсілдерді іздейді.   

Бүкіл бір халықтың ұстазы ұлы Абай өзінің қара сөздерінде /43 сөзі / бала өмірге 

келгендегі қабілеттері әрі қарай дамытуды, шыңдауды қажет ететін, сонда ғана олар пайдаға 

асатынын жазған. Ал назардан тыс қалған қабілеттілер бара-бара жойылып, жоқ болатынын 
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айтқан. М. Жұмабаев өзінің педагогика оқулығында баланың дамуының мәселелерін 

көтереді. Ол үшін оның танымын, ақылын, еркін, зейінін қалыптастыру керек екенін жазады.            

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін  дамыту жөнінде 

И.П.Волновтың пікірі өте құнды.Ол балалардың әр саладағы қабілеттерін айқындау, 

дамытуға қажетті,тиімді жағдай туғызуы бірінші сыныптан бастап балалардың 

қабілеттерін,бейімдіктерін  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 жаңадан нәтиже алуы деп түсінеміз.  Өз  бетінше жұмыс жасау арқылы оқушының 

ақыл-ойы, байқампаздық, өз ойын еркін жеткізе білуі, практикалық іс-әрекеттер атқара  білу 

қабілеттерінің артатыны байқалады. Өз бетінше жұмыс жасау арқылы оқушылардың білімді 

игереді, басқаға үйретеді, өзін тексереді, өзін бағалап қанағаттанады. Өз бетінше жұмыс 

түрлеріне қатысты материалдарды саралау және өз тәжірибеміздің қорытындысы негізінде 

біңз шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылықатрын 

арттыра түсіретін өз бетімен жұмыс түрлеріне төмендегі негізгі жұмыс түрлерін жатқызамыз. 

Олар: 

1. Логикалық дамытушы ойындар мен берілген тапсырмалар (құрастырмалы 

ойындар, ребус, сөзжұмбақтар) 

2. Өз ойынан еркін тақырыпта құрастыруға берілген әдеби шығармашылық бағыттағы 

жұмыстар (өлең құрастыру, шығарма жазу, шумақ жолдарын аяқтау, ұйқасын табу) 

3. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс түрлері (кері есеп құру, 

мәтіннің мазмұнын өңдеу, ізденіске жетелейтін тапсырмалар) 

 Мұғалімнің міндеті шығармашылық бағыт - бағдар беруі керек. Шығармашылықпен 

жеке дара оқушы емес, сыныптағы барлық оқушылар айналысуы үшін мүмкіндік керек. 

Күнделікті сабақта өтілген тақырып бойынша оқушының ойын білу, сол тақырып бойынша 

оқушының көзқарасын білдіруі,шығарманы талдауы  шығармашылық  қабілетті арттырудың 

бір жолы. 

Шығармашылық  қабілетті дамытуды ең алдымен, қарапайым нәрселерді суреттей білген 

жөн. Бала күнделікті өмірде өзі көріп жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, 

өз жүрегімен сезініп, ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуі керек.  

Оқу әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы  ол баланың өзін - өзі 

қалыптастыруына, өз идеясын жүзеге асыруына бағытталған жаңа әдіс - тәсілдерді іздейді.  

Екі әрекетте оқушылар екі түрлі мүдделер көзделген әртүрлі мақсаттар шешеді. Мысалы, оқу 

әрекетінде белгілі бір ережені меңгертетін, дағдыны қалыптастыратын жаттығулар 

орындалса, шығармашылық әрекетте баланың іздену жұмысы басты нысанада болады. 

Сондықтан оқу әрекеті баланың жалпы қабілетін дамытса, шығармашылық әрекет нақты 

жағдай шешу барысында нәтижеге жеткізетін қабілеттерін дамытады. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық тапсырмалардың 

маңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды белсенділікке тәрбиелеуге, өз бетінше 

іздене білуге дағдыландыру икемділік пен шеберлікке баулу мақсатында пайдаланылады.  

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән – әдебиеттік 

оқу. 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, ойлау жүйесін де меңгереді.     

Мен өз тәжірибемде бастауыш сынып оқушыларымен шығармашылық жұмыстың 

төмендегідей түрлерін жүргізуге болатынын байқадым. 

1. Балаларға белгілі бір тақырыпта (баспасөз бетіне) әңгіме оқып, оқушыларға 

басқаша аяқтауға кілт боларлық сюжет ұсыну. 

2. Әңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды оқушыға тапсыру. 

3. Ұйқас ұсыну арқылы өлең шығару. 

4. Белгілі мақал негізінде әңгіме жазу. 
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5.Мәтін бойынша мақал құрастыру. 

6.Табиғат құбылысына байланысты жұмбақтар шығару. 

7. Берілген тірек сөздер арқылы қызықты мәтін құрастыру  т. с. с. 

8. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау; 

9. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды 

шешу(анаграмма,сөзжұмбақ,ребус,құрастырмалы ойындар т.б); 

10. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу,ат қойғызу; 

11. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту; 

12. Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

13. Ой шапшаңдығын,сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру; 

14. Мәтін, ертегі,әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Осындай әдіс-тәсілдерді үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып,тілін байытуға,қиялын ұштауға, өз бетінше  ізденуге 

зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу – оқушыны шығармашылық бағытта 

дамуына жете мән беруі болып табылады.   Шығармашылықпен айналысқан оқушының ойы 

жүйрік,тұғыры биік,азамат болып қалыптасады. 

Ана тілімен қатар қазақ тілі сабағы да сөзбен жүргізілетін жұмыс сөздерді 

байланыстырып сөйлеуге,  әңгіме айтуға, шығарма жазуға көмектеседі. Сөздік  жұмысы 

оқушыны бір жағынан ойлауға жетелесе,екінші жағынан қызығушылығын оятып, 

шығармашылық қабілеттерін арттыруға,белсенділікке ынталандырады. 

Мысалы: Берілген сөздердің ішінен солдан оңға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын 

сөздер теріп жаз: 

Қыран    сүт 

Қысым   есек 

«Суретті билет» ойыны арқылы мынадай  тапсырмалар беруге болады. Әр топтың  

оқушыларына  сурет беріледі, оған сұрақ қойып атын атайды. Топтағы оқушылар ақылдаса 

отырып, суретке шағын әңгіме құрастырады. 

Бұл жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға зор  үлесін тигізеді. 

Балалардың бойындағы шығармашылық қабілеттерін ашудың және дамытудың көп 

тәсілі бар: 

Әңгіме бойынша сурет салу. Оқушылардың жаңа ғана айтылған ертегі немесе нақылға 

орай қандай да болмасын сурет салуды сұраңыз. Бала өзін бейнелеу өнерінің шебері ретінде 

сезінеді, сонымен бірге әңгіменің мазмұнын есінде жақсы сақтап қалады. Өйткені ол 

әңгіменің мазмұнын ішкі сезімімен жеткізуді көздейді. 

Белгілі бір суретке қарап, соның суретін салғызуға болады. Ол үшін: 

1.Суретті мұқият қарауға уақыт беру. 

2.Оқушыларға берілетін тірек - схемалар: 

-Сенің ойыңша мына сурет қашан салынған? 

-Суретші қандай көңіл күйде болған? 

Осы сияқты тағы басқа да суреттер бойынша әңгіме құрастыруға болады. Мысалы, біз 

тіл үйрету үшін баланың туған сәтінен бастап сөйлесе бастаймыз ғой.  Немесе музыканттар 

жан ұясында үнемі музыка естіп өскен баланың сол өнерге қабілеті ерте ашылады. Осыны 

басқа қабілеттер дамытуға неге пайдаланбасқа! Екіншіден, баланың жүйелі, тұрақты 

ұйымдастырылған шығармашылық әрекеттер жағдайында болуы. Ерекше ойды талап ететін 

әлеуметтік қарым - қатынастар шығармашылық қабілеттер дамытуға тиімді әсер етеді деп 

ойлаймыз. Үшіншіден, шығармашылық жұмыстар баланың ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы 

деңгейіне жетуі керек. Күн асқан сайын ол деңгей биіктей беретіндей болуы қажет. Осындай 

тынымсыз ой қызметі ғана бала дамуына үлкен нәтиже береді. Төртіншіден, ең негізгі шарт-

бала әрекеттің әр түрімен айналысуға, тыңдауына деген еркіндігінің болуы. Баланың 

жұмыспен айналысуға деген қызығушылығы, қанша уақыт айналысамын десе де өз еркі 

болуы керек.  
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Осы жағдайларды ескере отырып, өз сыныбымның оқушыларын 1 – сыныптан бастап 

бақылау жасай отырып, дамыта оқыту технологиясымен жұмыс жасап келемін. Мысалы: ана 

тілінен баспа түрінде берілген сөздерді жазба түрімен жазу.Мұндағы мақсатым: 

оқушылардың әріптердің жазба түрін есте сақтауын, әдемі, көркем жазуын меңгерту, бекіту, 

тексеру. Және әртүрлі сұрақтарға тест тапсырмалары беріліп отырды. 2-сыныптан бастап 

шығармашылық тапсырмалар күрделене түседі. Мысалы, әртүрлі сызба бойынша сөздер 

ойлау, және осы жылы оқушылардың ой шапшаңдығын дамытып, шығармашылығын 

арттыратын жұмыстардың бірі өлең құрастыру. Ең алғаш «ұйқас» деген сөздің мағынасын 

түсіндіріп, оқыған өлеңдегі ұйқастарды тауып, қалай жазылып тұрғанын талдаудың мәні зор. 

Осыдан келе шығармашылық тұлға негізі бастауыш сыныпта қаланатыны анық    Сонымен, 

менің байқауымша бастауыш сыныптарда шығармашылық жұмыс істеуге үйренген оқушы 

жоғары сыныптарда шығармашылық жұмыстың қай түріне болсын бейім болады. 

Қорыта келгенде, дамыта оқыту идеясына негізделген жаңа буын оқулықтарында 

бастауыштан бастап өзіндік жасауды үйрету көзделінген. Сондықтан баланы жеке тұлға 

ретінде өздігінен дамуға итермелеуіміз керек. Ал шығармашылық тапсырмаларды 

орындаудан алынатын нәтиже: жауапкершілігі артады,қажет болса көзқарасын 

өзгертеді,басқаларды тыңдай біледі,өзін-өзі бағалайды,қарым -қатынас жасауға үйренеді, өз 

ойын тұжырымдап қорытынды шығарады. 

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 жүрек жылуын бәріне бірдей шаша 

білудің қорытындысы – бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі іспеттес. 

Бүгінгі күннің мұғалімі – шығармашылық адамы. Ол қанша ізденсе, болашақ ұрпаққа 

сапалы білім бермек.  Ендеше мұғалім күш-қуатын,көңіл -күйін көтере білсе,сабақ беру 

сапасы арта  түсіп,еңбегі жанады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Абилова. Ж. Т Жаңа технологияның пайдалану тиімділігі. \\Бастауыш сынып 

әдістемесі №3(22) 

2. E-mail:45minut.kz. Бастауыш сыныпта оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс – 

тәсілдер. 

3. Төлегенова. У. Жаңа технологияны сабақта қолдану. \\Бастауыш мектеп №5-2006 

4. Хисметова. С. Оқу – тәрбие үрдісінде, оқытудың жаңа әдістерін тиімді пайдалана 

отырып, оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру. \\Қазақ тілі мен әдебиеттер орта мектепте № 

10(57)-2013 

5. Қуанаева. Б. С. Бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын арттыру 

жолдары. \\ Ұстаз Ғылыми әдістемелік журнал №1 (54) 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

121 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

ӘОЖ 159.932 

 

 «НАШАР ЕСТИТІН ЖӘНЕ ЕСТІМЕЙТІН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ТҮЗЕТУ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ»«АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС» 

 

Кожахметова Л.К. әлеуметтік педагог, Клышбаева А.К. тәрбиеші 

«Алматы облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Талдықорған қаласының 

есту қабілеті бұзылған балаларға арнайы мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі
 

 

E-mail: aselklishbaeva85@mail.ru 

 

Арнайы мектепте оқытылатын оқушылармен ата-ана арасындағы қарым-

қатынасты күшейте отырып, отбасында балаға ата-ананың ықпалын арттыру; бала 

тәрбиесінде ата-ананың алатын орнының ерекше екенін түсіндіру; ата-ана бойына  

өздерін тәрбиеші мұғалім ретінде қарау қызығушылықтарын дамыту мәселелері 

қарастырылады. 

Кілт сөздер: рухани жаңғыру, тәрбие үрдісі, сананың қалыптасуы, адамгершілік 

құндылықтар, түзете-дамыту, танымдық әрекет, есту қабілеті. 

 

В статье рассматриваются вопросы  как укрепить отношения между учащимися и 

родителями  в специальной школе; увеличить воздействие взаимопонимания в  семье; 

объяснить, что в  воспитании детей играет важную роль родитель; развития интересов у 

родителей восприятия себя в качестве педагога- воспитателя. 

Ключевые слова: духовная модернизация, образовательный процесс, формирование 

сознания, нравственные ценности, исправить развитие, познавательный акт, слуховой 

потенциал. 

  

The article discusses how to strengthen the relationship between children and their parents 

in a special school, increase mutual understanding in the family, explain that parents are more 

important in parenting development of the interest of parents to themselves as a teacher.  

Key words: spiritual modernization, educational process, formation of creation, moral 

values, correct development, cognitive act, auditory potential.  

 

Ата-анамен жұмыс 

Естімейтін балалар құлақ түбіндегі қатты дыбысты сезіне алады, бірақ арнайы 

оқытусыз сөздер мен сөйлемдерді түсінбейді. Естімейтін балалар үшін есту аппараты немесе 

кохлеарлы имплантты қолдану қажет. Есту аппараты немесе кохлеарлы имплантты 

қолданғанның өзінде естімейтін балалар айналадағылардың сөйлеуін қабылдау мен түсінуде 

қиналады. Бұндай балалардың ауызша сөйлеу тілі өздігінен дамымайды, сондықтан оларды 

ұзақ жүйелі түзете-дамыту жұмысына қосукерек. Бұл жұмыстың басты бағыттары: сөйлеу 

тілін дамыту (лексикалық, грамматикалық, синтаксистік құрылымдар) есту арқылы 

қабылдауды, оның ішінде сөйлеу тілін естуді дамыту және дыбыс айтуды қалыптастыру. 

Ауызша және жазбаша сөйлеу тілін қалыптастырумен қатар баланың танымдық әрекетін 

және тұлғасын жан жақты дамыту жүреді. 

Есту қабілеті бұзылған балалар айналадығылардың сөйлеуін үш әдіспен қабылдайды: 

есту-көру, есту арқылы, көру арқылы. 

Ата-ананың мектептегі алатын орны 

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс неғұрлым тиімді болуы үшін олармен 

байланыстың әрқилы түрлерін қолдану қажет. Бұдан басқа сыныпта, мектепте болатын кез-

келген жұмыстарға мектепішілік іс-шараларға, сынып жетекшілердің ең бірінші қолдап, 
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демеу көрсететін-сынып оқушыларының ата-аналары. Осыған байланысты сынып жетекші 

ең бірінші сынып ата-аналар төрайымымен және сынып ата-аналарымен тығыз байланыста 

болуы керек. Кез келген мәселенің жауабы ата-аналармен шешімін табуға тиісті. Осы 

жоспарды барлық сынып жетекшілері бұл мәселені бірлесіп дұрыс жолға қоя білсе, көптеген 

жұмыстарымыздан жеңілдіктер байқалар еді. 

Ата-ана жұмысының міндеті 

Арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы есту қабілеті бұзылған 

балаларды оқыту және тәрбиелеу көбіне мұғалім мен ата-ананың өз күш-жігерлерін 

бірлесуіне де байланысты. Өйткені, ата-ана баламен орындалатын жұмыстың міндеттерін 

түсініп, сол жұмысты шешуге қатысуы тиіс. Ата-анамен жұмыс-мектепке дейінгі білім беру 

ұйымының мұғалімі мен әкімшілік қызметінің маңызды тарабы болып табылады.  Осындай 

жұмысты өткізу кезінде тек кәсіби сауаттылықты ғана көрсетіп қоймай, әдептілікті, 

өнегелікті, аяушылықты және бірізділік пен тұрақтылық, қажырлылық көрсете білу қажет. 

Ата-анамен жұмыс баланың оқитын мектепке дейінгі білім беру мекемесінің түрлеріне де 

байланысты өзгереді. Жабық мекемеде ата-аналар баланы тек мейрам күндері, жаздық 

демалыстарда ғана ала алады. Ата-ана баланың тәрбиесімен жүйелі түрде айналысу 

ықыласы, оның оқуына да қатысу тілегі, баламен жұмыс жасау кезінде өз мысалдарымен 

еліктіру, әртүрлі бағыттағы жұмыс тәсілдері мен әдістерін көрсету және түсінікті жолмен 

түсіндіру жолдары  мұғалім мен ата-ана арасындағы  жеке және іс жүзіндегі байланысты 

орнатады.  

Ата-анамен жұмыс барысында келесі түрдегі міндеттерді атап көрсетуге болады:  

 Ата-анада естімейтін баланы оқыту мен тәрбиелеу мақсатының дұрыс түсінігін 

қалыптастыру; 

 Баланы жан-жақты дамытуға арналған бала-бақша жұмысын ұйыммен бірлесіп  

жүзеге асыру; 

 Білімді педагогикалық қызметтің әртүрлі бағыты бойынша тарату, түзету 

жұмыстырының әдіс-тәсілдерімен танысу; 

 Жанұя тәрбиесінің тәжірибесін зерттеу, оны ата-аналар ортасына тарату, мектепке 

дейінгі мекемелердің қызметіне қолдану. 

Осы міндеттерді шешудің бір жағдайы бала тәрбиесінің сипатымен және әрбір 

баланың отбасы мүшелерімен танысу болып табылады. Балалардың отбасы туралы мәлімет 

көп жоспарлы болуы тиіс. Өйткені, мектепке дейінгі мекемелерде баланың ұзақ жыл 

болуына байланысты ол мәліметтер жинақталып, ұлғая түседі. Мектеп жасына дейінгі 

естімейтін бала отбасының тәрбиелену жағдайымен танысу процесінде мұғалімде келесі 

сұраққа жауап беретін қажетті мәліметтер болуы қажет: 

 Отбасы мүшелері, отбасындағы үлкендердің қызмет түрі, материалдық  

қамсыздандыру, санитарлы-гигиеналық жағдайы, отбасында басқа есту қабілеті бұзылған 

баланың бар болуы; 

 Отбасындағы қарым-қатынас, ата-ананың жалпы мәдениет деңгейі, ата-ананың есту 

қабілет бұзылған баласына деген қарым-қатынасы, отбасы мүшелеріне баланың жақындығы; 

 Баланың үйдегі тәртібі мен айналысушылығы, сүйікті кәсібі, ойыншықтары, 

отбасында баланың сөйлесу түрі, отбасы мүшелері жағынан оның тәртібі мен әрекетіне 

қойылатын талаптары, күн тәртібін орындау, үй жұмыстарына баланың қатысуы; 

 Жалпы дамыту және арнайы жұмыстардың өткізуіне ата-ананың қатынасы, 

мамандардан кеңес алуы, балаға ертерек есту протезін жасау, отбасындағы  істі 

ұйымдастыру, баламен өткізілетін жұмысқа отбасы мүшелерінің қатысуы, өз педагогикалық 

мүмкіндіктерін бағалау, баламен өткізілетін жұмыс тиімділігін бағалау, оның осы 

мүмкіндіктеріне сену;  

 Баланы тәрбиелеуде ата-анаға кездесетін қиыншылықтар сипаты; 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда баланы оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны және әртүрлі 

бағыттағы жұмыс тәсілдері туралы ата-ананың білуі, түзету – дамыту жұмыстарына 

мұғаліммен бірлесе жұмыс жасауға ата-ананың тілегі мен қызығушылығы.   



  

123 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Баланың топқа қабылдану кезінде мұғалімнің алған мәліметі мұғалімнің жұмыс үлгісін 

құрастыру және өзара қарым-қатынас әдіс-тәсілдерін және түрлерін таңдау  үшін ең басты 

маңызды негізі болып табылады. Есту қабілеті бұзылған баласы бар ата-ана мүшелері 

әлеуметтік сипаты жағынан, жалпы мәдениет деңгейі және балаға деген қарым-қатынасы 

жағынан әртүрлі болып келеді. Сондықтан, мұғалімдер ата-анамен сөйлесу стилін, жұмыстың 

жалпы түрін анықтап алғаны жөн. Мұғалімдер жағынан ата-анамен өткізілетін жұмысты 

немқұрайлы жүзеге асыру емес, баланың өміріне және оның отбасының өміріне қатысу болып 

саналады. Жалпы жұмысқа ата-ананың қатысу тілегі оларға қойылатын талаптардың 

қатаңдығымен емес, сурдопедагог пен тәрбиешінің өз жұмысына шын берілуімен, 

тәрбиеленушілерге деген жылулық сезімімен, баланың дамуында барынша мүмкін болатын 

нәтижеге жету ықыласымен түсіндіріледі. Бала-бақшадағы оқыту қорытындысы бойынша 

кейбір мектепке дейінгі жастағы балалардың дамуын, баланың өз құрбыларымен сөйлесу 

мүмкіндіктерін, сонымен қатар бөтен адамдармен олардың қарым-қатынасын нақты көрсету 

дәрістер мен ұсыныстардан гөрі ата-анаға көптеген әсер беретіні сөзсіз.  

Сынып жетекшінің ата-аналармен байланыс жасау жолдары: 

1. Оқушының жанұясына барып тұру. Бұл-ата-аналармен жеке жұмыс істеудің 

неғұрлым кең тараған және тиімді түрі. Жанұяға барғанда сынып жетекшісі өз оқушысының 

үйдегі өмірімен, тұрмыс жағдайымен танысады.  

2. Ата-аналармен хат алмасу. Кейбір сынып жетекшілері жанұямен байланыста ата-

аналармен хат жазысып тұру түрін қолданады. 

3. Сыныптық ата-аналар жиналысы. Бұл-сынып жетекшісінің жанұямен 

байланысының аса-маңызды бір түрі. Сыныптағы оқу-тәрбие жұмысының жайымен және 

міндеттерімен ата-аналарды таныстырып отыру үшін мұндай оқу жылының басында және 

әрбір тоқсанның аяғында өткізіледі. 

                                         Ата-анамен жұмыс жасау түрі 

 Ата-анамен істелетін жұмыстардың жекеленген түрлері олармен өзара қарым-

қатынас орнату үшін және мұғалімнің естімейтін баланың даму ерекшеліктерін жақсы түсіну 

үшін аса маңызы зор. Осындай жұмыс түріне ата-анамен әңгімелесу, ақыл-кеңестер, 

мұғалімнің жанұясына  баруы, бала-бақшадағы сабақтарға ата-ананың қатысуы, демалыс 

және мейрам күндері балалар үшін тапсырмалар мен ұсыныстарды дайындау жатады. 

Мұндай қарым-қатынас арнайы уақытты  талап етеді, өйткені ата-анамен сөйлесудегі 

асығыстық пен қарбаластық мұғалім мен ата-ананың ашық сөйлесуіне және пайда болған 

сұрақтарға толық жауап беру мүмкіндігіне кедергі келтіреді. Мұғалімнен тек қана кәсіби 

ақыл-кеңес ғана емес, олардан әдептілік және естімейтін баласы үшін қатты уайымдайтын 

ата-анаға деген аяушылық сезімін талап етеді. Ата-аналар әртүрлі тұрмыстық жағдайды 

пайдалана отырып, ойын тәсілдерін, тағы басқа іс әрекет түрлерін (жапсыру, аппликация, 

құрастыру, қол өнері, әртүрлі мекемелерге саяхат жасау) қолдана отырып баланың 

материалды қалай игергендігі жайлы ақыл-кеңестер алады.  Кейбір жағдайда тапсырма 

мазмұнын түсінбеген немесе мұғалім ақыл-кеңестерін дұрыс қолданбайтын ата-аналар 

арнайы сабақтарға шақырылады, сабақ барысында белгілі бір бөлімге арналған (мысалы, 

есту қабілетін дамыту бойынша) жұмыс әдістемесі ашылады.  Бала және оның отбасы үшін 

сурдопедагогтың және тәрбиешінің үйге келуі маңызды оқиға болып табылады. Мұғалім мен 

тәрбиеші келіп кету кезіне алдын ала дайындалады, ата-анаға деген сұрағын, ұсыныстар мен 

ақыл- кеңестерін  ойлап табады. Сонымен қатар баланың отбасына баруын балаға қатысты 

белгілі бір жағдаймен орынды байланыстырған жөн: науқастануына байланысты бала-

бақшаға бармауы, туған күн және т.б. Отбасына келіп кету барысында мұғалім бала өмірінің 

құбылыстарын, ата-ананың баламен қарым-қатынас құралын бақылайды және берілген 

отбасындағы баланы тәрбиелеу мәселесінің өзектілігін талқылау түрін ұйымдастырады. 

Мектепке дейінгі мекеменің жұмыс кезінде ата-анамен істелетін жеке жұмыстан басқа тағы 

да ұжымдық түрлері қолданылады.  Оларға жалпы және топтық ата-аналар жиналысы, 

лекторийлер, тақырыптық жиналыстар, «дөңгелек үстелдерді» ұйымдастыру, ата-аналарға 

арналған конференциялар, балалармен жасалатын жұмыс тәжірибелерімен алмасу, топтық 
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кеңестер, ашық есік күндері, балалар жұмыстарының көрмелерін ұйымдастыру, 

таңертеңгіліктер және мейрамдар, бала-бақша және топ шарарларына қатысу және т.б.  

жатады.  Ата-аналар жиналысы ата-анамен істелетін жұмыстың ең көп тараған түрі болып 

табылады. Ата-аналар үшін жалпы жиналыс жылына 2-3 рет, топта бір тоқсанда бір рет 

өткізіледі. Жалпы жиналыста ата-аналарды бала-бақша жұмысының мазмұнымен 

таныстырады, ата-ана мен мектепке дейінгі мекеме арасындағы өзара байланыс жолын 

анықтайды, белгілі бір уақыт ішінде жасалған қызметтер туралы әкімшіліктің және ата-

аналар комитетінің есеп беруі тыңдалады. Ата-аналар жиналысында әрбір ата-анаға қызық 

тақырыптар бойынша баяндамалар оқылады. Мысалы, «Естімейтін баланы тәрбиелеуде 

ойынның алатын орны», «Есту мүшесі және тұқым қуалаушылық» және т.б.Топтағы ата-

аналар жиналысында  сол топтағы балалардың ата-анасына маңызды сұрақтар талқыланады. 

Сурдопедагог пен тәрбиеші ата-аналарға баланы оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі бағыты 

бойынша жұмыстың мазмұны және міндеттерімен  таныстырады. Осы жиналыста 

тәрбиешілердің  жанұядағы бала тәрбиесі  жайлы сұрақтарды хабарлап айтуы ең маңызды 

болып табылады. Мысалы, «Үш жастағы баланың күн тәртібін ұйымдастыру», «Баланың 

мәдени-гигиеналық дағдыларын тәрбиелеу» және т.б. Топтағы ата-аналар жиналысында 

мұғалім оқыту нәтижесі мен әртүрлі бағыттағы жұмыстар қорытындысы туралы хабарлайды.  

Сонымен қатар мұғалім ата-аналарға баланың дамуының жағымсыз жақтарын, 

қиыншылықтарын –білмейді, жасай алмайды, түсінбейді деген сөздермен сипаттамай,  

керісінше, ата-ана назарын балаларының оқудағы алға басуына, баланың мүмкіндіктерін 

көрсетіп, олармен жасалатын жұмыс тиімділігіне аударған жөн. Ал баламен жұмыс кезінде 

туындайтын қиыншылықтарды ата-анамен жеке әңгімелесу кезінде ашып айтып, оларды 

жою үшін ата-ананың  қай жағынан көмегі бар екендігін көрсету қажет.  Түзету 

жұмыстарымен тығыз байланысты балаларды оқытудың нақты сұрағы тақырыптық ата-

аналар жиналысында, «дөңгелек үстелді»  ұйымдастыру кезінде, ата-аналарға арналған 

лекторийде талқыланады. Ата-аналар үшін ақыл-кеңестер. Жалпы және топтық  тақырыптық 

кеңестерді өткізу кезінде  ата-аналар алдын ала жазбаша түрде сұрақтарын жазып 

қалдыруына болады. Бір тақырыпты шолатын сұрақтар жиналу мөлшеріне қарай ата-аналар 

үшін топтық кеңестер мазмұны қалыптасады. Жалпы кеңестерде ата-аналарды 

қызықтыратын мәселелер, атап айтқанда, бала денсаулығын қорғау, есту мүшесінің 

ауруларын емдеу, есту аппаратын дұрыс қолдану және таңдау мәселелері және т.б. 

Кеңестерге арналған тақырыптар келесі түрде болады: «Жанұяда сөйлеу тілін дамытуға 

арналған жұмыстар», «Сөйлеу тілінің жазбаша түрін қолдану», «Есту қабілетін дамытуға 

арналған жұмыстар», «Балаларды табиғатпен таныстыру». Ал жұмыс түрі  сурдопедагогтар 

мен тәрбиешілердің баяндамалары және сұрақ-жауап түрінде болуы мүмкін. Жұмыстың 

маңызды және пайдалы түрі ата-аналар жұмыс тәжірибесін тарату мақсатында отбасындағы 

балаларды оқыту мен тәрбиелеуге арналған ата-аналар конференциясын ұйымдастыру болып 

табылады. Ата-аналармен жасалатын жұмыстың бір түрі әртүрлі көрнекі құралдарды 

қолдану болып табылады:  балалар жұмысының көрмесі, ата-аналар бұрышы деп аталатын 

ақпараттар тақтасын безендіру. Балалар еңбектерінің жемісімен -суреттермен, ермексаздан 

жасалған бұйымдармен, әшекейленген өрнектер мен апликациялармен танысу. Бұл жұмыс 

барысында ата-аналар оң әсер алады, ал тәрбиешілердің баланың жасаған жұмысын 

талқылау туралы ақыл-кеңесі үйде берілген бағыт бойынша жұмысты ұйымдастыруға 

мүмкіндік туғызады. Тәрбиешінің түсіндіруінсіз көрсетілген балалар жұмысы үлкен нәтиже 

бермейді, өйткені, ата-аналар жұмыс міндетін, жұмысты орындаудағы баланың дербестілік 

сатысын түсіне бермейді. Баланың жұмысын талқылау кезінде баланың алдыға басу 

жетістіктерін көрсете білу  және топта сақталған балалардың бұрынғы қол еңбектерімен, 

суреттерімен салыстыру өте маңызды болып табылады. Ата-анамен орындалатын 

жұмыстарды өткізудің  бірізділігі, жүйелілігі және олардың шын мәнінде жүзеге асуын 

тіркеу маңызды. Мұғалім мен ата-ананың өзара түсінушілігінен, түзету және дамыту 

жұмыстарын өткізуге бірге белсене қатысуынан жалпы жұмыстың нәтижесі пайда болады 
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Қорытынды. Мектептің ата – аналармен жүргізетін жұмысының ерекшелігі осы екі 

жақтың байланысымен әрекет бірлігінің тұрақтылығынан көрінеді. Бұл тұрақтылықты ең 

алдымен мұғалім және тәрбиешә қамтамасыз етеді. Ол мектеп пен отбасы арасындағы 

ынтымақтастықты ұйымдастыруда жетекші қызмет атқарадыДегенмен,ата-аналармен жұмыс 

істеу көп ізденуді, еңбек етуді қажет етеді. Әсіресе, сынып жетекшісіне жүктелер 

жауапкершілік мол. Оны оқушылардың ата – аналарымен тығыз байланыста болған 

жағдайда ғана талапқа сай жұмыстар жүргізуге болады. Сол үшін де ата – аналармен қоян – 

қолтық жұмыс істеуі мақсатты түрде өте ұзақ мерзімді қажет ететін процесс. 
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В статье изложены особенности применения критериального оценивания на уроках 

химии, приведены примеры. Критериальное  оценивание позволяет учителям разработать 

критерии, способствующие получению качественных результатов обучения, 

прогнозировать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных способностей, использовать разнообразные методы и подходы в 

оценивании. 
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Мақалада химия сабақтарында критериалды бағалаудың ерекшеліктері 

сипатталған, мысалдар келтірілген. Критериалды бағалау мұғалімдерге жоғары сапалы 

білім алудың нәтижелерін алуға көмектесетін критерийлерді жасауға және әр оқушының 

өзіндік қабілеттерін ескере отырып, түрлі бағалау әдістері мен тәсілдерін қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: оқыту, критериалды бағалау, қалыптастырушы бағалау, жиынтық 

бағалау, химия.  

 

The article describes features of using criteria-based assessment in chemistry lessons and 

presents examples. Criteria-based assessment allows teachers to develop criteria that contribute to 

the quality of learning outcomes, to predict individual learning path of each student, taking into 

account his individual abilities, and use a variety of methods and approaches in assessment. 

 

Key words: teaching, criteria-based assessment, formative assessment, summative 

assessment, chemistry. 

 

Одной из основополагающих составляющих образовательного процесса является 

система оценивания. Современной системой оценивания является критериальное оценивание 

учебных достижений учащихся, основанное на взаимосвязи преподавания, обучения и 

оценивания, что обеспечивает единый подход к процессу обучения.  

Система критериального оценивания имеет ряд преимуществ перед традиционной 

системой оценивания, так как предоставляет возможность определить: 1) насколько успешно 

усвоен тот или иной учебный материал; 2) сформирован ли тот или иной практический 

навык; 3) достигнут ли учащимися уровень усвоения материала в соответствии с 

определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс [1-2]. 

Процесс оценивания включает формативное и суммативное оценивание.  

Формативное оценивание позволяет отслеживать прогресс учащихся при помощи  

неформального и формального оценивания,  основанного на оценивании в соответствии с 

критериями и предполагает обратную связь. 

Суммативное оценивание представляет собой отчет и анализ достижения учащимися 

целей обучения за определенный раздел или четверть.   

Следует отметить, что в процессе оценивания большая роль уделяется самим 

учащимся. Так участие школьников в самооценивании побуждает их критично относится к 

своей собственной работе, тем самым содействует формированию и развитию критического 

мышления. Учащиеся размышляют над тем, как улучшить собственную работу и достичь 

наилучшего результата. При самооценивании учащиеся используют критерии и системы 

оценок, однако не всегда точно и объективно могут оценить себя. Участие учеников во 

взаимооценивании способствует учащимся критично прочитывать и анализировать работу 

других, что также развивает критическое мышление, способствует размышлению над 

улучшением работ одноклассников, стимулирует учащихся давать конструктивную 

обратную связь. В процессе формативного оценивания обучающиеся принимают участие в 

разработке критериев оценки и в рефлексивном разборе результатов выполненных работ, что 

несомненно благоприятствует достижению ожидаемого результата на уроке[1-2]. 

Критериальное оценивание в 7-10 классах реализуется согласно принципам: 

взаимосвязи обучения и оценивания, объективности, достоверности и валидности, ясности и 

доступности, непрерывности, направленности на развитие. 

Примеры формативного оценивания по классам позволяют создать целостное 

представление и понимание критериального оценивания, его соответствия учебной 

программе и возрастным особенностям учащихся. 
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Формативное оценивание 7 класса: 

• ЦО: (7.1А) различать простое вещество, смесь и соединение 

• Задание для формативного оценивания 

1.На приведённых ниже рисунках покажите химический элемент, простое вещество, 

смесь, соединение 

 
            А)                   В)                      С)                    Д) 

химический элемент: _________________ 

простое вещество: __________________ 

смесь: __________________ 

соединение: ____________________ 

• Критерии оценивания: 

1. Знает определение химического элемента и может распознать 

2. Знает определение простого вещества и может распознать 

3. Знает определение смеси и может распознать 

4. Знает определение соединения и может распознать 

Формативное оценивание 8 класса: 

ЦО: Понимать, что электроны в атомах распределяются последовательно по 

электронным оболочкам на возрастающем расстоянии от ядра 

Задание для формативного оценивания 

(a) (i) Укажите химический элемент согласно данной схеме распределения 

электронов в атоме: 

 
                                                                     

___________________________ 
 (ii) Какая орбиталь предвнешнего электронного слоя заполняется у атома данного 

химического элемента? 

________________________________________________________ 
 
 
(b) Запишите формулу расчета максимального числа электронов на внешнем 

электронном слое атома. 

_________________________________________________________________ 

У какого из элементов (Li или K) электроны внешнего электронного слоя будут 

располагаться дальше от ядра:  

Ответ обоснуйте:   

Критерии оценивания: 

- определяет химический элемент по схеме; 

- называет орбиталь предвнешнего электронного слоя; 

- записывает формулу расчета максимального числа электронов на внешнем 

электронном слое;  

- указывает элемент, в атоме которого внешний электрон находится дальше от ядра; 
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- объясняет закономерность изменения радиуса атома зависимостью от номера 

периода; 

Формативное оценивание 9 класса 

ЦО: Объясняет способность кремния образовывать различные типы 

макромолекулярных структур 

Задание для формативного оценивания 

1. a (i) Выберите кристаллическую решетку кремния 

 

           
                 А                                      В                              С                               D                 

 (ii) Из приведенных ниже свойств выпишите свойства, характерные для кремния: 

легкоплавкий, температурная стабильность, обладает высокой механической  

прочностью, взаимодействует с галогенами при комнатной температуре, твердый как 

алмаз, температурная нестабильность, тугоплавкость. 

__________________________________________________________________ 

 (iii) Объясните, чем обусловлены вышеуказанные физические свойства кремния. 

__________________________________________________________________ 

(c) (i) Отметьте, какая структура показывает макромолекулу. 

 
 
  
 
   А                                   В                 С                        D                                    
(ii) Объясните способность кремния образовывать соединения макромолекулярного 

типа:_________________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

- определяет кристаллическую решетку кремния; 

- описывает физические свойства, характерные для кремния; 

- объясняет физические свойства на основании строении кремния; 

- определяет структуру макромолекулы; 

- объясняет способность кремния образовывать соединения макромолекулярного типа 

с применением ключевых слов; 

Формативное оценивание 10 класса 

ЦО: объяснять процессы, протекающие на электродах, с точки зрения процессов 

окисления и восстановления; 

Задание для формативного оценивания 

В результате электролиза концентрированного раствора хлорида натрия можно 

получить в качестве продуктов полезные химикаты.  

а) Учитывая, что хлорид натрия имеет ионное строение, отметьте свойство, 

характерное данному веществу: 

                 низкая температура плавления                  

                 в твердом состоянии проводит электрический ток   

                 в растворе диссоциирует на ионы 

                 не растворяется в воде                                                                                                    

b) (i)  дайте определение термину «электролиз»  
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_____________________________  (ii) на каком из электродов при электролизе 

водного раствора хлорида натрия выделяется водород? 

__________________________________________________________________ 

c) Составьте уравнения полуреакций восстановления и окисления на электродах, 

полное ионное и молекулярное уравнения электролиза водного раствора хлорида натрия. 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

- определяет свойство, характерное для хлорида натрия; 

- дает определение термину «электролиз»; 

- правильно определяет электрод; 

- правильно составляет уравнения полуреакций окисления и восстановления, полное 

ионное и молекулярное уравнения электролиза; 

Таким образом, критериальное оценивание позволяет учителям разработать критерии, 

способствующие получению качественных результатов, улучшить качество обучения, 

прогнозировать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных способностей, использовать разнообразные методы и подходы в оценивании. 
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Мақалада орта мектепте орыс тілі сабақтарында ойын технологиясын пайдалану 

жолдары сипатталады. 

Кілт сөздер: ойын технологиясы, дидактикалық ойын, сабақтын ойын түрлері, 

имитациялық ойындар. 

 

В статье описываются способы организации и проведения игр на уроках русского 

языка в средней школе 

Ключевые слова: игровые технологии,дидактическая игра, игровая форма занятий, 

имитационные игры. 

 

The article describes ways of organizing and conducting games in Russian language lessons 

in high school.  

Key words: gaming technology, didactic game, game form of classes, imitation games. 

 

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. Возможно, 

именно поэтому дидактическая игра остается очень действенным методом для развития и 

совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра 

приоткрывает ребенку незнакомые грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на 
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привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к учебному 

предмету, значит, процесс становится более эффективным. 

Целью приобщения к игре на уроке является приобретение конкретных практических 

навыков, закрепление их на уровне моторики, перевод знаний в опыт. При использовании 

дидактических игр решаются и воспитательные задачи, например, воспитание терпения и 

терпимости, формирование аккуратности и умения доводить начатое дело до конца; в 

групповой работе – развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других 

учеников, терпимо относясь к критике в свой адрес, деликатно отзываясь об ошибках своих 

товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, желание и умение добиваться 

поставленной цели. Игра на уроке может стать очень серьезным занятием. В этом случае за 

внешней кажущейся легкостью использования элементов игровых технологий на уроке стоит 

кропотливая подготовительная работа учителя. 

«Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания»,- утверждал Ф.И.Буслаев. 

Хочется надеяться, что идеи и методические решения, предложенные учащимся, помогут 

мне сделать  урок русского языка интересным, а в преподавание этого непростого предмета 

внести разнообразие. 

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека. 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая  лишь по желанию 

ребенка, ради  удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата; 

 творческий, в значительной мере импровизированный, очень активный характер 

этой деятельности; 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция; 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую 

временную последовательность ее развития 1.С.54. 

В структуру игры как деятельности органично входит планирование, реализация цели, а 

также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностью выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворением потребности в самоутверждении, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса   входят: а) роли, взятые на себя играющими; б) игровые 

действия как средство реализации этих ролей; в) игровое употребление предметов, то есть 

замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре 2.С.27.. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна 

перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношении и 

проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в 

дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии; в 

качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как 

технология внеклассной работы. Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
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могут быть обоснованы, выделены в явном виде с четко выраженной учебно -познавательной 

направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

следующим основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве игрового средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом.  

Спектр целевых ориентаций. 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН 

в практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, и воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

 Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих способностей, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные 

решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

 Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

Концептуальные основы игровых технологий. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, 

самореализации. 

 Игра-форма психогенного поведения, то есть внутренне присущего, имманентного 

личности (Д.Н.Узнадзе). 

 Игра-пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных 

установок (Л.С.Выготский). 

 Игра-свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых 

интересов» (А.Н.Леонтьев). 

 Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом возрасте 

игра имеет свои особенности. 

 Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием является 

предметная деятельность к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к играм, в 

которых главным содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и 

отношения между людьми. 

 В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль отведена ведущей 

деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей деятельности 

возникают и формируются соответствующие психические новообразования. 

 В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего 

собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, 

появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на 

самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, 

ориентация на речевую деятельность. Поэтому в данном возрасте детям интересны деловые игры. 
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Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового 

материала и его закрепления, развитие творческих способностей, формирования учебных 

умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных 

позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо - и социодрама. 

Имитационные игры. 

На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или его 

подразделения, например, профсоюзного комитета, союза наставников, отдела, цеха, участка 

и т.д. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, 

обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит 

событие или осуществляется деятельность. Сценарий имитационной игры, кроме сюжета 

события, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. 

Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, 

например, методики написания сочинения, решения задач, ведение пропаганды и агитации. 

В операционных играх моделируются соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа 

проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в 

этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь свой опыт, знания,  суметь 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить подростка 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять 

на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описываются конкретная 

ситуация, функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. 

Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому театру». Это тоже «театр», но 

уже социально - психологический, в котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в 

коллективе, оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с ним в 

продуктивный контакт. 

Технология деловой игры состоит из следующих этапов, входящих в данную 

технологическую схему: 

1.  Этап подготовки. 

2.  Разработка игры (разработка сценария, план деловой игры, содержание 

инструктажа, подготовка материального обеспечения). 

3. Ввод в игру (постановка проблемы, целей, условия, инструктаж, регламент, 

правила, распределение ролей, формирование групп, консультации). 

4. Этап проведения. 

5.  Групповая работа над заданием (работа с источниками, тренинг, «мозговой 

штурм», работа с игротехником). 

6. Межгрупповая дискуссия (выступление групп, защита результатов, правила 

дискуссии, работа экспертов). 

7.  тап анализа и обобщения (вывод из игры, анализ, рефлексия, оценка и самооценка 

работы, выводы и обобщения, рекомендации). 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария 

условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 

занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой 

игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действующих 

лиц. Далее идет ввод в игру, ориентация на деятельность участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается 
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постановка проблемы, выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, 

установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости ученики 

обращаются к ведущему и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные 

контакты между участниками игры. 

Этап проведения - процесс игры. С началом игры никто не имеет права вмешиваться в 

ее развитие и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, 

если они уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловой игры могут 

быть введены различные типы ролевых позиций участников: 

 Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор 

идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

 Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, 

тренер, манипулятор. 

 Позиции, проявляющиеся по отношению 

 Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный 

критик, консерватор. 

 Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексирующий, программист. 

 Социально – психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, 

независимый, непринимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. 

Здесь осуществляется выступление экспертов, обмен мнениями, защита учащимися 

своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, 

отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание на 

сопоставление использованной имитации с соответствующей областью реального лица, 

установление связи игры с содержанием учебного предмета. Дидактические игры при 

правильном использовании, грамотном включении в учебный процесс могут стать 

эффективным средством активизации деятельности учащихся на уроках русского языка. 

«Игры помогают не только проявлять способности, но и совершенствовать их»,- писал 

К.Д.Ушинский. Как же развить и совершенствовать детские способности на уроках такого 

непростого школьного предмета, как русский язык? 

Игровые формы могут быть использованы как элемент урока, они легко подбираются 

по тематическому принципу для каждого раздела школьного курса. Игры могут стать 

удобной формой актуализации знаний (в начале урока или перед началом изучения новой 

темы); «разминки», необходимой по ходу урока, контроля в конце учебного занятия. В 

игровой форме может пройти и целый урок (можно назвать свои уроки по-разному: уроки-

конференции, аукционы, диспуты, путешествия, КВНы, зкзамены и т. д.). 

Игровые формы на уроке русского языка. 

Игровые задания, направленные на отработку орфоэпических норм. 

Обучение русскому языку подразумевает не только освоение письменной речи, но и 

норм произношения. Вот почему целесообразно на каждом уроке находить возможность для 

отработки произносительных норм. Это может быть минутка-разминка под общим 

названием « Говорите по–русски правильно». В каких формах можно предположить задания 

детям? Вот лишь некоторые из возможных вариантов, как разнообразить задания: «Составь 

текст и озвучь его»; «Пригласи на обед»; «В эфире-новости»; «Конкурс дикторов» 3. 

Лексико-фразеологические игры: «Собери фразеологизм»; «Угадай-ка»; «Собери 

пословицу»; «Акростих»; «Переводчик»; «Кто быстрее?»; «Найди пару»; «Объясни 

значение»; «Прямое и переносное»; «Аукцион»; «Замени фразеологизмом»; «Подбери 

синонимы»; «Географические названия»; «Имена собственные»; «Кто больше»;  «Закончи 

фразеологизм»; «Угадай профессию»; «Догадайся»; «Переводчики»; «Любопытный». 

Лингвистические «Угадайки». 

Игровые задания, направленные на отработку орфографических и пунктуационных норм: 

«Третий лишний»; «Я работаю волшебником»; «По щучьему велению»; «Справочное 
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бюро»; «Словарный диктант»; «Диктант-шутка»; «Диктант-молчанка»; «Лингвистический 

футбол»; «Цифровой диктант»; «Найди пару»; «Умный редактор»; «Отними букву»; «Вставь 

букву»: «Какой глагол задуман?»; «Кто больше?»; «По опорным словам»; «Омофоны»; 

«Глаголы-парадоксы»; «Подбери синонимы»; «Перепутаница»-повторение спряжения; 

«Ремонт»; «Лови ошибку»- повторение вида; «Замени букву»; «Возвратная форма»; 

«Поставь ударение»; «Аукцион»; «Цепочка»; «Кто последний»; «Двойное ударение»; 

«Чередования»; «Добавь мягкий знак»; «Назови часть речи»; «Добавь букву» 4.С.71. 

 Микроисследования как одна из форм реализации игровых технологий. 

Задания этого типа предполагают формирование у учащихся исследовательских 

умений (на доступном для определенного возрасте уровне): работы с научно-популярной 

литературой и справочниками; умение анализировать языковые единицы; формулировать 

выводы; составлять текст (сообщения, реферата, доклада). Нестандартный  подход 

проявляется в необычной формулировке темы, в занимательном характере исследования. 

Здесь за внешней простотой формы - серьезное лингвистическое содержание. Наиболее 

типичны следующие: а) развернутый ответ на вопрос проблемного характера или обычно 

сформулированный вопрос; б)сочинение на лингвистическую тему. 

Исследование вопроса в форме деловой или ролевой игры (инсценировка, сказка, 

путешествие, детективная история). 

К нестандартным заданиям можно отнести: диктанты на засыпку; предметные 

(терминологические) диктанты (лингвистический, литературоведческий; математический, 

исторический). 

Кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Кроссворд может быть предложен учителем классу в начале урока с целью 

актуализации знаний или постановки проблемы нового урока. 

Кроссворд, предложенный в конце урока, может стать своеобразным подведением 

итогов работы на уроке. 

Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в тех случаях, когда детям 

нужно дать своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, возможность 

посмотреть на языковые явления под другим углом зрения – хорошая возможность 

поддержать умственную активность учащихся на уроке. Кроме того, кроссворды могут стать 

формой контроля на каком-либо этапе обучения. В этом случае он может быть не только 

предложен учащимся в готовом виде, но также и сами учащиеся могут составить кроссворд 

по изучаемой (изученной) теме. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. В.Н.Пташкина. Игровые технологии на уроках русского языка, 5-9 классы, 

Волгоград, 2009.  

2. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка, 2005.  

3. Н.А.Шульская. Поиграем в эрудитов. Ростов-на Дону, Феникс, 2015.  

4. П.М. Баев. «Играем на уроках русского языка», Москва, «Русский язык»,2010. 
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Болашақ педагогтардың кәсіби-тұлғалық қалыптасу мәселесін мақала барысында 

талдау жүргізілді. Жалпы «тұлға» мәселесіне деген көзқарастарды зерделеу арқылы 

алдыңғы қатарлы ғалымдардың еңбектеріне сараптау жүргізілді. 

Кілт сөздер: кәсіби-тұлға, шығармашылық қызғушылық, дидактикалық 

құзыреттілік 

 

The article analyzes the professional and personal education of future teachers. Having 

studied the approaches to the problem of "personality", the work of leading scientists was analyzed. 

Key words: professional personality, creative curiosity, didactic competence 

 

Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі 

ақпараттық даму білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесін, әдістері мен технологиясын 

қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің қажеттілігі мен оны 

жеке тұлғаның толық көлемде меңгеруінің қиыншылықтары арасындағы қарама-

қайшылықтары ретінде белең алып отыр. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру 

кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, 

олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, болашақ мұғалімнің өзінің іс 

әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу – көкейкесті мәселе болып табылады. 

Білім беру процесін жаңаша ұйымдастыру оның философиялық, педагогикалық-

психологиялық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Бүгінгі философтар мен педагог - ғалымдар білім беру саласында жаңа оқыту 

технологиялары мен әдістерін енгізумен ғана шектелмей, білім берудегі дүниетанымдық 

ұстанымдарды қайта қарау, рухани-адамгершілік құндылықтарға бетбұрыс жасау қажеттігін 

дәлелдеуде.  

Қазіргі ғылыми психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде білім берудегі 

құзыреттілік мәселелері жан-жақты талқылануда. Бұл мәселелер Н.Хомский, Р.Уайт, 

Дж.Равен,  Н.В.Кузьмина, Б.С.Бершунский, А.К.Маркова,  Л.М.Митина,  Н.Н.Лобанова,  

Ю.Н.Кулюткин, М.В.Прохорова, Е.В.Бондаревская, В.А.Сластенин, И.А.Зимняя [2], 

Н.Д.Хмель, М.Х. Балтабаев, В.А.Кенжебеков, Ш.Т.Таубаева, Г.Ж.Менлибекова, 

У.Б.Жексенбаева т.б. көптеген шет елдік және отандық ғалымдардың еңбектерінде 

зерттелуде.  

Соңғы жылдары оқу-тәрбие процесіндегі жеке тұлғаны дамытуға бағытталған оқытуға 

үлкен мән берудің өзі еліміздегі өзгерістердің маңыздылығын көрсетеді.  

Қазіргі кезеңдегі білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жеке тұлғаның 

шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру – тұғаның оқу-танымдық іс-әрекеттегі 

шығармашылық қызығушылығына тікелей байланысты. Шығармашылық қызығушылық – 

тұлғаның ізденімпаздық қабілет сапасын дамытудың негізгі өзегі болып табылады. Себебі 

өмірдегі құндылықтардың барлығы да жаңашылдық бағыттар арқылы ғана іс-әрекетке 

тұрақты шығармашылық қызығушылық нәтижесінде танылып, болашақта өміршең дамуына 

мүмкіндік алады. Сондықтан шығармашылық қызығушылықты жеке тұлғаның дамуына, 

оның рухани жетілуінде мәні терең, мотивациялық, білімділік бағдар құндылығы ретінде 

танылуының маңызы зор. 
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Педагогтың дидактикалық құзіреттілігі оқытудың қазіргі теориялары туралы 

білімдеріне, оқыту технологияларын меңгеруіне, жаңашылдықпен дидактикалық ойлауының 

дамуына негізделеді. Дидактикалық құзіреттілік шұғыл түрде дидактикалық шешімдер 

қабылдауға, дидактикалық мақсаттарды қысқа уақытта шешудің жолдарын табуға, оқытудың 

әдіс-тәсілдерін таңдауға негіз болады [1, 11].  

Дидактикалық құзіреттілік субьектісіне педагогикалық қызметкерлердің түрлі 

категориялары жатады: жалпы білім беретін орта мектептердің барлық пән мұғалімдері, 

бастауыш, орта және жоғары кәсіби оқу орындарының ұстаздары, білім беру мекеме 

жетекшілері. Дидактикалық - бұл мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің негізі. Дидактикалық 

құзіреттілік басқа кәсіби құзіреттілік түрлерімен тығыз байланысты. Олар мына түрлерге 

бөлінеді: рефлексивті-дидактикалық, коммуникативті-дидактикалық, психологиялық-

дидактикалық, ақпараттық-дидактикалық т.б.  

Педагогтың дидактикалық құзіреттілігін дамытудың жетекші құралдарына 

педагогикалық технологияларға бағытталған құзіреттілік, педагогикалық тәжірибенің 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру жатады. 

Ғалымдар В.А.Адольф, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Э.Ф.Зеер, В.А.Сластенин, 

Т.Ф.Лошакова, т.б. педагогикалық зерттеулерінде педагог кадрлардың кәсіби құзыреттілігі 

туралы мәселеге көп қызығушылық пайда болғанын айтады. Д.Дьюи, У.Уоллер, М.Мид, 

К.Юнг, П.Сорокин сынды философтар кәсіби құзыреттілікті адамның ортаға үйренуіне 

қажетті әрекеттер түрі ретінде қарастырады. Олар адамның мамандығы оның белгілі бір 

нәрсеге деген қызығушылығын тудыратынын, көзқарасын қалыптастыратынын, мақсатқа 

жетуге талпындыратынын, ортақ пікір алмасуға жетелейтінін айтады.  

Кәсіби құзіреттілік деп - педагогтың жеке бас сапалары мен оның психологиялық-

педагогикалық және теориялық білімінің, кәсіби біліктілігі мен дағдысының, тәжірибесінің 

бір арнада тоғысуы деуге болады. Болашақ маман өз ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін 

мамандығына қажетті қабілеттерді және жалпы әлемдік мәдениетті, өз елінің мәдениетін, 

қарым-қатынас мәдениетін, тіл мәдениетін игеріп, интеграциялық үрдістерді меңгеріп, 

әлемдік білім кеңістігінің өресінен шыға алуға талпынуы керек.  

Соңғы жылдары білім беру саласында болашақ мамандардың құзыреттілігін 

қалыптастыру туралы әр түрлі пікірлер жиі айтылуда. «Құзыреттілік» түсінігі білім беру 

саласында 1960-1970 жылдардағы шетел әдебиеттерінде, ал 1980 жылдардың соңында 

отандық әдебиеттерде кездесті. «Кәсіби құзыреттілік, жете білушілік» ұғымын енгізудің 

қажеттілігі оның мазмұнының кеңдігімен, интегративтік сипатымен, «кәсіптілік», 

«біліктілік», «кәсіби мүмкіндіктер» және т.б. түсініктерді біріктіреді [2,36].  

Кәсіби құзіреттілікті анықтау туралы мәселе педагог, философ, физиологтардың, 

арасында пікір қайшылықтары мен жаңа ойлар тудыруда. Тұлғаның кәсіби процесін көп 

жағдайда оның біліктілігімен, кәсіптік құзыреттілігімен байланыста қарастырады.  

Білім беру саласындағы реформалар бір жағынан әлемдік білім беру кеңістігіне сай 

өркендеуге ұмтылса, екінші жағынан ұлттық болмысты қалыптастыру мақсатында мәдени-

тарихи құндылықтарға сай өзіндік бет бейнесін сақтауды көздейді.  

Қазіргі кездегі білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мұғалімдердің 

құзіреттілігін қалыптастыру мәселесіне қызығушылықтың артуы осы міндеттерді шешудің 

бағдары ретінде қарастырылып отыр.  

Дәстүрлі педагогикалық білім мазмұны негізінен танымдық сипатта беріліп келді. 

Оның дидактикалық-әдістемелік бөлігін құрайтын жаттығулар, сұрау-тапсырмалар сол 

танымдық материалды меңгеруге қызмет ететін мақсатта құрылады. Күн тәртібіне қойылып 

отырған күрделі мәселелердің ішінде жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеуді жүзеге 

асыратын педагогтың құзіреттілігі, соның ішінде «дидактикалық құзіреттілігін» жаңа сатыға 

көтеріп, жан-жақты жетілген шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру өзектілігі артуда. 

Жалпы алғанда «құзіреттілік» ұғымы жайлы ғалым К.Құдайбергенова «Құзіреттілік 

ұғымы – соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше 

көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым десе, Б.Тұрғанбаева «... өзінің практикалық 
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әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзіреттілік 

деп атаймыз » деп анықтама берсе [3], ресей ғалымы Н.Кузьминаның көзқарасы бойынша, 

«Құзіреттілік дегеніміз - педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі 

мен абыройлығы».  

Қ.Құдайбергенова құзіреттілікті «әртүрлі кенеттен болған ситуацияларда мәселелерді 

шешу үшін қажетті білімді немесе әрекетті көрсете білу қабілеті, білім мен өмірлік ситуация 

арасындағы байланысты орнату мүмкіндігі ретінде, ал құзырлылықты адамның өзіндік 

деңгейіне, даралық қасиеттеріне тікелей байланысты тұлғалық, теориялық, практикалық 

өлшеу дәрежесі жоғары деңгейде кіріктірілген құрылым ретінде қарастыру ұсынылады» 

деген тоқтам жасайды [4].  

Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясында құзірет ұғымы (лат. жетемін, лайықпын) 

екі мағынада түсіндіріледі:  

1) заңмен, жарғымен немесе өзге құжатпен берілген өкілеттіліктер шеңбері.  

2) белгілі бір саладағы білім, тәжірибе, біліктілік.  

Құзырет – тұлғаның табысты іс-әрекетке даярлығы, қойылған мақсатқа қол жеткізу 

үшін ішкі және сыртқы ресурстарын тиімді жұмсай алу қабілеті.  

Құзырет – оқушылардың әртүрлі іс-әрекеттер түрлерін меңгеруімен анықталатын 

білім беру нәтижесі.  

Ш.Т.Таубаева жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарттардың құзыреттілік 

форматында жасалуын зерттеу барысында құзыреттілік ұғымының мазмұнын ашуда оның 

түсініктемесін атап көрсетті:  

1.Өзінің ішкі әлеуетін іске асыруға қабілеті (даярлығы) мен ынталылығы 

(мотивациялық аспект);  

2. Табысты шығармашылық іс-әрекет үшін практика жүзінде байқалған өзінің білім, 

іскерлік, тәжірибесін іске асыра алу қабілеті (когнетивтік аспект);  

3.Өз іс-әрекет нәтижелерінің әлеуметтік маңыздылығын және жеке жауапкершілігін 

түсінуі, оны үнемі жетілдіріп отыру қажеттілігін ұғынуы (құндылық аспект).  

Сонымен Ш.Т.Таубаева құзыреттілік деп - әлеуметтену және оқыту үрдісінде 

қалыптасқан және өздігінен іс-әрекетке табысты қатысуына бағытталған білім мен 

тәжірибеге негізделген жеке тұлғаның іс-әрекетке даярлығы мен жалпы қабілеттерінен 

байқалатын интегралды қасиетін түсіндіреді [8].  

Дидактикалық құзыреттілікті қалыптастыру жеке шығармашылық қабілетті 

дамытуды, педагогикалық инновацияларды дұрыс қабылдауы, күнделікті өзгеріп жататын 

педагогикалық ортаға тез бейімделуді қажет етеді.  

Интеллектуалды-педагогикалық құзыреттілікті талдау, синтез, салыстыру, 

қорытындылау, нақтылау сияқты қарастыра білудің кешені, аналогия, қиял, ойлау 

қабілетінің икемділігі мен сындылығы ретіндегі қасиеті түрінде қарастыруға болады. 

Педагогтың дидактикалық құзіреттілігі-оның жан-жақты білімінен, ұстаздық шеберлігімен 

оқытудың жаңа әдістерін меңгерумен өлшенеді.  

Қазіргі кездегі педагогтардың мақсаты білім мазмұнын игеруге және оны өзінің жеке 

білімдік капиталына енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану 

болып саналады. Педагог бойында коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда 

дидактикалық, ақпараттық-коммуникативтік технологияның рөлі ерекше. Бұл технологияны 

қолдану педагогтардың кәсіби шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады [3].  

Дидактикалық, ақпараттық құзіреттілік арқылы нақты объектілер көмегімен қажетті 

ақпаратты іздеу, талдап таңдап (іріктеп) алу, ұйымдастыру, түрлендіру, сақтау және 

ақпаратты беру біліктері қалыптасады. Бұл құзіреттілік педагогтардың білім 

аймақтарындағы, сонымен бірге қоршаған дүниедегі ақпараттармен жұмыс істей білу 

дағдыларын қамтамасыз етеді.  

Зерттеу жұмыстары теориялық, әдіснамалық, дидактикалық деңгейлерде жүргізілді:  

● әдіснамалық деңгейде – шығармашылық қызығушылықтың адамның өзін-өзі, 

айналасындағы әлем мен ортасын өзгертуге көмектесетін, танымдық ынтасы мен әлеуметтік 
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жағдайларға негізделген мүмкіндіктері ретіндегі мәні мен мазмұны ашылды. Сонымен қатар 

білім беру процесінің жаңашылдық сипатының басымдылық бағыттары мен жеке тұлғаның 

шығармашылық мүмкіндіктерін белсендіру арқылы оның субъектілігін қалыптастырудың 

қажеттігі анықталды;  

● теориялық деңгейде – білім беру парадигмалары және жалпы орта білім беруді 

дамыту тенденциялары, дидактикалық құзіреттілікті қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұны, кәсіби-дидактикалық шығармашылықты қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық 

тұғырлары мен психологиялық ерекшеліктерін анықтаумен сипатталады;  

● дидактикалық деңгейде – тұлғаның шығармашылық қызығушылығын 

қалыптастыруды нәтижелі ететін педагогикалық технологиялардың, шығармашылық 

сабақтар мен оқытудың инновациялық бағыттарымен бағдары анықталды.  

Соныменен зерттеу жұмыстары барысында педагогтардың дидактикалық 

құзіреттіліктерін қалыптастыру білім берудің жаңашылдық сипатына сәйкес, білім 

мазмұнын, ұйымдастыру формаларын, технологияларын, оған қатысушы субъектілердің 

бағытын, білімдік ортаны өзгерту арқылы ғана мүмкін болатындығына көз жеткіздік.  
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БІЛІМ БЕРУДЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Қабдұлова А.
 

«Алматы облысының білім басқармасы» ММ облыстық білім беруді дамыту оқу-

әдістемелік  орталығының меңгерушісі 
 

Модернизация жағдайындағы білім беру ұйымдарына  тек кәсіби білімі бар мамандар 

ғана емес, оның ішінде  кәсіби құзыреттілігі жоғары, инновациялық үдеріске тез бейімделіп, 

жаңашылдықты қолдайтын, өзіндік ұстанымы бар мамандар қажет.    

Кілт сөздер: педагогтардың кәсіби құзыреттілігі, еңбек рыногы, модернизация   

 

В контексте модернизации образования необходимы  педагоги с высоким 

профессиональным уровнем, которые распространяют и  внедряют инновации в учебый 

процесс. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, рынок труда, 

модернизация   

 

In the context of the modernization of education, teachers with a high professional level are 

needed, who disseminate and introduce innovations into the learning process. 

Key words: рrofessional competence of the teacher, labor market, modernization 
 

 «Ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика,  

методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім» 

Ахмет Байтұрсынұлы 
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Білім беру саласында педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру елімізде жүріп 

жатқан инновациялық жаңғырту жағдайында жүзеге асып келеді. Бүгін еңбек рыногына 

сәйкес келетін  сыни тұрғыда ойлайтын, бірнеше тілді меңгерген, ақпараттық 

технологияларды еркін пайдалана алатын бәсекеге қабілетті жеке тұлға тәрбиелеу білім беру 

ұйымдарының алдында тұрған негізгі мәселе. Себебі еңбек рыногына ғылым мен 

техниканың, технологиялардың қарқынды дамуына байланысты өмірде табысты, мобильді, 

түрлі мәселелерді шешуге дайын бәсекеге қабілетті маман қажет. Сондықтан, қоғамдық-

экономикалық және саяси өмірдегі өзгерістердің жедел динамикасы, қоғамның әлеуметтік 

құрылымының күрделілігі мен алуандығы білім мазмұны мен оқыту әдістемесінің, 

бағалаудың өзгеруін  қажет етеді.  

Модернизация жағдайындағы білім беру ұйымдарына  тек кәсіби білімі бар мамандар 

ғана емес,  оның ішінде  кәсіби құзыреттілігі жоғары, инновациялық үдеріске тез бейімделіп, 

жаңашылдықты қолдайтын, өзіндік ұстанымы бар    мамандар қажет.    

Осы орайда, оқу-әдістемелік орталықтың қызметі, ең алдымен,   педагог 

кадрлардың қажеттілігін ескере отырып, білім мазмұнын жаңарту жағдайында  кәсіби 

құзыреттілігін арттыруға,  педагогтардың мобильділігін дамытуға және олардың кәсіби 

өсуіне бағытталған. Қазіргі уақытта орталық осы бағыттарда 19 жоба әзірлеп,  ауқымды 

жұмыстар атқаруда. Бүгін мен сіздерге сол жобалар аясында әдістемелік бағытта атқарып 

жатқан жұмыстарымызбен  тәжірибе бөлісейін.  

Ағымдағы оқу жылында  облыста 42 338 педагог қызмет атқарады. Оның ішінде  

1400-ден астам жас маман. Жас маманмен жұмыс – педагогтың кәсіби және тұлғалық 

дамуының қайнар көзі болғандықтан оған ерекше көңіл бөлінеді. Осы орайда, облыстық оқу-

әдістемелік орталық жанынан жас педагогтардың кәсіби біліктіліктерін шыңдау  мақсатында  

«Жігер» жастар жобасы жүзеге асырылуда. Әрине, еңбек жолын бастаған жас мамандардың 

кәсіби деңгейі әртүрлі. Осыған орай,  жоба аясында олардың  кәсіби дамуына ықпал ету үшін  

жыл бойында өткізілген шығармашылық топ отырыстары мен тізбектелген әдістемелік 

шаралар «Үміт қанаттары» облыстық жас мамандар форумына ұласып, 300-ден астам жас 

педагогтың өзара тәжірибе алмасуына ықпал етті.  

Осындай атқарылған шаралардың нәтижесінде республикада «Жаңа мектепке – 

жаңашыл ұстаз» байқауы мен «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» педагогикалық 

олимпиадасында жас ұстаздарымыз 15 жүлделі орынды иеленді. 

Алайда, облысымызда жас мамандарды ауыл мектептеріне тұрақтандыру мақсатында 

«Дипломмен ауылға!» бағдарламасы бойынша  оларға материалдық қолдау жүргізіліп 

жатқанына және атқарылып жатқан әдістемелік шараларға қарамастан, олардың кәсіби  

дамуына ықпал ету бағытындағы жұмыстарды әлі де болса жетілдіру - бүгінгі күннің  өзекті  

мәселесі болып қала береді. 

Білім беру жүйесін жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету, ауыл мектептерін қала 

мектептеріне жақындастыру,  шағын жинақталған мектептерде педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігін дамыту Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттарының бірі. 

Қазіргі таңда облысымызда 229 шағын жинақты мектеп бар. Бұл көрсеткіш жалпы мектеп 

санының 30%-ды құрайды. Бағдарламаны жүзеге асыруда   сапалы білімге қол жеткізу үшін 

педагогтардың кәсіби дамуын жетілдіруде облыста 9 ресурстық орталық бар. Оларға 37 

магниттік мектептер тартылған. Ресурстық орталықтардың қызметін бағалауда мониторинг 

жүргізудің нәтижесінде магниттік мектептердегі оқушылардың білім сапасында 

ілгерілеушіліктің бар екенін байқадық. Осы орайда ағымдағы жылы ресурстық орталық пен 

магниттік мектеп мұғалімдерінің бірлесіп оқыту тәжірибесін тарату мақсатында 

«Әдістемелік кеңістік» жобасы іске асатын болады. Әрине, бұл ресурстық орталықтарға 

барлық шағын жинақты мектептерді тартып,  педагогтарының шығармашылық әлеуетін және 

кәсіби шеберлігін  арттыру мүмкін емес. Себебі, облысымыздың шалғай жерлерінде де 

орналасқан  мектептер көп. Сондықтан шалғай ауыл мектептерінде қызмет істейтін 

педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру баршамызға ортақ мәселе деп ойлаймын. 
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Осыған байланысты, ауыл мектептерінің педагог кадрларының біліктілігін арттыруда 

көшпелі курстармен қатар on–line режимінде де  қысқа мерзімді курстарды ұйымдастыру 

қажеттігі туындап отыр.  

Қазіргі уақытта білім беру жүйесінде жүріп жатқан  өзгерістер педагогтардың ғана 

емес, сонымен қатар білім беру ұйымдары басшыларының да үздіксіз кәсіби дамуы 

қажеттігін айқындап отыр. Облысымызда ҚР жалпы білім беру ұйымдары  басшыларының 

біліктіліктерін арттыру бағдарламасы бойынша 674 мектеп директоры мен директор 

резервтері курстан өтті. Ал оның ішінде мектеп директорлары- 450. Бұл 59%-ды құрайды. 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында бағдарламаны іске асыруда педагогтардың өз 

тәжірибесіне өзгеріс енгізіп, ұжымда кәсіби білім алуына  және олардың кәсіби 

құзыреттіліктерінің қалыптасуына тікелей мектеп басшысы ықпал етеді.  

Осы орайда, облыста  заманауи педагогикалық тәсілдер мен білім беру тәжірибесін 

енгізуде мектеп басшыларына  қолдау көрсету мақсатында   «Табысты басшы» жобасы 

әзірленді.   Жобаны жүзеге асыруда бөлінген 6 аймақта тәжірибе алаңы ұйымдастырылып, 

700-ден аса мектеп директорлары семинарларға қамтылды. Нәтижесінде мектепті 

инновациялық басқаруда кездесетін кедергілерді шешу жолында мектеп басшыларының 

тәжірибе алмасуына үлкен ықпалын тигізді. Жыл бойы аймақтарда жүргізілген шаралар 

«Табысты мектеп жолында: жаңа стратегиялар мен сапалы білімге қол жеткізудің жаңа 

мүмкіндіктері» тақырыбында облыстық директорлар Форумымен өз жалғасын тапты.  Форум 

жұмысына  Алматы  менеджмент Университеті, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Алматы 

облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Қазақстан 

Республикасындағы «Синергия» Университеті, «Astana Garden School» (Астана гаден скул) 

заманауи мектебінің өкілдері қатысып, білім беру ұйымдарының  табысқа жету жолындағы 

жаңа мүмкіндіктері жайлы өз ойларын ортаға салып, тың идеяларымен бөлісті. Әрине, жоба 

аясындағы атқарылған жұмыстар  мектеп басшыларының тәжірибелеріне  өзгерістер енгізіп,  

оны басқаруда инновациялық қадам жасауына бірден-бір қозғау салып отыр. Болашақта  

білім беру ұйымдары басшыларын кәсіби қолдауға бағытталған жоғары оқу орындарымен 

бірлескен жұмыстар әлі де  жүргізілетін болады. 

Бүгінгі таңда үш тілде білім беру - заман талабы. Қазақстан Республикасының 2016 - 

2019 жылдарға арналған мемлекеттік білімді дамыту бағдарламасында аталып өткендей, 

ағылшын тілін білетін пән мұғалімдеріне қажеттілік жоғары болып қалуда. Бұл проблема 

біздің өңірді де сырт айналып кетпейді. Аталған бағдарламаны және 2015-2020 жылдарға 

арналған жол картасын жүзеге асыруда     Үш тілде білім беруді дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған облыста кешенді жоспар әзірленген.  Кешенді жоспардың негізгі 

бағыттарының бірі - білім беру ұйымдарының ағылшын тілі, химия, биология, физика, 

информатика пәндері мұғалімдерінің тілдік құзыреттіліктерін дамыту  болып табылады. Осы 

мақсатта облыста 1203  педагог  білім беру орталықтарында тілдік құзыреттіліктерін 

жетілдірді.  

Ағымдағы оқу жылында 256 мектеп жаратылыстану-математикалық цикл пәндерін 

ағылшын тілінде оқытудың пилоттық режиміне енгізілді. Пилоттық мектептерде жалпы 

еуропалық стандарт негізінде тілдік деңгейін меңгерген  392  педагог  пәндерді ағылшын 

тілінде оқытуда. Әрине, аталған пән мұғалімдері  тіпті тілдік құзыреттілікті арттыру 

курстарынан өтсе де, әлі  әдістемелік сүйемелдеуді қажет етеді. Осыған байланысты, үш 

тілде білім беруді жүзеге асыруда педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерін  жетілдіру, 

әдістемелік бағыт-бағдар беру   мақсатында   «Инновациялық қадам» жобасы  іске 

асырылуда. Осы мақсатта «Ұстаз» білім орталығымен бірлескен пән мұғалімдерін курстан 

кейінгі тәлімгерлік сүйемелдеу жұмыстары жүргізілуде. 

Сонымен қатар педагогтарға кәсіби қолдау көрсету мақсатында білім басқармасы 

«Орталық Азия» университетімен меморандумға қол қойып, облыстың 20 мектебінде жүйелі 

жұмыстар жүргізуде. Аталған мектептерден 51 педагог желтоқсан-қаңтар айларында 

Орталық Азия Университетінің Білім беруді дамыту бағдарламасына сәйкес «21 ғасыр 

маманы» дағдыларын дамыту, ағылшын тілі бойынша академиялық үлгерімін арттыру 
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

мақсатында Қырғыз Республикасы Нарын қаласында ұйымдастырылған тренинг жұмысына   

қатысып, тәжірибелерін жетілдірді. 

Облыста пилоттық мектеп педагогтары мен білім алушылардың тілдік 

құзыреттіліктерін онлайн режимінде жетілдіру үшін  маңызы бар Швейцария колледжімен 

бірлескен «Инновация және заманауи технологиялар Халықаралық imt-class» жобасы 10 

мектепке енгізілді.  Аталған мектептің педагогтары мен оқушылары бірлескен команда 

болып, ағылшын тілінде әртүрлі бағытта  жобалар құрастырады. Швейцария колледжінің 

Қазақстандағы өкілдерінің ұйымдастыруымен өткен оn-line режиміндегі вебинарлар жобаға 

қатысушылардың ағылшын тілін меңгеру деңгейінің көтерілуіне септігін тигізуде. 

Оқу-әдістемелік орталығы табысты білім беру ұйымдары мен білім сапасын төмен 

көрсеткен мектептер арасында сапаның алшақтығын азайтуға бағытталған жұмыстарды да 

назардан тыс қалдырмайды. Осы мақсатта  «Білім беру сапасын арттыру және тиімді жұмыс 

істеудің режимі» бағдарламасын іске асырып, сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді 

қамтамасыз етуде де педагогтарға бағыттталған әдістемелік шараларды үйлестіріп жүргізуде. 

Әдістемелік қызметте педагогтардың кәсіби құзырлығын көрсетіп, мәртебесін 

арттыратын,  шеберлігін шыңдауға мүмкіндік беретін  кәсіби байқаулардың ерекше орын 

алады.   Сондықтан оқу-әдістемелік орталығы жыл сайын бірнеше кәсіби байқаулар өткізіп, 

республикалық кезеңге құзыретті педагогты сапалы іріктеп жіберуге де үлкен мән береді.   

Соның нәтижесінде республикалық «Үздік педагог» байқауында жыл сайын  облысымыздың 

4-5 мұғалімі «Үздік педагог» атағын иеленіп келеді.  

Ойымды, «Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп 

Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай мұғалімнің ізденісі, жан-жақтылығы құзіреттілігі арқылы 

айқындалады. Ал педагогтардың құзыреттілігін жетілдіруде әдістемелік қызметтің маңызы зор  

деп қорытындылағым келеді.  Себебі, педагогтың кәсіби құзыреттілігі жоғары болған жағдайда 

ғана біз еңбек рыногына қажетті қоғамдағы өзгерістерге бейім мамандар тәрбиелей аламыз. 

Құрметті конференция қатысушылары! Ендеше еліміздің бәсекеге қабілетті, білімді 

ұрпағын тәрбиелеу мен оқытуда табысты нәтижелерге бірге жетейік! 
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Берілген мақалада балалар ұжымында өзара түсінісу, жолдастық, өзара көмек, 

қайырымдылық және кішіпейілділік рухының орнатылуы тұтастығымен мұғалімге, оның өз 

оқушыларымен қарым-қатынасының парасаттылығына байланыстылығы көрсетілген. Осы 

жағдайда балалар меңгерген білім мазмұны мен оқулықтарда қарастырылған тәрбиелік 

және дамытқыш әрекет ете алу мәселесі қарастырылған. 

Кілт сөздер: педагогикалық әдеп, оқушылар ұжымы, психологиялық ахуал. 

 

В статье рассматривается влияние положительного психологического климата в 

классном коллективе и взаимоотношения учителя на общую успеваемость, взаимовыручку и 

уважение среди учащихся. 

Ключевые слова: педагогическая этика, коллектив класса, психологический климат   
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Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

The article discusses the influence of a positive psychological climate in the classroom and 

the relationship of the teacher on overall performance, mutual assistance and respect among 

students. 

Key words: pedagogical ethics, class team, psychological climate 

 

Қазіргі заман талабы – өз Отанын сүйе білетін, құрметтейтін, өзара қарым-қатынас 

жасай алатын, адамгершілік құндылықтарды қастерлей алатын тұлға қалыптастыру. Мектеп 

реформасының алғашқы жылдарында – ақ мұғалімдер ұжымдық өмір талабына сергек қарап, 

жауапкершілік сезімін ұштай түсіп, сабақ сапасын жетілдіруге бағытталған игі қадамдар 

жасады. Бірақ сапалы білім беруде мұның бәрі жеткіліксіз. Озат педагогтер жетілдірілген оқу 

бағдарламарын шебер пайдаланумен қатар әр сабақта ең алдымен мұғалім сыныпқа кірісімен 

оқушыларға жағымды жағдайды тудыруына ерекше мән беруі қажет. Түбегейлі бетбұрыс 

оқу-тәрбие жұмыстарында тұрақты орын алуы тиіс. Көп жағдайда мұғалімдер, өздерінің, 

педагогикалық этика мен тактиканы сақтамайды, оқушылардың жас ерекшелігіне 

байланысты оның психологиясына терең үңілмейді. Оқушылар алдында өздерін қалай болса 

солай ұстайтын мұғалімдер де баршылық. Оқушылар мұғалімнің әр қимылын, сөзін, киген 

киімі мен жүріс-тұрысын қалт жібермей байқап отыратындығы естен шығармаған жөн. 

Бастауыш сынып оқушылары үшін ең биік бедел – ол мұғалім. Бастауыш сынып 

оқушылары өздерінің ұстазына, олардың біліміне, талас тудыратын сұрақтарды шешу 

әркімнің тәртібі мен табыстарын бағалау кезіндегі әділдігіне сенеді. Мұғалімнің біріншіден 

балалар арасында өз беделін сақтап, нығайтып, екіншіден, оны әр оқушыны адам етіп 

қалыптастыруға игі ықпал етуге пайдалану үшін оның маңызы өте зор. Балалардың өзі 

мұғалімін жақсы көруі қажет пе? Әрине, қажет. Тәрбие ықпалы игі өркен жаю үшін қажетті 

шарт. Сондықтан балалар мұғалімді өзінің жан дүниесін жарқырататын досы, тәлімгері, 

жетекшісі ретінде көруі үшін өзінің қалай ұстануы қақында ұстаздың ойланғаны жөн. Бастауыш 

сынып оқушысы кез келген білімді мұғалім арқылы қабылдайды. Ол оқу мен ұстазды 

ажыратпайды. Егер бала мұғалімді жақсы көрсе, демек ол оқуды да жақсы көреді, мұғалімді 

жақсы көрмей одан қаймықса, демек ол оқуды азап көреді, қиналады, мектепк құлқы соқпайды. 

Жақсы көрген мұғалімнің пікірі, бағасы үшін оқушы адамдарға, олардың қимыл – ісіне қарым-

қатынас жасаудың нұсқасы болып табылады. Сүйікті ұстаз – оқушының өмірге қарайтын мөлдір 

де таза әйнегі. Ол «әйнектің» өзін аңғармайды, бірақ таным терезесінен көрінетін заттар мен 

құбылыстарға зор мейілінше құштарлана таңырқай, мақтана қуана шұқшия қарайды, 

«неліктен?» ал егер басқаша болса ше?» деген сияқты сансыз сұрақтар қояды, күдігін, 

тұжырымын, ой қорытындысын, көзқарасын, адамгершілік түсінігі мен позициясын айтады. 

Жақсы көретін мұғалімнің сабағы – мұның өзі таным құштарлығына көкірек толтыра тыныс алу; 

ұстаздық тәлімгерлігін, адамгершілік – этикалық тәлімгерлігін, пікірлерін бала өзі 

орынықтыратын бірден-бір дұрыс позиция деп қабылдайды. Бірақ егер бала мұғалімді жек 

көрсе, одан қаймықса, онда ақиқат терезесі баланың бір нәрсені соншалық қинала көретін және 

жалпы оған қинала қарайтын қисық айнаға айналады-деп жазады А.Нұғысова [1, 5-7 б.]. 

Өз ұстазын ұнатып, оған сеніп, соңынан еруі үшін балалар одан не көруі керек? 

Біріншіден, олардың бәрін және әрқайсысын түсіне білуі керек. Оқушылар өздеріне 

әрдайым көмекке келіп, табыстарына қуанатын, сәтсіздікке ұшыраған сәтте көңілдерін көтеретін 

мұғаліммен қарым-қатынас жасау соншалық қызықты екенін сезінуі тиіс. 

Балаларды түсіну – мұның өзі «олардың кейпін кию», олармен бірге қуанып, бірге 

күйіну, олардың өмірін кешу деген болатын А. Аяпова [2, 51-53 б.]. 

Екіншіден, асқан кеңпейілділік, мейірімділік, қайырымдылық, сезімталдық. Мұның өзі 

«Не істегің және қалай істегің келсе де істе, саған бәрі кешірімді» дегенді әсте білдірмейді. Қайта 

керісінше, мұғалім өзінің алдында бала албырттығын, теріс қылығын, өзімшілдігін тежеуге 

тырысуы үшін мұғалім талапты болуы тиіс. Әйтсе де сонымен бірге мұғалімнің бірге күйіне, 

көндіге, кешіре, көмектесе білетіндігін баланың өз тәжірибесінде сезінуі қажет. Ізетшілік пен 

қайырымдылық білім алудың күрделі еңбегіндегі табиғи құбылыс ретінде оқушылардың 

сәтсіздіктеріне төзімділікті, ұстамдылықты, қатынасты тудырады. Бастауыш сынып 
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оқушыларының, әсіресе алты жастағылардың жиі қателесуі, есепті түсіне алмай қиналуы, 

елеңдеу және тағы басқалар болуы мүмкін. Қадам басқан сайын мұғалімнің ескерту жасауына, 

реніш білдіруіне, сабырсыздануына, ата-аналарынан көмек сұрауына сылтау табылады. Алайда 

ұстаз төзімділігінің мәні оқушының қиындықты жеңуіне тілектестікпен, ибалықпен көмектесе, 

келіспеушілік ситуациясын байсалды шеше, өзіндік адамгершілік сезімін қолдай білуде. 

Педагогикалық төзімділік – мұның өзі тәртіп бұзумен, сылбырлықпен, білімсіздікпен ымыраласу 

емес, керісінше оқушының күш-жігеріне, мүмкіндіктерін оптимистік тұрғыдан білуге оның 

өзіндік психологиялық ерекшеліктеріне арқа сүйеу. 

Үшіншіден, әр баланың өскеніне, ержеткеніне, жетілгеніне қуана білуін көруі керек. Тек 

осындай жағдайда ғана бала өзінің ілгерілеуін байқап, өзі мен өзінің күшіне сене алады. Оны 

сыйлайды, оған сенеді, оны тыңдайды, ол коллективке де керек, ол мұғалімге де қызғылықты, 

олар бір-біріне сенеді, ізгі көңіл күйінің осы бір әсерлерінің бәрі де болған оқушыдан 

ажырамауы тиіс. 

Балалар ұжымында өзара түсінісу, жолдастық, өзара көмек, қайырымдылық және 

кішіпейілділік рухының орнатылуы тұтасымен мұғалімге, оның өз оқушыларымен қарым-

қатынасының парасаттылығына байланысты. Тек осы жағдайда ғана балалар меңгерген білім 

программалар мен оқулықтарда қарастырылған тәрбиелік және дамытқыш әрекет ете алады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында [3, 3 б.] «...Білім беру жүйесінің 

басты мақсаты – ұлттық және жалпы адамзаттық мәдениет құндылықтар негізінде жеке 

тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» - деп айқын көрсетілген. Жастарға білім мен 

тәрбие берудің негізі болып саналатын жалпы білім беретін мектептердің педагогикалық 

процесін жақсарту бірінші кезектегі мәселе болса, бастауыш мектеп – негіздің негізгі түп 

қазығы. 

Әрбір оқушының жас шамасымен санасудың, әрқайсысының денсаулық ерекшеліктерін 

ескерудің мұғалім үшін ерекше мәні бар. Оқушыларға ілтипатпен қарау мұғалімдік әдептің 

негізгі алғы шарттарының бірі. Мысалы, мұғалім үн-түнсіз, тіпті ойы далада отырса да бастауыш 

сынып оқушылары ыңғайсызданып, нашар жауап беретінін, бұған керісінше, сынып оқушылары 

сабақ айтып тұрғанда, мұғалім олардың ойларын бөліп, аяғына шейін айтқызбаса, кіржіңдсп, 

сабақта жағымды жағдайды туғызбаса, онда ол мұғалімнің әдепсіздігіне жатады. Әр оқушының 

мінез-құлқы ыңғайына қарай (қылжақбаспен-қатты, қызу қандымен-жай, жаңғалақпен-жұмсақ) 

сөйлесудің де үлкен мәні бар. Мұғалім оқушының мінез-құлқын неғұрлым жақсы білсе 

соғұрлым оларға комфорттық жағдайды жасай алады және әдептен де көп ауытқымайды. 

Педагогтық әдеп мұғалімнің психологиялық білімін алдын-ала қарастырады. Тәжірибе 

жинақтамас бұрын педагогтық әдепті бойына сіңіру әр мұғалім не істеу керек, деген сұраққа, 

міне, шамамен осылай жауап беруге болады. 

Сондай-ақ, оқушылармен ортақ тіл табысу – мұғалімдердің құрметті мамандығының 

құрамды бөлігі, арнайы педагогикалық шеберлік. Мұндай шеберлікті жете меңгеру – 

балалардың психологиясын қалай білетіндікке, жұмыс істейтін коллектівіңнің ерекшеліктеріне, 

өмірлік және педагогикалық тәжірибеміне тікелей байланысты. Сонымен мұғалімнің бойынан 

парасаттылық, байсалдылық, ақылдылық, зейінділік, ыждағаттылық, болашаққа кәміл 

сенушілік, реті келген жерде есе жібермей, бірақ болар – болмасқа күйіп піспеушілік, 

аңғарымпаздық, ілтипаттылық, мейірімділік, қанағатшылдық және осы қасиеттерге байланысты 

педагогтық әдеп берік орын алуы қажет. 

Мұғалім оқушылармен өзара қарым-қатынас жасағанда оларға сенім артуының қандай 

мәні зор. Егер оқушы мұғалімге сеніп, барлық сырын айтпаса, онда сабақ оқытуда, әсіресе 

тәрбие беруде ешқашанда айтарлықтай табысқа жете алмайды. Оқушы мұғалімге шынайы сенім 

артып, өзінің ішкі жан-дүниесін жасырмай ақтарса, онда мұғалім оны ешкімге айтпай, оқушыны 

ұятқа қалдырмай сақтай білсе, оқушылар мұғалімнен қысылмай, өздерін еркін ұстап, жағымды 

жағдайда сезінеді. Кейбір педагогтардың кейбір оқушылардың үн-түнсіз тұйық жүреді деп 

шағым айтуларына көбіне олардың өздері кінәлі, өйткені мұғалім оқушыларға сабақта жағымды 

жағдайды тудыра алмауынан болады. Егерде мұғалім, балалар сөзімізді тындайтын болсын десе, 

онда мұғалім оларға мүлдем басқадай қатынас жасауы керек. Оларға көбірек сенім арту, жеке 
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бастарын сыйлау, олардың бойына өз қадыр-қасиетін сезіне білуді сақтап, одан әрі дамытып, 

оларға жағымды жағдайды жасауы қажет. 

Көңіл-күй әрқашанда көтеріңкі болсын! Оқуда да, тәрбие мәселесінде де көңіл-күйдің 

көтеріңкі болуы – табыс әкеледі. Егер педагог өзінің көңіл-күйін игере алмаса, онда ол 

педагогтық әдепті сақтай алмағаны. Әрине педагог та - қарапайым адам ғой, оның өмірі басқа 

көптеген адамдардай тек қана бірыңғай шаттықтан тұрмайды. Өмірде бәрі де ілгері басушылық, 

кері кетушілік, жабырқаушылық, бақытсыздық т.б. болып жатады. Дәл осындай бір сәтсіздіктің 

бірі басқа түскенде педагогтың көңіл-күйі әрине өзгереді, бірақ, басқа түскен қайғыны 

оқушыларға білдірудің қажеті жоқ. Балалар арасында жұмыс істегенде осы бір күнделікті тәртіп 

ережеінің коллектив арасында алатын мәні зор. «Ұстаз! Көңілсіздікті мектеп табалдырығынан 

аттар жерде қалдыр!» - деп классикалық педагогиканың бір ережесінде қандай орынды 

айтылған. Балалар ұжымында әрқашанда шаттық үстем болуы керек. Мұғалім кей жағдайда 

артиске ұқсас. Ал, нағыз артист өзінің көңіл-күйін жасыра алады. Міне, нағыз шебер педагог те 

солай болуға міндетті. Балалар жайдары жүзді, шат көңілді, қуанышты болуды қалайды. Егер 

мұғалімнің көңіл-күйі төмен болса, онда ол ең болмағанда өз шәкірттерінің көңіліне қаяу 

салмағаны абзал. Мұғалім балаларға сабақта комфорттық жағдайды жасай отырса, оларға білім 

беріп қана қоймай, өзінің жан-тәнің де, күш-жігерін де, сүйіспеншілігін де, өмірге құштарлығын 

да сарқа бере білуі қажет. 

Оқушылар жүрегіне жол табыдың негізгі амалы, ол оқушыларға жағымды жағдай жасау, 

ол үшін педагог талапқа сай болуы керек. Мұның өзі педагогтық шеберлікті жетемеңгеруді 

міндет етіп отыр. Дегенмен педагогтық әдеп және оқушылармен ортақ тіл табысу жағы 

жеткіліксіз болса, жеткіншеқ ұрпақ тәрбиелеуде нағыз шебер болу мүмкін емес. Ұстаз ең 

алдымен – оқушылардың айнымас жан досы, олардың ең жақын көретін адамы, сондай-ақ, 

жәбірден арашалайтын панасы бола білуі керек.  

Әзіл. Тапқыр сөз. Оқушылар әзілді сүйеді. Оқушылардың әзілі – олардың ақыл-ой және 

жалпы өсуінің көрсеткіші. Олар үшін әзіл – рухани өсу қажеттілігі. Оларға әзілсіз өмір сүру 

қиын. Өзі әзілді сүйетін, тапқыр сөзді мұғаліммен оқушылар ықыласты араласады, оның 

қателіктерін, тіпті күрттігін де кешіре береді. Ал әзілге жоқ мұғаліммен араласы әлде қайда 

күрделірек. Айта кету керек, ондай мұғалімдерде көбіне әдеп те шамалы болады. Оқушылардың 

әзіліне олар үсті-үстіне кінәлау, үркіту, дауыс көтеру, «тап қазір тоқтатыңдар!» деп талап 

қоюмен жауап береді. Осындай жағдайлардан соң мұғалім оқушыларға ешқандай жағымды 

жағдай тудыра алмайды. Мұғалім сабақта оқушыларға комфорттық жағдайды тудырудың бір 

амалы, ол оқушылармен орны туған жерде әзілмен, тапқыр сөзбен сөйлесу, оларға сабақты 

көңілді өтуіне ықпалын тигізетіні белгілі. 

Педагогтық тактика. Ол мұғалімде оқушыға әсер етудің жағдайға қарай орағытуға 

болатын әр түрлі құралдарының мол қоры болуын ескереді. Онда бір сөз тіркесін сан құбыртып 

айтатын алуан түрлі дауыс ырғағы, күлімсіреу, әсерлі көзқарас, ым-қимылдардың жинақталған 

шоғыры, тұрақты сөз нұсқаларының, мәтелдердің айтарлықтай қоры, сондай-ақ бірқатар 

артистік қимыл-қозғалыстар және шешендік тәсілдер қоры болуы тиіс. Мұғалімнің сырттай 

қолайсыздығы да ішкі қолайсыздық сияқты оқушыға әсер ету мүмкіндігін шектей түседі. Сан 

құбылатын дауыс ырғағы байлығының ішінен тек бажылдауды, ал бар сөздік құралдарынан: 

«Қимылдама! Үнінді шығарма! Сөйлемей отыр!» деген сияқты мезі болған сөздер жиынтығын 

қолданатын, «техникалық» жағынан қаруланбаған мұғалімнің табысқа жетуі шамалы болады. 

Әсер етудің құралдарын ұзақ уақыт пайдалана беруге болмайтыны белгілі. Олар «тозады». Егер 

ондай педагог тактикасын өзгертпесе, ол өз оқушыларының көңілін таппайды, сыйластығына 

жетпейді, сүйіспеншілігіне ие болмайды, оларға комфорт тудыра алмайды. Бала жанын 

жараламау, ренжітпеу, әсер етудің әдепке жат құралдарын қолданбау үшін мұғалімнің қаншама 

алуан түрлі әдістерді меңгеруі қажет. 

Оқушымен жеке әңгімелесу кезіндегі мінез-құлық. Оқушымен жеке сөйлесу-мұғалім 

шеберлігінің көрсеткіші және оларға сабақта жағымды жағдайды тудырудың бір амалы. Ондай 

әңгімеге мұғалім сабақтан кем дайындалмау керек. Оның жоспарын, барысын, өзінің оқушыға 

қояр сұрақтары, сонымен қатар ол тарапынан болуы мүмкін сұрақтарды, ол сұрақтарға 
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жауаптарды ойластыру, оқушы мұғалімге барынша ашылу үшін, оған жағымды жағдайды қалай 

туғызу керектігін ойластыру қажет. Оқушыға жағымды жағдайды туғызған кезде ғана оқушы 

мұғаліммен жеке әңгімелесу кезінде жақсы қарым-қатынасқа түседі. Мұғалім оқушылармен 

жеке әңгімелесу кезінде, әр оқушының мінез-құлқына көңіл аударуы қажет, себебі 

оқушылардың мінезі, темпераменті барлығында бірдей бола бермейді. Мысалы: сангвиник пен 

холерик темпераменті оқушылар тез қарым-қатынасқа түседі, олардың басым көпшілігі сабақта 

белсенді болады, олармен әңгімелесу де және оларға сабақта жағымды жағдай тудыру да оңай. 

Ал енді, флегматик пен меланхолик тұйық, жәй қимылдайды, тез ренжігіш болып келеді, сабақта 

енжар болып келеді, сондықтан да олармен жеке әңгімелесу, оларға жағымды жағдайды тудыру 

қиынға соғады. 

Шебер педагог, мұғалім жоғарыда атап өткендей, өзінің бойындағы педагогикалық 

шеберлігі мен педагогтық әдебін жақсы пайдалана білсе, оқушыларға жағымды жағдай тудыра 

отырып, олармен жақсы қарым-қатынас орнатып, олардың сабаққа белсене қатысуымен, сабаққа 

деген қызығушылығын оятады. Яғни, мұғалім өз көздеген мақсатына жетеді. 
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            Көркем әдебиеттегі психологизм мәселесі-ғылыми, әдеби мәні мол, күрделі мәселө. 

Психологизм-қоғамдық алғышарттар мен жеке адамдар дүниетанымын, олардың іс-

әрекетіне жетекші сана-сезімдік қозғаушы күштерді сенімді суреттеу жемісі. 

"Қахарманның рухани әлемін, жан сырын жеткізу амал-тәсілдерінің жиынтығы немесе 

идеялық-эстетикалық шығармашылық феномен- психологизм",- дейді Б. Майтанов. 

Кілт сөздер: психологизм, эмоция, жағымды және жағымсыз эмоция, психология. 

 

Проблема психологии в художественной литературе является сложной, научной и 

литературной проблемой. Психология является результатом обоснованного мировоззрения 

социального происхождения и личности, а также убежденности ведущих движущих 

сознанием сил в их действиях. «Это сочетание техник, передающих душу и дух кахмара, или 

психопсихологию идеологического и эстетического творчества», - говорит Б. Maйтанов. 

Ключевые слова: психологизм, эмоция, положительные и отрицательные эмоции, 

психология.  

          

Тhe problem of psychology in fiction is a complex, scientific and literary problem. 

Psychology is the result of a well-founded worldview of social origin and personality, as well as the 

conviction of the leading consciousness-driving forces in their actions. 
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“This is a combination of techniques that convey the soul and spirit of the Kahmar, or the 

psycho-psychology of ideological and aesthetic creativity,” says B. Maitanov.         

Key words: psychologism, emotion, positive and negative emotions, psychology. 

 

М. Жұмабаев: «Психология» деген сөз жан туралы ілім. Жан бар. Барлығы сол, оның 

істері көріністері  бар.  Ақша  қарда  жосылып  жатқан  айқын  ізге  түссек,  алдымызда 

аңның барлығына күмән қыламыз ба? Бұ да сол сықылды, жалғыз-ақ, айырма  мынау  –  ізіне  

түсіп  зерттеп  отырып,  адамзат  аңды  баяғыдан бері соғып келсе де, жанға жете алған жоқ», 

– деп жазады [1,77]. Адам жан дүниесінің сан қатпарлы сырының бірі болып табылатын 

эмоция құбылысының мәнін, қасиетін, түрін, ерекшелігін, оны көрсететін тіл-дік құралдар 

мен тәсілдердің сипатын анықтау да күрделі мәселелердің бірі. 

Адамның  эмоциялық  жағдайына  қарама-қарсылық  сипат  тән болғандықтан эмоция  

жағымды және  жағымсыз болып бөлінеді. Бұл қарама-қарсылық   сипатсыз  эмоциялардың  

болуы  мүмкін  де  емес. Ұнату  мен  жек  көру,  ризалық  пен  наразылық,  сүйіспеншілік  

пен өшпенділік  – бұлардың  барлығы  адамның  күнделікті  қажеттіліктерінің,  

мұқтаждықтарының  өтелу - өтелмеуімен  байланысты  адамның қылықтары  мен  іс-

әрекетінде  ұнамды  немесе  ұнамсыз  қатынастарды білдіруі.  Бұлардың  барлығы  тек  

сыртқы  әсерлерге  ғана  емес,  әр адамның  даралық,  психологиялық  ерекшеліктеріне  де  

байланысты. Біреудің  дауыс  көтеріп,  қаттырақ  сөйлеуі,  ұнамсыз  интонациямен күлуі,  

жақтырпай  қарауы,  менсінбеуі  адамның  көңілін  түсірсе, жұмысының  сәтті  болып  

реттеле  бастауы,  ауа-райының,  жыл маусымының  қолайлылығы  адамның  көңілін  

көтеріп,  қуанышқа бөлейді.  Жағымды  эмоцияға  қуану,  сүйсіну,  еркелеу,  қызығу  т.б., 

жағымсыз  эмоцияға  қорқу,  ашулану,  ызалану,  кектену,  қайғыру, абыржу,  налу,  үрейлену  

т.б.  жатады. Зерттеушілердің  пікірінше жағымды эмоцияға қарағанда жағымсыз эмоцияның 

түрі көп [2,27]. М.И. Черемисинаның пікірінше белгілі бір әрекеттің аяқталуынан кейін  

туындайтын  айқындаушы  эмоция  түрлері  де  бар.  Автордың теориясы  бойынша  

эмоцияның  белгісі  мен  күші  адамның  мақсатқа жету дәрежесіне байланысты анықталады. 

Егер алға қойылған мақсат орындалса, жағымды эмоция туады, ал орындалмаса жағымсыз 

эмоция туады  [3,13].  П.К.  Анохин:  «Жағымды  эмоция  барынша  өнімді жұмыс істеуге 

жағдай жасайды, ол адамға кереметтей күш-қуат береді, мұндайда  адам  еш  шаршап-

шалдығу  дегенді  білмей,  күндіз-түні жұмыс істей алады», – деп жазады [4, 25]. «Ал 

жағымсыз эмоциялар адамның  жандүниесіне,  сондай-ақ  ішкі  секреция  бездері  мен  

вегета-ция  қызметтеріне  әр  қилы  әсер  ете  отырып,  физиологиялық  процестердің  

бұзылуына  әкеп  соқтырады.  Мұндай  әсерлер  белгілі  бір дәрежеде ішкі ағзалардың да 

(жүректің, асқазанның, ішектің) қызметін бұза алады» [4, 25]. Эмоцияның жағымды және 

жағымсыз түрлерін шығармадан мысал келтіріп көрейік. Мысалы,  

-Ай, бәкерелді-ай, енді қайттым. Бір науқасқа керек еді. Зәрушілік. 

«Қазақстанда»* бар екен. Тек үкіметшілерге ғана  береді дейді. Бір марқамет 

қылыңыз, бай-еке! – деп қазақ жампаң қақты. («Бақтың әдісі», 324-бет). 

«Ойбай» деген бір әлсіз дауыс шығып, қорқырап, құлап кетіп бара жатты («Бадырақ», 

21-бет).  

Жағымды  немесе  жағымсыз  эмоцияның  күші  алғыс  және  қарғыс мағынасындағы  

тілдік  бірліктер  арқылы  да  көрінеді.  Алғыс  немесе қарғыс  мағынасындағы  сөйлемдер  

істелген  іске,  қимыл-қозғалысқа деген адамның көзқарасын білдіреді. 

Адамдардың белсенділігіне ықпал етуіне қарай эмоция күшті және әлсіз  болып  

бөлінеді.  Адамның  ерекше  белсенділігін  туғызатын  қуаныш, ашу сияқты эмоциялар күшті 

эмоция болып есептеледі, ғылымда стеникалық  эмоция  деп  аталады.  Стеника  аудармасы  

күшті  деген мағынаны  білдіретін  грек  тіліндегі  stenos  деген  лексикалық  бірліктен 

қалыптасқан  термин.  Ал  керісінше  адамның  белсенділігін  төмендететін  сағыныш,  

қорқыныш  сияқты  эмоциялар  әлсіз  эмоция  болып есептеледі, ғылымда астеникалық 

эмоция деп аталады. 
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Күшті  эмоция  болып  саналатын  ашуды  оған  синоним  ретінде  де қолданылатын  

ренжу  ұғымымен  салыстырсақ,  бір-біріне  синоним болғанымен  екеуі  деңгейі  жағынан  

бір  емес.  Ашулану  –  ренжудің жоғары  деңгейі  ретінде  көрінетін  психологиялық  жағдай.  

Ашу  – адамның  эмоциялық  жағдайын  білдіретін  атау.  Ашудың  жеңіл  түрі және күшті 

эмоция ретінде қарастырылатын ауыр түрі бар. Қатты ашу немесе  ашудың  ауыр  түрі  

зығырданы  қайнады;  қанасына  сыймады,ызаға  булықты  т.с.с  тіркестер  арқылы  беріледі. 

Адам  бойындағы  күшті  эмоция  әдетте  әлсіз  эмоцияға  үстемдік етеді. Эмоцияның әлсіз 

түрлеріне қоқыныш, сағыныш, уайым, енжарлық т.б. жатады. Қ. Жарықбаев күшті және әлсіз 

эмоцияға қатысты былай деп  жазады:  «Бұл  жерде  мынадай  бір  жағдай  есте  болсын.  Түрлі 

нақтылы  жағдайдың  ретіне  қарай  адамдарда  бір  сезімнің  өзі  бірде қуатты,  бірде  әлсіз  боп  

көрінуі  мүмкін.  Мәселен,  қорқыныш  сезімі кейде бір адамның буынын босатып, пәрменсіз 

етсе,  енді бірде қауіп-қатерге  қарсы  тұрғызатын айбаттылыққа  (күшті  сезім)  ауысуы мүмкін» 

[5,247].   

Жағымды  эмоцияны,  оның  ішінде  құптауды,  қолпаштауды,  мадақтауды, мақтауды,  

рух  көтеруді,  көңілін  көтеруді,  сүйсінуді,  жарайсың  деген ниетті,  разылық  сезімін  білдіру  

үшін  қолданылады  деп  есептелінетін ырзамыз, бәрекелді  сөздері   жағымсыз  реңкте  де  

жұмсалатындығын  көркем әдебиеттен алынған тілдік деректер көрсетіп отыр. Мысалы, 

-Бір-бірлеріңе ырзасыңдар ма? – деген сүрауына:-Ырзамыз! – деп, күйеу жып ете түсті. -

Жоқ, ырзалығым жоқ. Осы пәленің қайдан жабысқанын білмеймін. Ажыратыңыз,ыртиярыма 

жіберіңіз!- деді Қатшы («Қуыршақ» фельетон, 351-бет).  

Жалба жеңді, көнетоз Қашқардың қызыл шекпенін киген жапырақтау жалау сары қазақ, 

шошқаның шұжығы беттес семізше сәудегердің дүкеннің алдына келеді:-Уа, бай! Жүз бесінші 

шай...- деді.-Шай сатылып бітті,- деп, сәудегер біреуге тотияйын өлшей берді. 

-Ай, бәкерелді-ай, енді қайттым. Бір науқасқа керек еді. Зәрушілік. «Қазақстанда»* бар 

екен. Тек үкіметшілерге ғана  береді дейді. Бір марқамет қылыңыз, бай-еке! – деп қазақ жампаң 

қақты. («Бақтың әдісі» фельетон, 324-бет). 

«Ойбай» деген бір әлсіз дауыс шығып, қорқырап, құлап кетіп бара жатты 

(«Бадырақ», 21 бет).  

Қап, сырқата болса, ылаж жоқ. Бір данасы қалып еді,- деп  сәудегер қуысқа еңкейіп бір 

қағаз шайды алып алдына қойды.-Мұныңыздың құны?-Дәл бағасы 4 сом; құйрығымен 8 сом.-

Ойбай, құйрығы не?-Құйрығы бұлар,- деп бөлектеп қойған бірталай нәрсені әкеліп шайдың 

үсітіне үйе салды. Олары: бір сауыт одеколон, бір дюжина темір шай қасық, бір шалбардың 

өмілдірігі (подтяжки) («Бақтың әдісі», 324 бет). 

-Алмасан кетеуар! – деп, сәудегер шайға ұмытылып еді: -Ойбай, әке, алдым алдым... деп, 

жалма-жан шайды да, құйрықты да ұстай алды. -Алайын, әке, алайын, алмауға амалым жоқ. 

Ауруға зәрі еді («Бақтың әдісі», 325 бет).  

Күндердің күніне ауданға жиырманшы ауылдың кедейлері арыз жаздырыпты: -Ойбай, 

аудан еке, өкілің сорлатты ғой. -Маған бес қара жазып, үш қара берді. -Маған списокке екі қара 

алды деп қондырып еді, біреуін-ақ алдым («Бақтың әдісі», 335 бет). 

Көп мәнді  ойбай  одағайының  интонациясы  жайында  «Қазақ грамматикасында»:  

«Ойбай!  одағайы  үрку,  шошыну  мағынасында жұмсалса,  онда  екпін  бірінші  буынға  

қойылады  да,  сөздің  өзі  жұлып алғандай,  тез,  жылдам  айтылады.  Егер  таңырқау,  таңдану  

мәнінде жұмсайтын болсақ, онда екпінді, керісінше, соңғы буынға ауыстырып соңғы «а» 

дыбысын мейілінше созып айтамыз (ой-ба-а-й)» [48,566]. 

Ой қалқа, біздің көңіл қайда жатыр, Толқыған он төртінші айда жатыр.Ат тұрса, атан 

тұрса көз салмаймын, Арғымақ, асыл тұқым тайда жатыр. («Құлагер»,276 бет).  

Отты екен жануардың екі көзі! Перінің пырағы ма мұның өзі! Түтігіп, қап-қара боп 

тұрады Батыраш, Жалғыз-ақ «Қап!Қап! болып айтқан сөзі. («Құлагер», 275 бет).  

«Ай, әлеумет, жараңдар, Асқа жиын адамдар! Жарға құлақ салыңыз, Бірің қалмай, бәріңіз, 

Айтқанымды біліңіз, Атқа тегіс мініңіз! («Құлагер», 281 бет).  

Ұқсатты аяқтары басқан тасты, Көк қырқа жұлмаланып, шандақ басты. Қопақтап отыра 

алмай қойдай шулап, Екі жақ «А,құдайлап» аруақтасты. («Құлагер», 294 бет). 
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 -Ассалаумаликум окроно!  -һа,қош келіңіздер,балам. Мектепке белгілейміз, ақыңызды 

аласыз, жол қаржыларыңызды да береміз. Шайхана-пайханада жата беріңіздер...-дейді 

(«Сонымен, кетіп барам» фельетон, 372-бет).  

Отырған мырқымбайлар: -Осы шал не деп тұр? – десті. -Бәсе, не деп тұр? – десті («Газет 

емес,концерт», 365 бет).  

-Уа, қатын! -Уа,байғұс. -Шайыңды қайната гөр. Құдай оңдады «құқ» болмаппын... («Құқ» 

фельетон, 340-бет). -Ой, сұмдық-ай, сұмдық...-деп, тамсанып тұрып-тұрып Сары сақал қыдырып 

кетті («Бақтың әдісі», 321 бет).  

-Қап, сырқата болса, ылаж жоқ. Бір данасы қалып еді,- деп  сәудегер қуысқа еңкейіп бір 

қағаз шайды алып алдына қойды.(«Бақтың әдісі», 324 бет). 

Қорыта келгенде, психологиялық шығарманың өзіне тән жанрлық ерекшеліктері нақты 

көркем мәтіндерді талдау барысында төмендегідей айқындалады: 

- Біріншіден, психологиялық прозада оқиға, кейіпкер, кезең, уақыт, тақырып, 

идея деген мәселелер алдыңғы сапқа шыға қоймайды.  Ол арнайы түрде талап етілмейді. 

- Екіншіден, мұнда  ең бастысы -  жеке адамның ішкі өмірі, өмір мен өлім арасындағы 

кезеңде адам бастан кешетін азапты тағдыр тәлкегі, кейіпкердің күрделі тұлғаға айналуы 

көркемдік назарға алынады. 

- Үшіншіден, шығармада шым-шытырық оқиғалар тізбегінен гөрі, жеке адам 

санасындағы сапалық өзгеріс, рухани қопарылыс. Ішкі сезімдік құбылыстар тереңдітіле 

талданады. 

- Төртіншіден, психологиялық прозаның көркемдік әлемі өзінің жанрлық талабына сай 

жеке санада жүріп жатқан ой мен сезім қайшылықтарын, сөз бен іс сәйкессіздіктерін тереңдеп 

талдап, көркемдік жүйеде саралайды.   
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Мақалада, химия сабағында оқыту мен оқу үдерісін жетілдіру  мақсатында практикалық 

жұмысты сапалы түрде бағалаудың бір  үлгісі берілген.  Жаңа  білім  беру  жүйесінде  оқушыны 

биік  шыңға  жетелеу  үшін,  мұғалім  практикалық жұмыстың өтілуін жаңаша көзқараспен  

жасалғанын көрсеткен. Мұғалім практикалық жұмыстарды өту барысында оқушының білім 

алуы мен дамуының мүмкін болатын тиімді жолдарын қарастырған. Мақалада практикалық 

жұмыстың  толық бағалау түрлері ашық түрде  көрсетілген. Жаңа  әлемдегі жаңа ұстаз  үшін  

осындай  бағалау түрлерін қолдану оқушыларды әділ де, нақты бағалауға негіз болады. 

Кілт сөздер: жаңартылған  білім  беру бағдарламасы, дағды, деңгейлік тапсырма, 

практикалық жұмыс, бағалау, бағалау критерийі 

           

В данной статье рассматривается методы качественного оценивания практической 

работы на уроках химии. Особое внимание автор акцентирует на новых подходах к оцениванию 

практических работ на уроках, что позволяет добиваться от учеников закрепление 

практических знании, умений и навыков в новом формате обучении. Также раскрыты различные 

формы оценивания которые дают возможность определить уровень учебных достижений 

учащихся каждого ученика и позволяет решить новые задачи, связанные с практической 

направленностью обучения.   

Ключевые слова: обновленная образовательная программа, навык, дифференцированные 

задания , практическая работа, оценивания,  критерий оценивая 

 

With a view to improving the learning process in the article, the article is provided with the best 

possible way to evaluate practical work. In the new education system, the teacher showed new approaches 

to practical work, and the teacher also considered all possible ways to improve the students’ knowledge. 

The article shows all types of assessment. At each stage of practical work, types of assessment are shown. 

The techniques and methods used by the teacher give an accurate assessment for the student.  

 

Key words: updated educational program, skill, differentiated tasks, practical work, 

evaluations, criterion evaluating 

 

Мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің өзегі оқушылардың дамуын нақты бағалай алу.                 

М.Барбер 

 

Химия пәні эксперименттік ғылымдар қатарына жатады. Химия  сабағында  

материалды  толығымен  игеру  үшін  міндетті  түрде  практикалық, зертханалық жұмыстар 

өткізілуі шарт. Эксперимент  жасау  арқылы оқушылардың төмендегідей дағдылары 

қалыптасады:  

- мақсатты дұрыс қою 

- қажетті құрал-жабдықтарды іріктеу  

- реактивтерді қауіпсіз қолдану 

- зерттеу жұмысын жасау 

- эксперимент барысында туындаған сұрақтарды анықтау 

- туындаған сұрақтарды одан әрі зерттеу 

- осы ғылыми теориялық негізде оқушылардың белсенді ойлауын қалыптастыру 
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- ғылыми тілді қолдана отырып қарапайым қорытынды жазу  

Практикалық  және зертханалық жұмыстарды  жүйелі  түрде өткізу оқушылардың 

ойлау, синтездеу, анализдеу, салыстыру қабілеттерін  белгілі  бір  жолға  қоюдың бірден бір 

маңызды құралы болып табылады. Практикалық  жұмыстарды  бір  сарынды  өткізбей, 

оларды  оқушылардың  қабілеттеріне  байланысты саралап  беруге  де  болады. А деңгейлі  

оқушыларға  толығымен мақсат қоя отырып, нұсқаулық  беру абзал, сол бойынша оқушы 

практикалық жұмыстарды орындайды. Ал В деңгейлі  оқушыларға қажетті  құрал-жабдықтар 

мен тақырыпты берсе сол  бойынша жұмыс  барысын болжап, нұсқаулықты өздері  

құрастырады. Жоғарғы  деңгейлі  оқушыға тек тақырыбын  берсе оқушы өздігінен қажетті 

құрал-жабдықтарды  іріктейді, мақсатты өзі қойып жұмыс барысын құрастырып орындайды. 

Оқушыларды  осындай деңгейлерге  бөліп  практикалық жұмыстарды өткізу жалықтырушы 

сипатта болмайды. Бірінші  деңгейдің  оқушысы екінші  деңгейге, ал екінші деңгейдің 

оқушысы үшінші деңгейге  өтуіне қызығушылығы  туындайды. Алдарына нақты  мақсаттар  

мен  міндеттер  қоя бастайды және сол  мақсатқа жетуге ұмтылысы артады. Оқушыларды 

қабілеттеріне сай деңгейге бөліп оқытудың тиімділігі практикалық жұмыстың жоғарғы 

деңгейі ғылыми жоба жасауға оқушыларды бағыттайды. Өздігінен жұмыс істеу қабілеті 

дамып, білімге деген құштарлығы оянады. 

Мұғалім оқушыларға тиісті бағыт-бағдар беру арқылы практикалық жұмыс тиісті 

нәтиже беруіне ықпал етеді. Әрбір тәжірибеден кейін 

мұғалім оқушылардың қатысуымен логикалық талдау 

жүргізеді. 

Мысалы:   

1. Эксперимент не үшін жасалды? 

2. Экспериментке қандай заттар алынды?  

3. Олардың  қасиеттері қандай? 

3. Эксперимент кезінде не байқалды? 

4. Реакцияның жүруі үшін қандай жағдайлар 

қажет? 

5. Эксперименттің артықшылығы 

6. Эксперимент кезінде кеткен кемшіліктер 

7. Кемшіліктерді түзету және жетілдіру жолдары 

8. Қорытынды жасау. 

Химия сабағында практикалық жұмыстар жүргізу оқушылардың шығармашылық 

ізденуі, ойлау қабілетінің дамуы, сабаққа деген қызығушылығының артуы байқалады. 

Кәсіптік білім алуына, химияның өмірмен, халық шаруашылығымен байланысын, химия 

өндірісінің ғылыми негіздерін ашып көрсетеді.  

 

Практикалық жұмысты сапалы түрде өткізу әр мұғалімнің міндеті. Практикалық 

жұмысты бағалау арқылы оның  сапасын  айқындауға болады.  Бағалау сабақ берудің және 

оқытудың бөлінбейтін бөлігі болып табылатындықтан, ол жеке қосымша тапсырма ретінде 

қаралмайды. Практикалық жұмыста оқу мақсатынан ауытқу болмау керек. Бағалау үдерісі 

қолайлы және басқарылатын болуы үшін практикалық  жұмысты кезеңдерге  жіктеп,  әр  

кезеңге  тиісті  бағалау критерийлерін құру  қажет. Тиісті критерийлер оқушыға дағдының 

және түсініктің дамуын анықтауға мүмкіндік береді. Химия пәнінен практикалық жұмысты 

төрт бөлімге бөлуге болады.  

 І. Кіріспе 

ІІ. Негізгі бөлім 

ІІІ. Сұрақтар мен есептеулер 

ІV. Қорытынды 

Практикалық жұмыстарды өткізу  барысында сабақтың  басынан  аяғына  дейін 

бағалау  жұмыстары  жүргізіледі.  Бағалау үлгісі 

Практикалық жұмыс  
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Тақырыбы: «Натрий гидрокарбонаты термиялық ыдырағанда энтальпия өзгерісін 

есептеу. (Гесс заңы)»  

№       Б      Бағалау    

Сипаттамасы  

Бағалау критерийі/( Балл 

қоюға болады) 

І. КІРІСПЕ  

1 Ынтымақ-

тастық  

атмосфера-

сы 

Оқушылардың бір-біріне жылы  лебізін 

немесе  сәттілік  тілеу жұмыстың 

ынтымақтаста жасауына мүмкіндік  береді 

- Көңіл күйінің жақсы  

болуы 

- Көңілін  көтеру 

2 СТАРТЕР  Оқушының зейінін мұғалімге  аудару 

Стартер  кезінде практикалық  жұмыстарды 

жасауға  қажетті  құралдарды  слайд  арқылы 

көрсету, олардың  атауларын  үш  тілде айту 

-Құралдардың  аттарын  

біледі 

- Жұмыс  істеу  

принциптерін біледі 

- Екінші тілде  

атауларын біледі 

- Үшінші  тілде  

атауларын  біледі 

3 Тақырыбы  

мен  

мақсаты 

Практикалық жұмыс 

 Натрий гидрокарбонаты термиялық 

ыдырағанда энтальпия өзгерісін есептеу.  

(Гесс заңы)  

Мақсаты: Екі реакция үшін энтальпия 

өзгерісін есептеу және Гесс заңын қолдана 

отырып энтальпия өзгерісін анықтау.  

- Тақырыпты  дұрыс  

айқындай  алады 

- Мақсатты  дұрыс  қоя  

біледі 

4 Теориялық  

білім 

Реакцияның  жылу  эффектісі  дегеніміз не? 

Экзо- және эндотермиялық  реакция  

дегеніміз  не? 

Стандарт  энтальпия  дегеніміз  не? 

Гесс заңы? 

 

 Реакцияның  жылу 

эффектісін  біледі 

 Экзотермиялық  

реакцияны  біледі 

 Эндотермиялық  

реакцияны  біледі 

 Стандарт энтальпияны  

біледі 

 Гесс заңын  біледі 

5 Практика-

лық  

жұмыстар-

дың 

бөлімдері 

Нұсқаулықпен  танысу 

Жұмыс  барысы: 

1. Химиялық ыдысқа 2,7 г қатты натрий 

карбонатын өлшеңіз.  

2. Өлшенген натрий карбонатын полистирол 

стақанға салып, калориметрге 

орналастырыңыз. 

3. Цилиндрге 20 см
3
 0,2 моль дм 

-3 
 тұз 

қышқылын өлшеңіз.  

4. Қышқылдың температурасын анықтаңыз  

5. Натрий карбонаты бар полистирол 

стақанына өлшенген тұз қышқылын шыны 

таяқшамен араластыра отырып қосыңыз және 

температура өлшеуді жалғастырыңыз. Ең 

жоғарғы температура шегін анықтап, жазып 

алыңыз. 

6. Жұмыстың  1 – 5 қадамын 4,3 г натрий 

гидрокарбонатымен қайталаңыз. Тұз 

қышқылының көлемі 10 см
3
 0,2 моль дм

- 3 
деп  

- Нұсқаулықпен  толық  

танысты 

- Нұсқаулықтың  

қадамдарын біледі 

- Тұзды өлшеуді біледі 

- Қышқылды өлшеуді 

біледі 

- Қышқыл мен тұзды 

араластыруды біледі  
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алыңыз. Мына жағдайда ең төмеңгі 

температура шегін анықтап,  жазып алыңыз. 

 Нәтижелер: 

Натрий карбонаты бар ыдыстың 

массасы / г 

 

Ыдыстың массасы / г  

Натрий карбонатының массасы / г  

Бастапқы температура /°C  

Ең жоғары температура / °C  

Температура өзгерісі / °C  

 

Натрий гидрокарбонаты бар ыдыстың 

массасы / г 

 

Ыдыстың массасы / г  

Натрий гидрокарбонатының массасы / 

г 

 

Бастапқы температура /°C  

Ең жоғары температура / °C  

Температура өзгерісі / °C  
 

6 Қауіпсіздік  

ережесі 
Техника қауіпсіздігі 

● Көзілдірік кию   

● 0,2 моль дм
-3

 тұз қышқылы тітіркендіргіш 

болып табылады  

● Натрий карбонаты  тітіркендіргіш  болып 

табылады. 

 

- Көзілдірік киеді 

- Қолға қауіпсіз қолғап 

еді 

- Қышқылды төкпей 

құйады 

- Тұздарды дұрыс бір 

ыдыстан екінші ыдысқа  

тасмалдайды. 

 

ІІ. НЕГІЗГІ  БӨЛІМ  

1 Жұмыс  

істеу  

принциптері 

Химиялық  құрал-жабдықтармен  жұмыс  

істеу  принциптерін  білу 

 

      

 

- Стақанның жұмыс 

істеу  принциптерін  

біледі 

- Термометрдің өлшемін  

дұрыс өлшейді 

- Цилиндрде қышқылды  

төменгі  ойығы бойынша 

өлшейді 

- Калориметрді бетін 

жауып пайдаланады 

- Тұз салғанда шпательді 

пайдаланады 

- Таразының өлшемін 

дұрыс дәлдікпен  алады 

2  Жұмыс реті 1-ші қадам: 

Натрий карбонатын қажетті мөлшерін 

таразыда  өлшеу. 

Полистирол стақанға  салу 

Полистирол стақанды калориметрге 

орналастыру 

2-ші қадам: 

Тұз қышқылының қажетті мөлшерін 

- Натрий карбонатынын 

қажетті  мөлшерін 

таразыда дұрыс  өлшейді 

- Тараза дәлдігін  

үтірден  кейін  екі  

дәлдікке дейін  алады 

- Натрий карбонатынын 

стақанға толығымен  
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цилиндрде өлшеу 

Натрий карбонаты бар стақанға  араластыра 

отырып құю 

3-ші қадам: 

Ең жоғарғы  температураны  өлшеп кестеге  

жазу 

 

 

аударады. 

- Тұз  қышқылын 

цилиндрге қауіпсіздікті 

сақтай отырып дұрыс 

өлшейді 

- Қышқыл  ойығының 

сызық үстінде  

тұрғанына көз жеткізеді 

- Температура дәлдігін 

дұрыс  анықтайды  

3 Бақылау   Бірінші  реакция экзотермиялық 

Екінші  реакция эндотермиялық 
 Бірінші  реакцияның  

температура  өзгерісін  

дұрыс  анықтай  алады 

 Екінші  реакцияның  

температура  өзгерісін  

дұрыс  анықтай  алады 

4 Мәліметтер Натрий карбонатының  бастапқы  ыдыспен 

өлшенген  массасын  кестеге жазады 

Бос  ыдыстың  массасын  кестеге  жазады 

Таза  натрий карбонатының  массасын  

кестеде  айырым  бойынша  есептеп  кестеге  

жазады 

Натрий гидрокарбонатының  бастапқы  

ыдыспен өлшенген  массасын  кестеге 

жазады 

Бос  ыдыстың  массасын  кестеге  жазады 

Таза  натрий гидрокарбонатының  массасын  

кестеде  айырым  бойынша  есептеп  кестеге  

жазады 

Бірінші  реакция үшін  алынған  ең  жоғарғы  

температураны  кестеге  жазады 

Екінші  реакция үшін алынған ең  төменгі  

температураны  кестеге  жазады 

 Кестеге натрий 

карбонатының ыдыспен 

массасын үтірден  кейін  

екі дәлдікпен  жазады 

 Бос ыдыстың массасын  

үтірден  кейін  екі  

дәлдікпен  жазады 

 Натрий 

гидрокарбонатының 

массасын есептеу  

бойынша анықтап жаза  

алады 

 Температура дәлдігін 

дұрыс  жазады (25 

немесе 25,50 дұрыс; 

25,27 немесе 25,23 қате) 

ІІІ. Сұрақтар  мен  есептеулер 

 

1 Есептеулер 1.  Натрий карбонатынын тұз  қышқылымен 

әрекеттесуінің реакция  теңдеуі: 

реакция 1: ...............................................  

2. Натрий бикарбонатынын тұз  қышқылымен 

әрекеттесуінің реакция  теңдеуі: 

реакция 2: ...............................................  

3. Судың меншікті жылу сыймдылығы 4.2 Дж
–

1
 °C

–1 
, әр реакция үшін энергия  өзгерісін 

есептеңіз. 

4. Тұз  қышқылы  артық мөлшерде алынды 

деп, әр реакцияның энтальпия өзгерісін ∆H, 

кДж/моль  есептеңіз. 

5. Натрий гидрокарбонатының термиялық 

ыдырау  реакция  теңдеуі 

реакция 3:.................................. 

6. Натрий гидрокарбонатының термиялық 

ыдырауы кезіндегі энтальпия өзгерісін 

- Реакция 1 дұрыс  

жазады 

- Реакция 2 дұрыс  

жазады 

- Реакция энергия 

өзгерісін дұрыс 

есептейді 

- Реакция 1 үшін 

энтальпия өзгерісін ∆H, 

кДж/моль  дұрыс 

есептейді. 

- Реакция 2 үшін 

энтальпия өзгерісін ∆H, 

кДж/моль  дұрыс 

есептейді. 

- Реакция 3 дұрыс  

жазады 
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алынған  мәліметтерді пайдаланып есептеңіз. - Гесс заңын  пайдалана  

отырып цикл құрады 

- Цикл бойынша дұрыс 

есептеу жүргізеді 

2 Сұрақтар  1. Натрий гидрокарбонатының тікелей 

ыдырау  кезіндегі энергия  өзгерісін  

анықтауға  болмайтынын себебін 

түсіндірініз? 

2. Реакция шыны стаканда жүргізілмей 

полистирол стаканда жүргізудің  себебін  

түсіндіріңіз  

3. Эксперимент  нәтижесінде алынған 

мәліметтерді стандарт  мәліметттермен  

салыстырыңыз. 

4.  Мәліметтердің айырмашылығын  

түсіндіріңіз 

5.  Эксперименті жақсарту жолын ұсыныңыз 

6.  1, 2 және 3 реакциялар үшін энергия 

деңгейінің диаграммаларын сызыңыз.  

 

- Термиялық ыдырау 

мүмкіндік кезінде 

энергия өзгерісін 

анықтау мүмкін 

еместігін түсіндіреді 

- Стақандардың 

ерекшеліктерін 

түсіндіреді 

- Салыстыру жұмыстары 

дұрыс жүргізіледі 

- Эксперименттердің 

жақсарту жолын 

ұсынады 

- Реакция 1 энергия 

диаграммасын сызады 

- Реакция 1 энергия 

диаграммасын сызады 

- Реакция 1 энергия 

диаграммасын сызады 

ІV. ҚОРЫТЫНДЫ 

1 Қорытынд

ы 

Жасаған  жұмысына қорытынды  шығарады. 

Жұмыстың  тиімді  және  тиімсіз жақтарын, 

туындаған  қиындықтарды  айқындайды және  

оны  шешудің  жолдарын  қарастырады 

- қорытынды  дұрыс  

жасайды 

- артықшылықтарын  

айқындайды 

-кемшіліктерін 

айқындайды 

- шешу  жолдарын  

айқындайды 

          

Бағалау мұғалім үшін: оқытудың келесі деңгейін жоспарлауға, практикалық 

жұмыстарды жақсарту үшін пайдалы кеңестер беруге, жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға 

жеке-жеке мақсат қоюға болады. Ал оқушы үшін: практикада кеткен өз қатесін түзетуге, 

қолынан не келетінін түсінуге, білмейтін тұстарын анықтауға, өзін-өзі реттеуге мүмкіндік 

алады. 

Бұл өте маңызды!  
Практикалық  жұмыстың жүйелі түрде бағаланбауы, оқушының практика  жұмысында  

кездесетін  қиындықтарды шеше алмауына және өздігінен  шешім  қабылдай алмауына әкеледі.  
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КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ МОТИВАЦИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІ 

 

Майкен С.
 
 магистрант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған қ. 

 

Simbat_maiken@mail.ru 

 

Жас мамандар кәсіби әрекетін бастау жолында ерекше және өзгешелігін 

қамтамасыз ететін оның кәсіби мотивациялық мағынасы үлкен әсерін тигізеді. Сонымен 

қатар, кәсіби өмір жолын бастаған жас мамандарда мотивтердің белгілі бір жиынтығы 

бар адам ғана кәсіби әрекетін тиімді жүзеге асыра алады және әрбір маман алдында 

тұрған кәсіби мәселелерін шешіп, функционалдық міндеттерін ойдағыдай орындай алады. 

Кілт сөздер: мотивация, кәсіби білім беру, кәсіби әрекет, психология. 

 

Его профессиональный мотивационный смысл заключается в том, что молодые 

специалисты имеют уникальный и уникальный способ начать свою профессиональную 

карьеру. Кроме того, молодые специалисты, которые начали свою профессиональную 

жизнь, имеют только определенный набор мотиваторов, способных эффективно 

выполнять свою профессиональную деятельность, и каждый специалист может решать 

свои профессиональные проблемы и выполнять свои функциональные обязанности. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональное образование, профессиональная 

деятельность, психология 

 

Professional motivational sense is that young professionals have a unique and unique way 

to start their professional career. In addition, young professionals who have begun their 

professional lives have only a certain set of motivators who are able to effectively carry out their 

professional activities, and each specialist can solve their professional problems and fulfill their 

functional duties.   

Key words: motivation, professional learning, professional operation, psychology. 

   

Мотивация - психология ғылымы бойынша адамға әрекет ету жоспарын құрғызған, іс 

бастатқызған, мақсатқа бағыттаған, талпыныс жігерін күшейткен, істі табанды жалғастырып, 

мақсатқа жетуге құлшындырған ішкі ынталылықтың ықпалдылығы. 

Негізінен алғанда, адамның қызметке деген мотивациясы - адамды белгілі бір 

мақсаттарға итермелейтін қозғаушы күштердің жиынтығы деп түсіндіріледі. Бұл күштер 

адамның іші мен сыртында болады және адамды кейбір істерді жасауға мәжбүр етеді. Сонда 

да басқа күштер мен адамның істерінің арасындағы байланыс өте күрделі әрекеттестіктермен 

орталықтандырылған, ақырында әр түрлі адамдар бірдей күштердің бірдей әрекеттерін әр 

қалай сезінеді. Көбінесе оның, адамның тәртібі, олардың жасайтын әрекеттері кейбір 

әсерлерге деген реакциясына зиян келтіреді, кейін сонда оның әсер ықпалын жасау дәрежесі 

өзгеріп, тіпті ол әсер ететін тәртіп бағыты да өзгереді. 

«Мотивация» термині заманауи психологияда екі жақты мағынада қолданылады: 

мінез-құлықты анықтайтын факторлар жүйесін (бұл, атап айтқанда, мұқтаждықтар, 

мотивтер, мақсаттар, ниеттер, ұмтылыстар және тағы басқа) қамтиды және мінез-құлықты 

ынталандыратын және қолдайтын үдерістің сипаттамасы белгілі бір деңгейдегі қызмет. 

Психологияда көбінесе мотивация адамның жүріс-тұрысына, оның басталуына, бағытына 

және қызметіне түсіндіретін психологиялық себептердің тіркесімі ретінде қарастырылады. 

Психологиялық критерийлерге сәйкес, мотивациялық факторлардың 3 сыныптары бар:      

 1. Мұқтаждық және қажеттілік психикалық қызметтің көзі ретінде; 

 2. Мінез-құлық бағытын анықтайтын себептер;  
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 3. Эмоциялар, субъективті тәжірибелер (ұмтылыстар, тілектер және т.б.) және 

тәртіпті реттейтін қатынастар. 

Е.А. Климовтың айтуына сүйенсек, «Кәсіпкерлік – іс-әрекеттің белгілі бір саласында 

еңбек ететін адамның білімділік, іс-әрекет пен іскерлігінің нәтижесінің жоғары деңгейі 

болып табылады, сондай-ақ адамның психикасының ерекше жүйелі болып 

ұйымдастырылуы». Осы жүйенің келесі жақтары бар: біріншісі, адамға тән іс-әрекет пен 

тұлға субъектісі сипатындағы қасиеттері (зейіннің кәсіби өзгешелігі, қабылдау мен түйсіну, 

ес, ойлау, қиялдың кәсіпке байланысты ерекшеліктері, өзінің мінез ерекшеліктері, дағдылар, 

әрекеттер, іскерлік, ерекше оқиғаларда амал табу); екіншісі, кәсіпкердің мәдениеттілігі, 

білімділігі, тәжірибелілігі; үшіншісі, кәсіпкердің психодинамикасы (психикалық 

күйзелістерінің жылдамдығы, ауысуы, өзгергіштігі), кәсіби жұмыс атқаруда салаларына 

байланысты психологиялық қиыншылықтар; төртіншісі, әрбір қызмет саласына байланысты 

кәсіптің талаптарындағы өзінің гендерлік және жастық ерекшеліктерін ұғыну, сондай-ақ, 

денсаулық пен физикалық қасиеттердің рөлін ұғыну [1]. 

В.Д. Шадриков кәсіби әрекеттің мотивациясы схемасын көрсетіп, еңбек іс-

әрекетіндегі мотивтердің пайда болуын сол кәсіптің қажеттіліктерін қанағаттандырумен 

байланысты деп түсіндірген. Белгілі бір салада кәсіби қызмет атқаратын қызметкер, кәсіпке 

деген қажеттіліктерін қанағаттандыру барысында тұлға іс-әрекет саласында өзінің орнын 

табады, осымен байланысты кәсіби мотивтердің құрылымы қалыптасады [2].  

А.К. Маркованың пайымдауынша, мотивациялық және операционалдық жүйелердің 

қосындысы ретінде кәсіпкерлікті қарастырған. Кәсіпкерлік – кәсіби ерекше психикалық 

қасиеттердің керекті жиынтығы [3]. Әрбір маманның мотивациялық, эмоциялық, еріктік 

аумағына  жататын мынадай ерекшеліктері бар: мотивтер, мақсаттар, міндеттер, 

қажеттіліктер, қызығушылықтар, қарым-қатынастары, бағыттар; кәсіби тырысушылықтары, 

өзін-өзі кәсіби тұрғыдан бағалауы, өзін белгілі бір кәсіптің өкілі ретінде сезіне алуы; 

психологиялық қалыптары мен күйлері, Кәсіби әрекет кезіндегі тұлғаның еңбек үдерісінен 

және нәтижесінен қанағат алуы, эмоциялық ерекшеліктері, кәсібі туралы білімдері, 

әрекеттері мен тәсілдері, психотехникалары, іскерліктері; кәсіптік қабілеттері, кәсіби 

біліктілік деңгейін жоғарылатуға талпынуы; кәсіби тәжірибе мен кәсіби ойлауын 

жоғарылатуы, шығармашылық деңгейін арттырауы; кәсіппен жұмыс атқарудағы кәсіпке 

сәйкес келмейтін психикалық қасиеттердің кедергілері, маман тұлғасының кәсіби өсуі және 

маманның кәсіби әрекеттері мен маман тұлғасының арасындағы қарама-қайшылықтар, 

оларды орнына келтіру жолдары [4]. 

Кәсіпкерлікпен байланысты сұрақтарын талдауда еңбек психологиясында, инженерлік 

психологиясында, кәсіби психология салаларының еңбектерінің авторларының жұмысына 

сүйенеміз: Е.А. Смирнова, Н.В. Кузьмина, Ю.В. Котелова, А.А. Маркова, Е.А. Климов, В.Д. 

Сименко, А.А. Деркач, Р.Д. Каверина, С.Н. Чистякова А.А. Бодалев, В.Г. Зазыкин және т.б. 

И.Г. Кокуринаның кәсіби мотивацияны анықтап көрсетуіне назар салсақ: «Еңбек 

мотивациясы дегеніміз – еңбектің негізгі ынталарына ерекше орын беру үдерісі, осының 

негізінде тұлғаның еңбек іс-әрекетіне кері әсер ететін, маңызды мотивтердің құрылымдық 

деңгейі пайда болуы мүмкін»  [6]. 

М.И. Бобневаның көрсетуі бойынша, «кәсіби қызмет атқаратын тұлғаның белгілі 

әлеуметтік дәрежесі, іс-әрекетті туғызатын қажеттілігі тек мотивациялық жүйе арқылы 

жүзеге асады» деп түсіндірді. Осыдан түйін шығаратын болсақ, қызметкер қандай да бір 

әрекеттерге кірісуден бұрын, өзінің мотивтерін зерттеуге салады, басқаша айтқанда, мақсаты 

бар әрекеттің орындалуына алып келетін үдерістің негізгі бөлімдерін анықтайды [7]. 

Кәсіби әрекетінің өмірлік жолын бастауға кіріскен жас мамандардың кәсіби 

мотивтерінің құрылымына мінездеме беру үшін Б.И. Додоновтың ұсыныстарын 

қолдануымызға болады. Белгілі бір кәсіби әрекеттің факторлар жиынтығын оның себептері 

деп көрсетуге болады, ал, олар: а) Кәсіби әрекеттің орындалу барысынан рахат алу мен 

қанағаттану; б) Кәсіби әрекеттен нәтиже және қорытынды алу (мысалы, білім, дағдылар, 

тәжірибе алу және т.б.); в) кәсіби қызметінен табыстар мен марапатталу (сыйақы, қызметақы, 
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табысқа жету, үстеме ақы, жалақының жоғарылауы және т.б.); г) Кәсіби әрекетті атқаруға 

кедергі жасайтын тыс нәрселермен  айналысуы және жұмыстың атқарылуы кезіндегі 

қателердің туындауында болатын жағдайлардан өзін алшақ ұстауға ұмтылу, жауапқа 

тартылуға тура келетін шараларды болдырмау [8]. 

Мотивацияны сипаттау, оның құрылымын анықтау мәселесі еңбек психологиясының 

негізгі мәселеге жатады. Мотивацияны зерттей келе, өзінше күрделі және маңызды 

психологиялық құбылыс ретінде қарастырамыз және тұлғаның әрбір іс-әрекетінде жүзеге 

асатын мотивтердің жиынтығы, сондай-ақ, бұл құбылыс жас мамандардағы немесе 

тәжірибелі мамандардар тарапынан жасалған кәсіби әрекетіндегі субъектілерде сан алуан 

мотивтер жиынтығы бар болуы мүмкін деп айтуға болады. Осы мотивтердің нақты 

құрылымдық дәрежелері болады. Анық жағдайдағы мотивтердің маңыздылығы 

жұмысшылыардың тұлғалық қасиеттеріне және кәсіби әрекетінің шарттарына байланысты 

болып келеді. Осыған дейін айтылған мотивация мәселері жайындағы еңбектерге сүйенсек, 

кәсіби тұлғаның кәсіби әрекеті әр түрлі мотивтермен сипатталады деген қорытындыны 

болжамдауға мүмкіндік береді. 

Мотивация мінез-құлық пен іс-әрекетті психикалық реттеудің спецификалық түрі. 

Мотивация мәселесін психолог ғалымдар көптеп зерттеген, бірақ, бұл зерттеулердің өзі 

жеткіліксіз десек болады. Мотивация теориясының дамуына маңызды еңбек қорын қосқан 

ғалымдар: С. Адамс, К. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберга, Э. Лоулер, П. Лоуренс, Д. 

Макгрегор, Д.Макклеланд,А.Маслоу,Л.Портер,Б.Скиннера, Ф. Тейлор, және басқа да 

авторлар М.П. Фоллетт, Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер жұмысшылар іс-әрекетін белсендіру, 

кәсіпорындардағы әлеуметтік ахуалды жақсарту әдістерін қарастырды. XX ғасырдың екінші 

жартысындағы жұмыстар Л.И.     Божович,               А.Н.    Леонтьев,             Б.Ф.     Ломов, 

В.А. Ядов, П.М. Якобсон еңбектерімен байланысты. Іс-әрекет және мотивтің арақатынасын 

тұлғалық білім ретінде қарапайым және бір мағыналы ғана деп қарастыра алмаймыз. Мотив 

тұлғада қалыптасқан соң оны нақты бір іс-әрекетке итермелейді, іс-әрекет аяқталған соң 

мотив жоғалмайды және тұлға басқасын орындауға кіріседі. Іс-әрекет үдерісі барысында 

мотив өзгеруі мүмкін немесе, керісінше, мотив сақталып іс-әрекет өзгеруі жағдайы болады. 

Мотивтің дамуы мен іс-әрекетті игеру кезінде көп жағдайда басқару жүйесінің қарама-

қайшылығы туындауы мүмкін. Мысалы, мотив іс-әрекеттен бұрын немесе кейін  

қалыптасады.  Бұл  нәтижеге байланысты айтылады. 

Мотивациялық мінез-құлықтың ең танымал тұжырымдамасы Абрахаму Маслоуға 

тиесілі. Адам қажеттіліктерінің иерархиясы бар және бұл қажеттіліктер ең төменгіден ең 

жоғары деңгейге дейін қанағаттандырылады: 

- физиологиялық (органикалық) қажеттіліктер, 

- қауіпсіздікке деген қажеттілік 

- аффилиирлеу, 

- құрмет, 

- танымдық қажеттіліктер, 

- эстетикалық қажеттіліктер, 

- өзін-өзі дамыту қажеттілігі[9]. 

Адамның мотивациясын ескере отырып, психоаналитикалық көзқарас адам 

табиғатының қарама-қарсы бағытталған импульсінің диалектикалық күресін бекітуге 

негізделген, қарқындылығы мен серпінділігі адамның психикалық өмірінің ішіндегі қарама-

қайшы көрінісін қалыптастырады, бұл адамның жанжалына жетпейтін шиеленісті дамытуға 

ықпал етеді. Адамның бұл әрекеттегі негізгі мотивациялық доминанты - бұл 

қанағаттанбаудың, яғни адамның қанағаттандырылмаған қажеттіліктерінің мөлшерін 

барынша азайтуға ұмтылу, сондай-ақ осы талаптарды қанағаттандыру үшін жазаны 

қысқартуды қанағаттандыруға деген ұмтылыс (табиғи-өмірлік қажеттіліктерді барынша 

қанағаттандыру) әлеуметтік нормалар. 

Мотивация алты негізгі кезеңнен тұрады. 
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1. Қажеттіліктің пайда болуы. Қажеттіліктің болмауы, қанағаттанбау сезімі ретінде 

пайда болады. Көптеген қажеттіліктер дереу рұқсат талап етпейді, бірақ кейбіреулерін 

мүмкіндігінше тезірек орындау керек. 

2. Қажеттіліктерді жою жолдарын табу. Қанағаттанбаудың тұрақты сезімі, адамға 

теріс әсер ететін нәрсе. Қажет болған қажеттілік адамды толық қанағаттандыру, жолын кесу, 

ауыстыру, басқа қажеттіліктерге ауысу және т.б. тәсілдермен жойылуы керек. 

3.Іс-әрекеттің мақсаттарын анықтау. Қажеттілігін жою үшін, адам бұл үшін не қажет 

екенін білуі керек және соңында оны қандай нәтиже күтеді. 

4.Іс-әрекетті іске асыру. Кейбір қажеттіліктер адамның қанағаттануына елеулі 

материалдық немесе моральдық шығындар жасауын талап етеді. Қажеттіліктер  уақыт өте 

келе өзгеруі мүмкін, бірақ олар адамның еркі жоқ, өздерімен сирек кездеседі. 

5. Іс-әрекетті жүзеге асыру үшін сыйақы. Бұл кезеңде адам осы нәтижені өз 

идеяларымен салыстырады. Қажеттіліктің ықпалы (мысалы, аштықтың жоғалуы) немесе 

жағымды эмоциялардың пайда болуы (мысалы, ұзақ уақытқа армандаған нәрсені сатып 

алғанда) сияқты қарапайым әсер етуі мүмкін. 

6. Қажеттілікті  жою. Қажеттіліктің ықпалын оңтайлы шешу және қажетті нәтиже алу 

жағдайында қажеттілік - мәңгілікке немесе біраз уақытқа дейін жоғалады. 

Қорыта келгенде, мотивация психология ғылымында жеке бастың мінез-құлқы, іс-әрекеті 

мен белсенділігін реттейтін фактор ретінде қарастырылады. Ал жеке тұлғаның іс-әрекеттің 

қандайына болсын мотивациялық ерекшеліктерін ескермей әлеуметтік психологиялық тиімді 

өзара әрекет, қатынас жасау мүмкін еместігі белгілі. Мотивация категориясына қазіргі кездегі 

психологиялық көзқарас тұрғысынан қарасақ, ол жеке тұлғаның тұрақты мотивтерінің 

жиынтығы және сол жеке тұлғаның бағыттылығын көрсететін белгілі иерархиясы бар 

мотивациялық аймақ болып табылады. Мотивация – психологияның негізгі категорияларының 

бірі болғандықтан фундаментальді және қолданбалы зерттеулер жүргізе отырып, бұл ұғымды 

кең көлемде зерттеу қажеттілігі туындайды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во 

МГУ, – 283 с. 

2. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотивации // А.Н. Леонтьев и 

современная психология. – М,– 43с. 

3. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. – М., 1994 – 354 с. 

4. Москвичев С.Г. Проблемы мотивации в психологических исследованиях. – Киев: 

Наук думка, 1977. – 144 с. 

5. Мотивация и поведение человека в сфере труда: Сб. Науч.тр./НИИ труда. – М., 

1990. – 185 с. 

6. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности: 

учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский гос. Пед. Институт, 1987. – 89 с. 

7. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М.: 

Посвещение, – 317 с. 

8. Джакупов С.М. Целеобразование в совместной деятельности: Дис. канд. Психол. 

Наук. – М., 1985. – 210 с. 

9. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Питер, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

159 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

ӘОЖ: 14.07.07 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ 

МОТИВТІК ӘРЕКЕТТЕРІ 

 

Майлыбаева Г.С.
 
 қауымдастырылған профессоры., PhD философия докторы, 

Абдрахимова А.
  
магистрант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: gulmirasabyr@mail.ru 

 

Бұл мақалада, бастауыш сынып оқушыларының педагогикалық үдерісін 

ұйымдастыру мен өткізу жұмыстарында олардың оқу-танымдық мотивациясы - тұлғалық 

болмыстарының дамуына ықпал жасаушы бөлінбес әрекет ретінде сипатталын, 

негізделеді. Сондай-ақ, бастауыш сыныптардың педагогикалық үдерісіндегі мотивациялық 

әрекеттердің писхологиялық-педагогикалық құбылыс ретінде орын алуы мен оқушы 

тұлғасының дамуына негіз болатын және танымдық жолға бастайтын құбылыс 

тұрғысынан қарастыруға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұндарына 

талдаулар жасалып, осы мәселе бойынша теориялық негіздегі оң тұжырымдар берілген. 

Бүгінгі білім беру жағдайында оқушылардың мотивациялық әрекеттерінің жаңа 

деңгейлерін қалыптастыруды, олардың қазіргі заман талаптарына сәйкес келетін сапалық 

сипаттамаларын тәрбиелеу мәселелері жайында баяндалады.  

Кілт сөздер: Бастауыш білім беру, оқушы тұлғасы, оқу-таным, мотивация, әрекет, 

жаңаша әдіс-тәсіл, даму. 

 

В данной статье обосновывается, что в работе по организации и проведению 

педагогического процесса учащихся начальных классов их учебно-познавательная мотивация 

как неотъемлемая деятельность, способствующая развитию личностных бытий. Также 

были проанализированы содержание научно-исследовательских работ, посвященных 

рассмотрению мотивационных действий в педагогическом процессе начальных классов как 

писхолого-педагогического явления и явлению, которое является основой для развития 

личности учащегося и начала познавательной деятельности, даны положительные 

заключения по данному вопросу на теоретической основе. В современных условиях 

образования речь идет о вопросах формирования нового уровня мотивационной 

деятельности учащихся, воспитания их качественных характеристик, соответствующих 

современным требованиям. 

Ключевые слова: Начальное образование, личность ученика, учебно-познание, 

мотивация, деятельность, новый подход, развитие. 

 

This article substantiates that in the work on the organization and conduct of the 

pedagogical process of primary school students their educational and cognitive motivation as an 

integral activity that contributes to the development of personal life. Also, the content of research 

works devoted to the consideration of motivational actions in the pedagogical process of primary 

school as a pishologo-pedagogical phenomenon and the phenomenon that is the basis for the 

development of the student's personality and the beginning of cognitive activity were analyzed, 

positive conclusions on this issue on a theoretical basis were given. In modern conditions of 

education we are talking about the formation of a new level of motivational activity of students, 

education of their quality characteristics that meet modern requirements. 

Key words: Primary education, student's personality, learning, motivation, activity, new 

approach, development. 
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Қазіргі жағдайдағы білім беру жүйесінің мазмұнының жаңа сипатқа ие болып, жеке 

пәннің оқу материалдарын беретін оқу бағдарламаларының басты қағидатты 

ұстанымдарының бірі - оқушылардың оқу әрекетін ұйымдастыру, өздігінен білім алуға 

үйрету. Қалыптасқан оқыту үрдісінде теориялық білім оқушыға мұғалімнің әдісі арқылы 

дайын күйінде ұсынылса, қазіргі жағдайда оқушының тұлғалық болмысының дамуына 

оқушының өз тарапынан да белсенділік болуын талап ету және оны ұйымдастыру болып 

отыр. Бұл педагогикалық үрдісте оқушы оқу әрекетімен шұғылданып, теориялық білімін 

өздігінен жетілдіруге икемделіп, білімді өзі меңгеруі керек. Мұғалімнің педагогикалық 

үдерістегі оқу әрекетін ұйымдастыру және оқуға ынталылық танытудағы психологиялық 

ахуалдың орын алуына өзек болатын әдіс-тәсілдер оқушыға өтуі қажет. Міне, осы тұста 

туындайтын «Мұғалім - әдісі оқушыға қалай беріледі, оқу әрекеті қалай ұйымдастырылады» 

деген сұрақтардың шешімін беру педагог қызметкерлердің оқу-тәрбие жұмыстарындағы 

жаңаша әдіс-тәсілдерді меңгере отырып, мектеп тәжірибесіне жетік енгізу болып табылады. 

Бұл мәселенің мазмұнынын ашудағы қажеттілік қарастыру аталған шешімі табылуға 

тиісті мәселені деректі материалдармен және ғылыми негіздегі педагогикалық-

психологиялық білімдерге сүйене отырып талдаулар жасау керек, сонда ғана оның 

ақиқаттығы мен шындығына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Оқушылардың оқу әрекетін 

ұйымдастыру, танымдық болмысын дамыту, жаңа білімдер жүйесін мұғалімнің 

бағыттауымен және жеке өзінің белсенділігімен алуға бағытталған ынта-ықылас әрекетін 

жүзеге асыру - оқушылардың мотивтерін тудыру деген сөз. Қазіргі білім берудің 

жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұнындағы оқу материалдарын игеру «шиыршық» 

негізінде жүзеге асырылу қарастырылған. Осыған байланысты  қарастырылып отырған 

педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу еңбектеріндегі «мотив» ұғымының мәнімен 

мазмұнын түсіндіруді негізінен, бір жағынан, педагогикалық тәсілдердің арасындағы 

«сабақтастақ» тәуелділіктің мәні ашылса, екінші жағынан, оқушылардың жеке мотивтерін 

қалыптастуында тұтас оқу-тәрбие, іс-әрекетінің негізгі құрамлық құрамаларының өзара 

байланыста болуына тәуелділігі шығады. Бұл ғылыми зерттеу еңбектерде тұтастай 

алғандағы, оқытуды құрудың жүйесі мен оқу мотивациясының қалыптасуы арасындағы 

өзара тәуелділікті анықтаудың өзіндік ерекшеліктеріне мән берілген.  

Мәселен, мотивацияны зерттеудегі психолог А.Н.Леонтьевтің ой-тұжырымындағы 

теориялық қағидалық ұстанымы тұтас психологиялық бағыты негізделеді. А.Н.Леонтьев 

қажеттіліктерді дамыту және олардың санаға қатынасы мәселесінің бірегей шешімін ұсынды. 

Ол мотивтерді қажеттіліктерден нақтыланатын объектілер (қабылданатын, көрінетін, ойша 

табатын) ретінде түсінуге негіз деп дәлелдеді. Бұл мотивтер қажеттіліктерде көрініс тапқан 

пәндік мазмұнын құрайтыдығына көңіл бөлді. 

 «Мотив, - А.Н.Леонтьевтің анықтауынша - бұл белгілі бір қажеттілікке жасап беретін 

және адамның іс-әрекетін туындататын және бағыттайтын объект» [1]. Оның пікірінше, 

мотивтер екі қызметті атқарады: біріншісі - мотивтердің іс-әрекетті тудырып, 

бағыттайтындығында, екіншісі – олардың іс-әрекетке субъективті жеке мағына 

беретіндігінде. Яғни, іс-әрекеттің мағынасы оның мотивімен белгіленеді. «Бұдан шығатыны, 

субъект пәні мен қалай іс-әрекет жасайтындығы тек оның субъектіге қандай қатынаста 

тұратындығына ғана емес, оның қандай қажеттіліктеріне жауап беретіндігіне байланысты 

болады» [2] Осы секілді жалпы теориялық қорытынды зерттеушінің назарын адам іс-

әрекетіне мағына беретін және осылайша оның барысына ықпал ететін мотивтерге 

бағыттайды. А.Н.Леонтьевтің теориялық ережелері оқушыны тек оқу іс-әрекетінің субъектісі 

ретінде ғана емес, оның мотивациялық саласының субъектісі ретінде қарастыру мүмкіндігін 

берді. Бұл оқушының оқу іс-әрекетінің мотивациялық саласына қатысты белсенді 

позициясының пайда болуын, оқушы үшін оқудың «мағынасының» қалыптасуын түсіндіреді.  

Бұндағы ескерілетін жайт оқушы дамуының басты шарты болып табылатын - оқу 

әрекеті. Кейінгі ұрпақты қоғамдық өмірдің қажеттілігіне саналылық тұрғыдан дайындау, 

білім, білік, дағдыларды игерту басты мәселе болғандықтан, бастауыш білім беру кезеңінде 

оқушылардың сапалы оқу әрекетін ұйымдастыру мен жүргізу басты жұмыс болып табылады. 
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Оқушының жеке және жас ерекшеліктерінің даму кезеңдерінде жүйелі ықпал ететін басты 

жайттарынан оқу үдерісін үйлестіру қажеттілігі негізге алынады. Өмір туралы түсінік пен 

қоршаған ортаны танып, білуге ұмтылуда оқу мотивтерінің аясынан шықпақ. Танымдық 

барысқа септесетін түрлі іс-әрекет тәсілдерін меңгеруде оқушы өзін жеке тұлға тұрғысынан 

бағалай білу, жеке басқа тән қабілеттерін дамыту, өзін-өзі жетілдіру, болмыстық 

жаратылысының қырларын кеңейте отырып жеке дүниетанымдық тұрғысынан өмірге деген 

қатынаста «мен» тұрғысындағы түсініктер аясымен қалыптастырудың  мәнін мектептің 

алдында тұрған жауапты міндеттер. Бұл жеке тұлғаны дамыту міндеттерінің орындалу 

барысындағы алғышарттары болып табылады. Бұл оқушыны өз іс-әрекетінің субъектісі  деп 

білгенде ғана, оқу мақсаттарын қоғам талаптарына ұштастырғанда ғана жүзеге асады. 

Оқу әрекетін дұрыс қалыптастыру үшін оның өзіне тән ерекшеліктері мен 

құрылымын, оқушыны дамытудағы атқаратын қызметін білу керек. Оқу іс-әрекетінің өзге іс-

әрекет түрлерінен ең басты өзгешелігі оқушының үнемі «жаңа дүниеге енуімен», әрбір жаңа 

іс-әрекеттің құрамдық-құрамаларын  меңгеруімен, әрдайым оның бірінен екіншісіне ауысып 

отыруымен байланысты. Бұл баланың психикасының тез дамып жетілуіне, оның рухани 

дүниесінің де, іскерлік-дағдыларының да қалыптасуына ықпал етеді. Бұл өзінің құрылымдық 

жағдайында да басқа іс-әрекеттер сияқты үш кезеңнен тұрады. Бірінші мотивациялық – 

даярлық, екінші оқу-танымдық, үшінші бақылау-бағалау. Осы заңдылықтарға сүйене отырып 

іс-әрекеттің құрылымдық негізгі бөліктерін қарастырылып, ажыратылады [3]. 

Жеке тұлға іс-әрекетіндегі танымдық және олардың көңіл күйі қырларының, 

сезімдерінің қалыпты дамуына мотивтер ықпал етеді, яғни  оларды біртұтастық бейнені 

беретін үдеріс деп тану қажет. Себебі баланың ұғым-түсініктерін жетілдіріп, молайтуға өзек 

болып және оның ішкі қасиетіне бірте-бірте ауысады. Кез-келген іс-әрекет түрінің нәтижесі 

болуы, бала тұлғасындағы жеке қасиет-қырларын дамытудың мәнді факторына айналуы 

әрдайым оған ықпал етіп, ұйтқы болатын мотивтерге тәуелді.   

Психолог С.Л.Рубинштейн: Мотивацияға маңызды ден қойып,  оны іс-әрекетпен 

біріктіре қарастырды. «Психология негіздерінде» жалпы мотивтердің ішінен ол оқу 

мотивтерін ерекше бөліп қарастырды, себебі  ол оқуды «үйрену, білімдер мен дағдыларды 

игеру, ол үшін тек нәтиже ғана емес, мақсат та болатын» іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде 

қарады.  Сондай-ақ, оқу мотивациясы тұлғаның тәрбиелік аспектіде өз-өзінің алдындағы 

міндеттеме ретінде, өз-өзін жетілдіру үшін, дамуын ынталандырады деп бөліп көрсетті [4].  

Психикалық дамудың кезеңдеріне үстемдік етуші мотивтердің өзгермелі 

динамикасымен байланыстыра келе, ол былай деп жазды: «Дамудың түрлі кезеңдерінде 

кейбір мотивтер заңды түрде неғұрлым тиімді түрткі болып шығады. Педагогтың маңызды 

міндеті дамудың әрбір кезеңінде, сәйкесінше ол оқушылар алдына қоятын міндетті қайта 

құрастырып және қайта сараптап, ол үшін неғұрлым бара бар мотивтерді табуда». «Оқудың 

саналылығы біріншіден, бос нысандар мен негізсіз ережелерді формальды, механикалық 

жаттауға қарама-қарсы – оқу барысында игерілетін ережелердің мағыналық мазмұнының 

негіздерін түсінуді талап етеді. Оқудың мотивтерінен, оқушылардың оқуға деген 

қатынасынан айтарлықтай көрініс табады» [4].  

Оқушы шындығында жұмысқа кірісуі үшін оның алдына оқу іс-әрекетінің барысында 

қойылатын міндеттер тек түсінікті болып қана қоймай, іштен қабылданған болуы, яғни, олар 

оқушы үшін жеке маңызға ие болуы тиіс.  

Сонымен, жалпылап айтқанда, оқушы тұлғасынның дауына ықпал  жасайтын сабақтар 

үлгісінің бәріне жүктелетін міндеттер жүйесі төмендегідей: 

- оқушылардың базалық білім, ептілік, дағдыларын (білім беру стандарты  бойынша) 

игеру жүйесін жетілдіру; 

- Оқыту  үдрісінде оқушының теориялық және өнімділік ой құрастыру әрекеттерін 

танымдық қабілеттерін белсендіру; 

- Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, оқуға деген мотивациясын  дамыту; 

- Оқу материалын игеруде  және оқу іс-әрекеттерінде жете ұғынуға талпындыру; 

- Белгілі бір мәселе шешуде оқушылардың ынтымақтастығын ұйымдастыру; 
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- Көбіне оқу жұмысының топтық түрлерін қолдану; 

- Оқушылардың өзіндік жұмыстарының ізденісті-зерттеу түрлерін ұйымдастыру; 

- Оқу үрдісінде компьютерлік технологияларды  қолдану 

- Оқыту барысында әр түрлі шапшаңдықпен және әр түрлі көлемді  оқу материалын 

игерудің  мүмкіншілігін  ашу; 

- Дамытушы оқытуға арналған ойындарды қолдану; 

- Жаттығу сабақтарын сапалы ұйымдастыру. 

Осы міндеттерге жүгіне отырып, дәстүрлі білім беру жүйесінде де оқушы дамуына 

жәрдемдесетін кейбір  қажетті қасиеттер бар.  Олар: 

- мектепте және әрбір сыныпта, оқу тобында мұғалімдер мен оқушылардың күш 

жігерлерін біріктіретін оңтайлы жағдай тудыратын тілектіестік жұмыс жағдайын 

қалыптастыру. 

Жоғарыдағы баяндалған мәселелерді педагогикалық тәжірибемен ұштастырсақ онда - 

оқушының ойын дамытып, оны шапшаңдыққа, тапқырлыққа баулитын жұмыстың тағы бір 

түрі – бұл жұмбақтар, ребустар, кроссвордтар құрастыру. Бұл оқушыдан салыстыру, 

жоспарлау сияқты бала үшін қиындау тәсілдерді қолдануды талап етеді. Сондықтан да 

мұғалімнің үлгі, тірек схемасы, кеңесі қажет болатыны сөзсіз. Алайда мұғалім оқушыны 

шығармашылық бағытта өз бетімен жұмыстануға тек бағыт беруші екенін естен шығармау 

керек. Сол себепті де шамадан тыс қамқорлық пен көмектің пайдасы мен зияны бар екенін 

ұмытпауы тиіс. Аталған жұмыс түрлеріне бөлек сағат бөлінбейтіні сөзсіз. Сондықтан бұл 

жұмыс түрлерін күнделікті сабақ кезінде сабақ тақырыбына сәйкес немесе сергіту сәттерінде 

сабақтан тыс кезде тиімді пайдаланған мұғалімге беретін нәтижесі мол. Сол себепті де 

шығармашылықпен іздене білген мұғалім болашақта өзіндік көзқарасы толық қалыптасқан, 

дүниетанымы кең білім, білік дағдысы жоғары, шығармашылық бағытта өз бетімен жұмыс 

жасай алатын жас жеткіншекті тәрбиелей алады. Ал бұның өзі жоғары сыныптанда 

оқушының кез-келген пәнді жете меңгеріп, мектепті үздік бітіруіне жол ашады.  

Адамның қалыпты, табысты өмірі мен іс-әрекетін қамтамасыз етудегі маңызды рольді 

танымға және өз-өзін тануға деген қажеттіліктер, әділеттікке деген қажеттіліктер, 

эстетикалық қажеттіліктер атқарады. Тұлғаның қажеттіліктері иерархиясында ең жоғары 

сатыда тұратын адамның әлеуметтік қажеттіліктерінің қатарына дамуға және өз-өзін 

дамытуға, жетілуге, өз бетінше жетілуге деген қажеттіліктер жатады. Әр адамға белгілі бір 

дәрежеде  барынша дені сау, ақылды, мейірімді, әдемі, күшті және т.б. болуға деген ұмтылыс 

тән келеді.  

Тұлғаның осындай ұмтылыстарын жүзеге асыруға тек қана адамның өмірі мен 

қызметінің сыртқы жағдайлары, шарттары ғана емес, сонымен бірге, ішкі, жеке алғышарттар 

да (мотивтер, қабілеттер, тұлғаның еріктік дайындығы) ықпал етеді. Сонымен бірге, тұлғаға 

өз дамуының деңгейі мен динамикасын анықтап, бақылап, қадағалау мүмкіндігін беретін 

тұлғаның өз-өзіне баға беру іс-әрекеті  маңызды рольге ие.  

Адамның өміріне, әрекеті мен мінез-құлқына айтарлықтай ықпал ететін адамның 

жетекші қажеттіліктері осындай. Бұл қажеттіліктер олардың байланыстары мен өзара 

қатынастарында белгілі иерархиялық орналасуда болады, олардың өзектілігі өмірдің 

жағдайларына, сондай-ақ иерархиялық өзара қатынастар жүйесіндегі орнына байланысты 

болды. Мәселен, басында аталған қажеттіліктер кейінгі қажеттіліктерге қарағанда үнемі 

қанағаттандыруды талап етеді, соңғылары алдыңғы қажеттіліктерді қанағаттандырғаннан 

кейін неғұрлым белсенді және күшті іс-әрекет ете бастайды. Неғұрлым жоғары деңгейдегі 

қажеттіліктерді қанағаттандырудың әдістері төменгі деңгейдегі қажеттіліктерді 

қанағаттандыру әдістеріне қарағанда неғұрлым алуан түрлі келеді. Сонымен қатар, адам 

үнемі белгілі бір қажеттіліктердің іс-әрекетін бастан кешіреді: жүзеге асырған қажеттіліктің 

орнын басқа өзекті қажеттілік басады, ол көптеген басқа қажеттіліктердің жүйесінде сол 

секілді көрініс табады [5].  

В.В. Давыдовтың ілімі бойынша оқу әрекеті - өзіндік құрылымы бар жүйе. Оқу 

әрекетінің мазмұны мен құрылымын бір-бірімен бөліп қарауға болмайтын үшін бөлектеніп 
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тұрады: оқу-танымдылық қажеттілік, матив оқу міндеті, соған сәйкес әрекеттер және 

операциялар. Оқу-танымдылық қажеттілік дәстүрлі оқытудағыдай сыртқы түрі (мадақтау, 

баға, т.б.) арқылы емес, оқушының өзінің іштей талпынуы арқылы білімге қажеттілік тууына 

жағдай жасалу қажет. Оқу материалы балада «бұл не?» деген рефлексия тудырып, әрі қарай 

оны танып-білуге түрткі болуы қажет. Осыны танп-білуге құштарлық матив оқу міндетін 

шешуді мақсат етеді. Оқу міндеті мативті шешуге бағытталатын әрекет тәсілдерді 

меңгеруден тұрады, яғни оқушы біртұтас нысан пайда болуын ашады, оны ойша елестетеді. 

Оқу міндетін шешу соған сәйкес әрекеттер мен операцияларды орындауды қажет етеді. Оқу 

әрекетінің бұл үшінші бөлігін орындау мынадай операциялардан тұрады: міндет шарттарын 

қайта жасау; моделдеу; бөлініп алынған қатынастардың моделін қайта жасау; жеке міндет 

жүйесін шешуді құру; алдыңғы әрекеттің орындалғанын бақылау; жалпы тәсілді меңгергенін 

бағалау [6].  

Мұндай жағдайда мотив іс-әрекеттің құрылымының ішкі сипаттамасы ретінде іс-

әрекетпен бірлікте қарастырылады. Іс-әрекеттің ішкі сипаттамасы бола келе, мотив іс-

әрекеттің өзгеру барысында өзгеруі, қайта құрылуы мүмкін, және сонда ол іс-әрекеттің жаңа 

құрылымы болып қарастырылады. Бұл көзқарас біздің зерттеу жұмысымыз үшін өте 

маңызды, себебі, оқушылардың мотивациясының қалыптасу мүмкіндіктерін, олардың оқу 

әрекетін ұйымдастыру арқылы ашады. Екінші жағынан, іс-әрекеттен оқшауландырылмай 

түсінілетін мотивациялық сала өз кезегінде оқушылардың білімдерді игеру барысына ықпал 

етеді. Баланың алдына неғұрлым күрделі міндеттерді қою және оның білімінің, 

икемдіктерінің, дағдыларының қалыптасуы дамудың жаңа кезеңіне ауысуға себепші болады. 

Осыған байланысты, ең алдымен, іс-әрекетті тудыратын мотивтер неғұрлым жоғары 

мотивтерге бағынышты болып, екінші қатардағы қызметтерді атқара келе, жеке іс-

әрекеттерді аз дәрежеде тудырушыға айнала алады, ал жеке мотивтер жалпы алғандағы іс-

әрекеттің түрткісіне айналып, басты орынға ие болуы мүмкін. Осылайша, бала тұлғасының 

даму үдерісінде мотивтердің өзара бағыныштылығы мен олардың иерархиясы да өзгереді. 

Адам өз іс-әрекетінде қатынастардың тұтас жүйесін объективті түрде жүзеге асырады. Осы 

қатынастардың кейбіреулері ол үшін субъективті болуы да мүмкін. Осылайша, оның еңбек 

әрекеті қоғамдық тұрғыдан мотивацияланған, дегенмен, ол таза субъективті мотивтермен де 

басқарылады. Олар түрлі психологиялық кеңістікте жатқанымен, қатар тіршілік етеді. Демек, 

мотивтер іс-әрекеттерді тудыра келе, сонымен бірге, оған жеке мағына береді. Оларды  

Тұлғаның мотивтері – іс-әрекеттеріне талпыныс беретін тұлғаның қажеттіліктері 

(немесе қажеттіліктер жүйесі) [7].  

Мотив – адамды қандай да іс-әрекетке бағыттайтын, қажетін өтеуге  талпындыратын 

қозғаушы күш. Қажет - адамның ойлау қызметін тудыратын негізгі себептердің бірі, олай 

болса адамның қажеттері іс-әрекетінің негізгі мотивтері бастамасы болып табылады.  

Адамның тіршілік әрекетінің негізін базалық, өмірлік, негізгі, шынайы, табиғи, 

физиологиялық қажеттіліктер: ауаға, тағамға және басқа энергетикаға, киімге, баспанаға 

деген қажеттіліктер, табиғи мұқтаждықтарды орындауға деген  қажеттіліктер құрайды. Бұл 

қажеттіліктерді жүзеге асырудың  нысандары мен әдістері әлеуметтік, мәдени  сипатқа ие 

болды.  

Нақты әлеуметтік-мазмұндық мәнге, жүзеге асырудың нысандарына, құралдары мен 

тәсілдеріне ие. Басқа шынайы, табиғи қажеттіліктердің санына, сонымен қатар, келесілер 

жатады: 

-   қауіпсіздікке, қорғанышқа деген қажеттіліктер; 

- нақты социумға қатыстылыққа деген қажеттіліктер (отбасына, кәсіби әлеуметтік 

топқа, этносқа, қоғамға, елге және т.б.). 

Адамның психикалық қызметтерін, оның тұлғалық құрылымдарының қалыптасуы 

мен дамуындағы айрықша зор мәнге, қарым-қатынасқа және оқшаулануға деген 

қажеттіліктерге ие болды. 

Басқа адамдармен қатынасуға деген қажеттіліктер адамның негізгі, базалық 

қажеттіліктерінің бірі болып табылады. Бұл қажеттіліктерді жүзеге асыру арқылы адамның 
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әлеуметтік нормаларды, ережелерді, құндылықтарды  игеру, әлеуметтік тәжірибеге ие болуы 

жүреді, тұлғаның адамгершілік, саяси, құқықтық және басқа да әлеуметтендірілуі жүзеге 

асырылады, оның субъективтілігі қалыптасады. Қатынас арқылы адам басқа адамдарды және 

өз-өзін тануға үйренеді, өзінің коммуникативті әлеуетін толықтырады, өндірістік және басқа 

да өмір үшін маңызды міндеттерді неғұрлым табысты шешеді.  
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Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап кең ауқымды ойлай білетін 

осы заманғы мұғалімдерсіз жаңа экономика құра алмайтынымыз белгілі, соған қарамастан 

кәсіби тұлға қалыптастыру алдыға қойылған басты міндет болып табылады. Болашақ 

педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың алғышарттарын айқындауда бірнеше мың 

жылдар құндылығы арта түспесе, азаймаған философ, ойшыл ғұламалардың идеяларын 

талдаудың маңызы зор.  

Кілт сөздер: кәсіби-қажетті сапа, лидерлік сапа, әлеуметтік-мәдени іс-әрекет. 

 

Известно, что без современной системы образования и широких кругозоров мы не 

сможем создать новую экономику без современных учителей, тем не менее формирование 

профессиональной личности. В определении предпосылок для развития лидерских качеств 

будущих педагогов важно проанализировать идеи философов, мыслителей, 

Ключевые слова: профессионально-необходимое качество, лидерское качество, 

социально-культурная деятельность. 

 

It is known that without a modern education system and broad horizons we cannot create a 

new economy without modern teachers, nevertheless, the formation of a professional personality. In 

determining the prerequisites for the development of leadership qualities of future teachers, it is 

important to analyze the ideas of philosophers, thinkers, 

Key words: professional-necessary quality, leadership quality, socio-cultural activities. 
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атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Қазіргі таңда лидерлік мәселелерінің көп-жақтылығы әлеуметтік, саяси-экономикалық 

дамыған көптеген елдердің әртүрлі ғылым салаларының жан-жақты қарастыруына үлкен 

қызығушылық туындатып отыр. Мысалы, АҚШ-та лидерлік мәселесімен (ұйымдардағы 

лидерлік, гендерлік лидерлік, кросс-мәдени лидерлік және т.б.) отыз екі зерттеу орталығы 

айналысады.  

Демек қазіргі заман жағдайында лидердің рөлінің және жауапкершілігінің артуымен 

байланысты әлеуметтік-саяси және экономикалық, мәдени, білім беру үдерістерін басқаруда 

лидерлікті дамыту мәселелерінің аясы кеңеюде. Осыған адамның әлеуметтену, топта өзара 

әрекеттесу, лидер болу жағдаяттарында лидерлік сапаларын дамыту алғышарттарды құрумен 

түсіндірілетіні айқындалды. Мемлекеттік бағдарламалардың мақсаттары қазіргі кезде кәсіби 

лидерлік сапалары дамыған мамандар дайындаудың өзектілігін арттыра түседі. Лидерді 

дайындау отбысынан кейінгі күрделі әлеуметтендіру ортасы білім беру жүйесі. Білім беру 

жүйесінде жас ұрпақтың лидерлік сапаларын дамыту педагогтардың еншісінде екендігі де 

белгілі. Демек педагогикалық білім беру жүйесінің негізгі міндеттері қоғамдағы өндіріс 

орындарының сұраныстарына сәйкес кәсіби лидерлік сапалары дамыған педагогтармен 

қамтамасыз ету болып табылады. Білім беру екі жақты үдеріс болғандықтан болашақ 

педагогтардың кәсіби лидерлік сапаларын дамыту үшін білім беруді жоғары оқу орны мен 

құзыретті органдарының қадағалауы жеткіліксіз. Себебі студенттердің лидерлік сапаларын 

дамыту тұтас педагогикалық үдеріске қатысатын тұлғалардың біріккен, жасампаз, 

шығармашыл, өз-ара сенім іс-әрекеттері негізінде жүзеге асады. Білім беру жүйесіндегі 

басты тұлға педагогтың лидерлігі білім алушыны табысқа жетелейді. Осыған орай оқытушы-

профессор құрамының міндеттері: студенттерге іргелі білімді кеңінен меңгерулерін 

қамтамасыз ету; топта жағымды атмосфера орнату; құндылықтар жүйесін түсінуге ықпал 

ету; оқытудың жаңа технологияларын пайдалану; командамен жұмыс жасауға дайындау; 

бастамашыл, белсенді іс-әрекеттерін арттыру; талпыныстарына, оң нәтижелеріне 

педагогикалық қолдау көрсету арқылы бірлескен іс-әрекетке баулу. Жоғарыда аталған 

мәселелерге байланысты болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытуда 

алғышарттарын анықтап алу әлеуетті стратегия болып табылады. 

Болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың педагогикалық 

алғышарттарын анықтауда «алғышарт» ұғымына берілген анықтамаларға назар аударылды. 

Философиялық сөздіктерде «алғышарт» күтілетін нәтижеге жетуді қанағаттандыратын 

қажетті сыртқы талаптардың жиынтығы деп түсіндіріледі. Психология ғылымында алғышарт 

психикалық даму тұрғысынан қарастырылып, адамның дамуын жеделдететін немесе 

кешеуілдететін ішкі және сыртқы себептердің жиынтығы ретінде қабылданады. 

Педагогикада алғышарт адамның мінез-құлқының, адамгершілік қасиеттерінің 

қалыптасуына және дамуына әсер ететін табиғи, әлеуметтік факторлар әсерлерінің 

жиынтығы ретінде қарастырылады. Болашақ педагогтарда лидерлік сапаларды дамыту 

үрдісінде адамға құндылық ретіндегі қарым-қатынасты анықтайтын тұлғарарлық өзара 

әрекеттестікте ізгілік, рухани адамгершілік ұстаным маңызды болып саналады. Лидерлік 

статустық сапалар болашақ педагогтардың жеке тұлғалық және кәсіби құзыреттілік 

сипаттамаларын қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтік-мәдени іс-әрекет теориясы мен практикасын талдауда лидер маманның 

кәсіби құзыреттілігін құраушылар мыналар болып табылады: педагогикалық, гуманитарлық, 

мәдени, тұлғалық. Осыдан болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың 

алғышарттары ретінде осы үрдіске ықпал ететін сыртқы талаптар жиынтығы анықталды. 

Лидерлік іс-әрекеттің белгілі бір саласында және нақты әлеуметтік ұйымдарда жүзеге 

асырылады. Бүгінгі таңда лидерліктің өзіндік ерекшеліктері бар әртүрлі кәсіби саласы 

(спорт, бизнес, ғылым, білім) дамыған. Іс-әрекеттің әрбір саласында лидерлерге тән тұлғалық 

және кәсіби сапаларға қойылатын талаптар қалыптасқан. Соның ішінде, білім саласы үшін 

болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың маңызы ерекше. Лидерлік – 

лидердің тұлға ретінде әлеуметтік қалыптасу үдерісі, лидерлік әлеуетті дамыту, лидерлік 

рөлді қабылдау, ұйымдастыру міндеттері мен қызметтерін орындау.  
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Кәсіби лидерлік сапалар педагогқа тән тұлғалық қасиет-белгілер жиынтығы,  қойылған 

мақсатқа жетуде шәкіттеріне тиімді ықпал ету үшін басқару қабілеті. Осыған орай лидер-

педагогты қалыптастыруда оның жауапкершілік, белсенділік, мотивациялық, жігерлілік, 

құзыреттілік және т.б., лидерлік сапаларын дамытуға ықпал ететін адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру қажет. Білім беру саласындағы лидерліктің табиғаты мен өзіндік ерекшелігі білім 

беру мен тәрбиенің мәні, оның мақсаты мен құралдары, білім беру үдерісіндегі білім алушылар 

мен білім берушілердің орны жөніндегі күрделі түсініктер контекстінде қарастырылады. Осы 

орайда болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытуды екі тұрғыдан түсіндіруге болады: 

- біріншіден, лидерлік сапалар кәсібиліктің жоғары деңгейі, педагогтың кәсібилік 

ұстанымы ретінде, мұнда лидер – педагогикалық үдерістің дербес іс-әрекет субъектісі болып 

табылады. Ал оқытудың өзіндік технологиясы бар, оның кеңістігі – білімнің мазмұны мен 

формасы, стратегиясы және оқу ұжымындағы мінез-құлық стиліне, кәсіби іс-әрекеті мен 

тәжірибесіне, кәсіби мотивтеріне байланысты; 

- екіншіден, лидерлік сапаларды басқару позициясы ретінде, мұнда лидер білім беру 

саласындағы өкілет өкілі, оның іс-әрекет саласы білім беру жүйесі мен оның құрылымына, 

функциясы мен сапасына байланысты. Бұл екі тұрғыда да педагог білім саласындағы жетекші 

ретінде лидер болуы тиіс.  

Сондықтан білім беру саласындағы лидерлік және лидерлік сапалар кәсіби іс-әрекет 

түрлеріне қарай көпфункциональды (тәрбиелік, оқытушылық, ғылыми-әдістемелік). Лидерлік 

қоғам дамуының барлық сатысында ерекше орын алған мәселе ретінде бір жағынан, билік пен 

лидердің жауапкершілігі, оны мойындау және құрметтеу, екінші жағынан, қоғамдағы 

құндылықтар жүйесі мен мораль нормаларымен тікелей байланысты. Демек болашақ 

педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың алғышарттарын айқындауда лидерлікті 

қабылдау, оны түсіну және лидер болуға ықпал ететін түрлі мәселелердің зерттелу өзектіліктері 

арта түспек. Лидерліктің мазмұны лидерлік мінез-құлық, рөлдік қарым-қатынас, қойылған 

мақсатқа жетуге әсер ету, өзара тиімді әрекеттесумен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда 

лидерлік үдеріс және сапа ретінде қарастырылады. Лидерлік үдеріс ретіндегі анықтамаларда 

мақсатқа жету үшін топтың мүшесіне, оның іс-әрекетін басқаруға және үйлестіруге формальды 

емес ықпал ету деп анықталады. Ал лидерлік сапа ретінде қасиеттер жүйесінің жиынтығын 

көрсетеді, ол топқа ықпал ететін адамның бойынан табылуы тиіс. Лидерлік мәселелерін 

зерттеген атақты доктор М.Л. Чиббер «адамның кез-келген іс-әрекеттерінде адамдар тобын 

бағыттау үшін лидер керек» дейді. 

Қазіргі қоғамда мыңдаған жеке тұлғалар тағайындалу немесе таңдалу арқылы жауапты 

лидерлік ролін мойындарына алады. (Мысалы мектепте, институтта топ старостосы, спорт, ойын 

топ командирлері т.б.) Ол өзінің «Лидер» атты кітабында: «Лидерлікті сыныпта отырған кезде 

үйрене алмайсың. Бірақ, әрбір индивид, шын мәнінде өзін өзгертуге қабілетті. Өзінің мінез-

құлқын жетілдіру – адамзаттың ең игі және қуанышты, сонымен бірге ең толқулы, 

ойландыратын және өте қиын іс-әрекет куәсі боламыз. Өзін-өзі жетілдіруге байланысты оқиға 

неғұрлым ерте жаста басталса, қол жеткізетіндеріміздің деңгейі де жоғары болады», – дейді. 

М.Л. Чиббер өз еңбегінде лидердің адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауына оның мінез-

құлқының мүмкіндік беретінін айтады. Ешбір үстірт игерілген дағдылар осы іргелі ақиқатты 

жоққа шығара алмайды: «Лидерліктің тоқсан пайызы біздің мінезіміздің сипатымен 

анықталады». «Риясыз адам кең болады, ол тез арада жетістікке қол жеткізуді ойламайды, оның 

турашылдық мінезі өзгермейді, ол арамдықпен пайда іздемейді, әр кезде шыншыл болады Осы 

құндылықтарды игерген адамның ойы, сөзі мен ісі бір жерден шығады. Ол үнемі ойлаған ойын 

айтады және айтқанды орындауға тырысады. Оның табиғатына екіжүзділік деген мүлдем сәйкес 

келмейді. Оған көпшілік сенім артады. Сол себептен осындай адам міндетті түрде лидер бола 

алады». «...егер лидер өз атына лайықты болса, ол өз қоғамын бірлікке, үйлесімділікке, 

өркендеуге және бақытқа жеткізеді.» - деп жазды. Сонымен қатар М.Л. Чиббер атына лайықты 

лидерлер туралы ең ежелгі трактаттарға 5000 жыл мерзімі бар екенін айтады. «Егер біз оларды 

өте мұқият оқып шықсақ, қазіргі әлемдегі лидерлік мәселелеріне жақсы келетінін көреміз», - 

дейді [1]. 
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Демек болашақ педагогтардың лидерлік сапаларын дамытудың алғышарттарын 

айқындауда бірнеше мың жылдар құндылығы арта түспесе, азаймаған философ, ойшыл 

ғұламалардың идеяларын талдаудың маңызы зор. Ж. Баласағұн көшбасшының халықпен 

үнемі араласуы, оның көңіл-күйін назардан қалдырмауы, қажет болған жағдайда тәртіпті 

талап ету билеуші беделін көтереді деп есептейді. Бедел – бір адамның авторитеті. (нем.т. 

Autorität, лат. auctoritas — «әсер ету», «билік»), абыройы күшті, көпшілік сеніміне лайық. 

Жоғары құзырет, терең білім, ерік-жігер, жанқиярлық, қақтығыстар мен шиеленісті шешуге, 

тұрақтылық, татулық орнатуға көпшілік мойындаған адамның қасиеті. 

Бедел: 

1. кең мағынада жалпы мойындалған бір тұлғаның немесе ұйымның білім, тәжірибе, 

адамгершілік абыройға негізделген қоғамдық өмірдік әртүрлі салаларына әсер етуі; дәл 

мағынада билікті іске асырудың бір үлгісі; 

2. бір немесе бірнеше мүмкін саяси легитимация нысандарына негізделген 

қауымдастықта немесе мемлекетте орнатылған саяси басқару. Ж. Баласағұн дастанында 

«Көшбасшы ердің төрт құбыласы тең болсын, елде – кісі, сыртта бүтін ел болсын!» – дейді. 

Ел жұртты басқаратын адам –ақыл парасатты,  ниеті түзу, ақиқат сөзді, білім мен өнерді 

меңгерген, пейілі кең, жүзі жарқын,  кекшілдіктен аулақ жан болуы шарт екенін айтады [2]. 

Әл-Фараби жеке адамның ақылы әлемдік санамен ұштасса ғана дамиды, ал әлемдік сана 

— мәңгі деген тұжырым жасаған. Әл-Фараби философиясында  Кемел адам – жол көрсетуші, 

үміттендіруші, үлгі беруші ретінде танылады [3]. Қабуснамада бала дүниеге келгеннен бастап 

бүкіл ересек өмірінде атқаратын іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарап, адалдықпен өмір сүру 

жолдары берілген. Қырықтан астам баптан тұратын өсиет кітабында әділдік, парасаттылық, ата 

– анаға құрметпен қарау, қайраттылық, жақсылық пен жамандық, махаббат пен зұлымдық, 

ізгілік пен имандылық, адамгершілік, іскерлік, жомарттық т.б. мәселелері қамтылған.  
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В данной статье рассматривается психологические основы профессионального 

самообразования руководителя, как процесса развития интеллектуальных качеств и 

способностей, как вида познавательной деятельности, как средства саморазвития. 

Рассматривается программа самообразования, которая включает в себя 

общеобразовательное, предметное, научное, психолого-педагогическое и методическое 

направления. 

Ключевые слова: профессиональное самообразование, самоопределение, 

самоактуализация, методические направления, руководитель, менеджмент. 

 

Бұл мақалада өзін-өзі дамыту құралы ретінде, танымдық іс-әрекет түрі ретінде, 

интеллектуалдық қасиеттер мен қабілеттілікті дамыту процесі ретінде басшының кәсіби 
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Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

өздігінен білім алуының психологиялық негіздері қарастырылады. Жалпы білім беру, пәндік, 

ғылыми, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік бағыттарды қамтитын өзіндік 

білім беру бағдарламасы қарастырылады. 

Кілт сөздер: кәсіби өзін-өзі білім беру, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі тану, әдістемелік 

бағыттар, басшы, менеджмент. 

 

This article discusses the psychological basis of professional self-education of the head, as a 

process of development of intellectual qualities and abilities, as a type of cognitive activity, as a 

means of self-development. The program of self-education, which includes General education, 

subject, scientific, psychological, pedagogical and methodical directions, is considered. 

Key words: professional self-education, self-determination, self-actualization, methodical 

directions, Manager, management. 

 

В современной системе казахстанского образования, в условиях парадигмы 

дошкольного образования (переход от знаниевой к личностно-ориентированной модели 

воспитания) выдвигаются высокие требования к личности и профессиональной 

компететности руководителя дошкольного учреждения.  

 Изучение различных подходов к определению сущности понятия «профессиональное 

самообразование» дает возможность представить как компонент профессионального 

самосовершенствования и самовоспитания, как познавательную деятельность педагога по 

овладению специальными знаниями, теоретическими и методологическими основами 

профессиональной деятельности, профессиональными умениями и навыками. В структуре 

профессиональной компететности руководителя, одним из важнейших показателей, является 

профессиональное самообразование [1 c.58].    

Для того чтобы перейти к анализу проблем профессионального самопознания и 

самообразования руководителя дошкольного учреждения, необходимо хотя бы коротко 

остановиться на характеристике его личностных особенностей и профессиональной 

компетентности, специфике деятельности. В настоящее время в науке существуют самые 

разнообразные подходы к выделению структурных компонентов личности педагога, его 

деятельности и общения, разные взгляды на особенности и своеобразие его 

профессиональной компетентности. Не имея возможности приводить и анализировать эти 

взгляды, тем не менее постараемся выделить наиболее важные свойства и качества 

воспитателей, учителей, преподавателей, описать их деятельность и общение. К наиболее 

значимым компонентам структуры личности педагога относятся:  

- профессионально-педагогическая направленность;  

- профессиональная активность;  

- профессиональные знания и умения;  

- профессиональные педагогические способности, память, мышление и 

воображение;  

- профессиональное самосознание. 

Дадим им краткую характеристику. Профессионально-педагогическая направленность 

личности определяется обычно как особый класс отношений, где ведущее значение 

приобретают отношения к подчиненным, к деятельности, к себе. Структурируя три основных 

типа отношений, можно получить восемь типов профессионально-педагогической 

направленности, но в качестве оптимального следует признать тот тип, где выражены все три 

компонента: отношение к подчиненным, отношение к предметам и отношение к себе. 

Развитие профессионально-педагогической направленности зависит от многих факторов, 

важнейшими из них являются: личностные особенности самого руководителя, его интересы, 

стремление к самосовершенствованию; своеобразие организации педагогической деятельности 

со стороны руководства (какие условия создаются администрацией учебного заведения для 

оптимальной системы отношений конкретного педагога к деятельности, детям и себе); 

особенности взаимодействия в коллективе: с администрацией, коллегами, родителями, детьми.  
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Знание собственной профессионально педагогической направленности, ее слабых и 

сильных сторон выступает в качестве условия определения перспективных линий 

самовоспитания: это может быть совершенствование методики преподавания, изменение 

отношения к подчиненным (например: выработка способности к терпимости, повышение 

собственной уверенности, самопринятия и т. п.)[2 c.88].  

Таким образом, профессионально-педагогическая направленность задает как бы «вектор» 

личности педагога, в концентрированном виде аккумулирует его мотивацию профессиональной 

деятельности. Профессиональная активность характеризуется стремлением педагога постоянно 

расширять сферу своей деятельности, выходить за рамки нормативов, что выражается в 

постоянном поиске новых форм, методов и средств преподавания, нестереотипных решений 

возникающих задач, способности совершенствовать свои отношения с администрацией, 

коллегами, родителями, учащимися, постоянном анализе на основе рефлексии своей работы, 

наконец, заниматься саморазвитием, используя все средства и способы самовоспитания.  

В контексте рассматриваемых проблем именно профессиональная активность является 

важным условием саморазвития. Вне такой активности, предполагающей высокий уровень 

мотивации, развитие педагога в лучшем случае будет осуществляться по адаптивному типу, в 

худшем — неизбежна стагнация.  

Профессиональные знания и умения составляют содержание профессиональной 

подготовки. Не обладая управленческими компетенциями, педагог вообще не мог бы 

осуществлять свои функции. Профессиональные знания многообразны: это — хорошее знание 

своего предмета, знания в областях педагогики, психологии, методик, в сфере построения 

отношений с другими и знание собственных профессиональных возможностей.  

То же можно сказать и о специальных умениях. Сюда относятся: прогностические, 

аналитические, проективные, рефлексивные, мобилизационные, развивающие, ориентационные, 

коммуникативные, перцептивные (перцепция — это восприятие) и другие умения. Владение 

знаниями составляет тот багаж профессионала, который во многом определяет уровень 

компетентности, без них все разговоры о совершенствовании деятельности и саморазвитии 

лишаются смысла.)[3 c.56-57].  

Педагогические способности характеризуют тот личностный потенциал, которым 

обладает каждый педагог, но в разной мере. Именно педагогические способности и обнаружение 

их у себя формируют соответствующие профессиональные намерения стать педагогом, 

склонности заниматься педагогической деятельностью, эффективность педагогического труда. 

Знание своих способностей, использование наиболее выраженных из них, развитие их в ходе 

профессиональной деятельности являются основой для успешного выбора и базой для 

определения путей дальнейшего самосовершенствования. Перечислим и опишем наиболее 

важные способности:  

- академические — соответствуют областям наук: математике, физике, литературе, 

иностранному языку и т.д.; они проявляются в повышенном интересе учителя к науке (он следит 

за открытиями, ведет по возможности исследовательскую работу в своей сфере);  

- дидактические — доступно, понятно, интересно передавать учащимся учебный 

материал, вызывая ответную активность; итогом являются высокие результаты, которые 

демонстрируют школьники, обучающиеся у такого учителя;  

- перцептивные — проникать во внутренний мир детей, психологическая 

наблюдательность, связанная с пониманием личности ребенка и его состояний 

- коммуникативные — продуктивное общение с детьми, умение найти к ним 

правильный подход, установить верные взаимоотношения;  

- речевые — четко, ясно и последовательно излагать свои мысли, насыщая их 

эмоциональной экспрессией, владение культурой речи;  

- организаторские — умение сплотить ученический коллектив, мобилизовать его на 

решение различных задач, а также способность организовывать собственную работу, правильно 

распределять время на выполнение тех или иных дел;  

- проективные — связаны с умением проектировать деятельность как свою, так и 
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учащихся, выстраивать последовательность изложения материала и сценарий урока, 

внеклассных мероприятий ит.п.;  

- авторитарные — непосредственное эмоционально-волевое влияние на детей, умение 

на этой основе добиваться у них действительного авторитета; 

- педагогическое воображение — специальная группа способностей, выражающаяся в 

умении предвидеть результаты как своих действий, так и действий других, вносить уже на 

уровне сознания необходимые коррективы;  

- распределение внимания — умение заниматься одновременно различными видами 

деятельности: вести урок, видеть всех учащихся, прогнозировать ход дальнейших событий и т. п.  

Перечисленные способности не раскрывают всей полноты знаний, умений и 

способностей педагога, но по крайней мере дают представление о них, определяя сферу 

возможного самопознания и саморазвития.  

Педагогическая память, мышление и воображение. Занятие педагогической 

деятельностью придает определенную направленность психическим процессам учителя (вне 

зависимости от его желания) и профессионализирует их, решает специфические задачи, которые 

отличны от задач врача, инженера, рабочего, где предъявляются свои требования к личности 

профессионала. Если память, например, врача «загружена» симптомами, болезнями, рецептами, 

то память педагога — содержанием учебных предметов, различными технологиями, способами 

налаживания отношений и др. Еще большие различия между людьми обнаруживаются в сфере 

мышления и воображения. Каждая деятельность имеет свои специфические проблемы, и хотя в 

нее включаются те же формы и операции, свойственные для мышления в целом, они 

значительно трансформируются под влиянием специфического содержания. Согласитесь, 

разрешить конфликт между педагогами не одно и то же, что решить задачу по проектированию 

двигателя или построению техники допроса следователем. Объективно одинаковые мысленные 

способности, например двух людей, абсолютно по-разному проявляются в разных 

профессиональных сферах и обусловлены уровнем включенности человека в данную область, 

мотивацией, имеющимся опытом решения подобного класса задач. То же самое можно сказать и 

о воображении. Для педагога развитое воображение дает возможность осуществлять 

проектировочную деятельность, заранее предвидеть последствия своих и чужих действий, 

упреждающе вносить коррективы в работу.  

Профессиональное самосознание — это не какой-то особый вид, а то же самосознание, но 

«объектом» его является не личность в целом, а профессионально значимые личностные 

характеристики и особенности. Оно включает знания о себе как специалисте, эмоционально-

ценностное отношение к себе как специалисту, которые обусловливают особенности 

профессионального саморегулирования и профессионального самоконтроля. Здесь мы 

ограничимся приведенной характеристикой, поскольку далее остановимся на этих проблемах 

подробнее. Итак, кратко описав основные структурные компоненты личности педагога, следует 

отметить, что они не рядоположены друг с другом, а органически «вплетаются» в личность 

педагога, образуют его индивидуальность и находят непосредственное выражение в 

деятельности и общении)[4 c.21].  

Традиционно в структуру педагогической деятельности включают следующие 

компоненты:  

- конструктивный — связан с проектированием содержания, форм, методов 

собственной деятельности и деятельности других субъектов образовательного процесса;  

- организаторский — выражается в способностях педагога воплощать на практике 

задуманное, организовывать процессы учения, преподавания и взаимодействия;     

- коммуникативный — связан с умением педагога налаживать контакты с детьми, 

способностью общаться;  

- творческий — способность педагога по-новому ставить и решать многообразные 

педагогические задачи, привносить свое индивидуальное видение во все, чем он занимается. 

Обобщение результатов теоретического поиска, экспериментальной работы позволяют 

сделать следующие выводы. Научно обосновано, что управленческая компетентность 
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руководителя ДОУ как важнейшая составляющая его профессионализма является 

интегрированным личностным образованием педагога, отражающий единство теоретической и 

практической готовности управленца к эффективному осуществлению различных 

управленческих функций.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.Есіркепова. Құзырлылық тәсіл жағдайында экология мамандығы студенттерінің 

кәсіби іс-әрекеттің дамуын талдау.Ұлт тағылымы №3 (1)/2009 33-37 б. 

2. Тoггаncе Е.P. Crowing up creatively gifted: а 22-уеаг longitudinal study. Cгеаtive Child and 

Adult Quaterly. -1989. - №5. -P.148-170 

3. Маралов В.Г.Основы самопознания и саморазвития. Москва 2004 г. 

4. Маcлoу А. Пcихoлoгия Бытия: пеp. cангл. – М.: «Фефлбук», К.: «Ваклеp». 1997. – 304 c. 

 

 

ӘОЖ 378.6.016 

 

ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ТҰРҒЫСЫНАН  ОЙЛАУ 

СТРАТЕГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Мырзақасымова М.Б.
  
бастауыш сынып мұғалімі 

Қаракемер  орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі, Алматы облысы, Ақсу ауданы,  Алтынарық ауылы 

 

Мақалада сыни тұрғысынан ойлау стратегияларын пайдаланудың тиімділігі жан-

жақты қарастырылған, сонымен қатар тиімді тұстары  нақтыланған. Сыни тұрғысынан 

ойлау стратегиялары  білім беру сапасын арттырудың, оқу мақсаттарына жетудің бірден бір 

жолы екендігі баяндалған. 

 Кілт сөздер: СТО  стратегиялары, Венн  диаграммасы, ББҮ, ЭССЕ, ЖИГСО, Блум 

таксономиясы, оқытудың жаңа бағыттары. 

 

В статье  описывается, как использовать стратегии критического мышления 

всесторонне,  включая преимущества: Стратегии  критического мышления  являются 

единственными  способами повышения качества образования  и достижения  целей обучения. 

Ключевые  слова:  Стратегии STD, Венн диаграммасы, ОЭСР,ESSE,  JIGSO,   

таксономия Блума, новые тренды в обучении. 

 

The article describes  how  to use  critical thinking, including the  following: Strategic Critical  

Mushleniya are the only ways to  cultivate and develop   education. Аrticle also discusses that critical 

thinking strategy is one  of the only ways  to improve the  quality of education  and achieve learning 

goals. 

Key words: Strategic Std, Venn diagram, critical point of  view  strategy, wen  diagram, Essey, 

Jigsaw, Istrategy, Blum taxonomy, new  trends  in  education. 

 

Жаһандануы, ақпараттық технологиялардың тез дамуы тенденциясы оқытудың жаңа 

бағыттарын зерттеу мәселелеріне басқаша көз қарасты талап етеді. Бағдарламадан  күтілетін  

нәтижелер  оқушылардың  қалай  оқу  керектігін  үйреніп,  соның  нәтижесінде  еркін,  өзіндік  

дәлел-уәждерін  нанымды  жеткізе  білетін,  ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі  

дамыған,  сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  оқушы   ретінде  қалыптасуын  

қамтиды. Өркениетке  ұмтылған  қазіргі қоғам  талабына сай Қазақстан Республикасының   

дамыған елдермен  иық  тіресіп тұруы және еліміздің  болашағы  мен қазіргі  кезеңі  үшін  

білімді, зерделі, өз  бетімен іс-әрекет  ете  алатын қоғамнан өз орнын таба алатын шәкірттерді 

дайындау ұстаздардың міндеті. Қай пәннің болмасын білім сапасын көтерудің бірден – бір жолы 
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білім беру  технологиялары   мен оқу үрдісін ұйымдастыруды жаңа түрлерін қолданысқа енгізу. 

Осындай талапқа қол жеткізу үшін мұғалім өзінің теориялық және әдістемелік  білімін үнемі 

толықтырып, үздіксіз ізденіс, өз мамандығын барынша жетілдіруі және осы саладағы 

жаңалықтар мен озық тәжірибені үнемі пайдалануы тиіс.  Әр шәкірттің жеке тұлға ретінде 

дамуына білім сапасының артуына ұстаздың өткізген әр сабағы шешуі роль атқарады. Оқушы 

білімінің сапалы болуы ұстаздың дәріс беру щеберлігі мен жаңа технологияларды тиімді 

пайдалана білуіне, яғни кәсіби құзіреттілігіне байланысты. Білім беру сапасын арттырудың бір 

көзі жаңа технологияларды қолдану арқылы сабақты түрлендіріп өткізу.  

Сын тұрғысынан ойлау- ашық қоғам негізі. Ол өз бетінше сұрақтар қойып, оған үнемі 

жауап іздеу, басқалардың  пікірімен санасу, дәлелдеу, дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді 

білдіреді. Сыни ойлау- адам өмірінің бір саласы. Олай дейтініміз- шешімдер ішінен өздері үшін 

ненің тиімді, пайдалы екенін, тек қажетті ақпараттарды жинақтап, жаңа білімді ажырата алуға 

көметеседі. СТО-ның дәстүрлі оқытудан айырмашылығы – білімнің дайын күйінде берілмеуі. 

«Сын тұрғысынан ойлау»  жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – білім беру 

сапасын арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден – бір жолы. 

Сыни – тұрғысынан ойлау – сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті. 

Сынап оқушылары топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып 

айтуға үйренеді. Тынымсыз іздене алады.топпен бірлесіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық – жауапкершілік, бірлесіп бір мәселені шешу секілді қазіргі 

кезде ауадай қажет екені айдан анық. 

СТО көптеген стратегияларын қолданып келемін. Сабақтарымда Венн  диаграммасы, ББҮ, 

ЭССЕ, ЖИГСО, семантикалық кесте «Кубизм» , «Тірек сөздер» «Галерияға саяхат», «Үш қадамды 

сұхбат», «Блум таксономиясы», т.б. стратегияларын қолданып келемін.  

Әр сабағымда өз беттерінше іздену арқылы және ауызша сұрақтарға жауап беру, 

жұмбақтар шешкізу арқылы сабақтың тақырыбын ашып, дамытуға үйренді. Сабақтың 

тақырыбын, мақсатын, міндетін өздері ашуға машықтанды. Оқушылар топта жұмыс істеуге, бір-

біріне деген көзқарастарды  өзгертуге, бір-бірін тыңдай білуге, өз ойын дәлелмен жеткізе білуге 

дағдыланды. Оқушылар сабақтарымда  ашылып,  сабаққа   ынтасы,  талпынысы,  өздігінен  ойлап  

жауап  беруі, өз  ойларын  еркін  айтуы,  ойымен  бөлісуін, қатесін   мойындап,  түзетуі  оқушының  

өзгергені.    Оларға  топтағы жұмыс жасау, өздері бір-бірін тыңдау арқылы үйренгісі келетіні, 

сабақ кезінде өздерін еркін ұстаулары, өздерін - өзі бағалауы өте ұнайтынына көзім жетті. Яғни, 

оқушы білімді мұғалімнен емес, бір-бірімен пікірлесе отырып, диалог жасай отырып үйренеді. Өз 

ойларын толық жеткізуге, әңгіме  құруға дағдыланады. Өтілген мәтінді оқытудың өзінде өзгеріс 

енгізуді мақсат еттім. Топта тізбектеп оқытып, дауыс ырғағына, мәнерлеп оқуына қарай 

топтардың бір-бірін дәлелдемелермен бағалайтындарын ескерте отырып оқыттым. Әр топ өз 

тобындағы оқушыны  біріншіден ынталандырады, екіншіден қалай оқу керектігін үйретеді, 

түсіндіреді және келесі топты бағалауды меңгере бастады. Яғни, оқушылардың бақылап отырып 

өз жұмыстарын жасау, жан-жақтылықтары дамыды. Дәл осы мәтін оқуда ежіктеп, кібіртіктеп 

оқитын оқушыларымда өзгерістің барын байқадым. Тәжірибе соңында оқушыларымның ана тілі 

пәні бойынша білім сапасының артуы топпен жүргізілген жұмыстың нәтижесі болар деп 

ұйғардым.  

Әдебиеттік оқу пәнінде мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі 

болып табылады, себебі сұрақ дұрыс қойылған  жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады 

және де оқушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады деп 

(нұсқаулық41-бет ) айтылған.  Выготскийдің оқыту моделі оқушы диалог құру нәтижесінде білім 

алады деп жорамалдайды(нұсқаулық). Сондықтан оқушылардың ойлауын жоғарырақ деңгейде 

дамыту мақсатында сұрақ қоюға қатысты мәселеге көзкарасым төмендегідей: 

- сұрақ қоя отырып оқушының тақырып бойынша өз ойларын білдірулеріне мүмкіндік 

беру; 

- сұрақ қоя отырып, оқушының өз идеясын дәлелдеуге көмектесу; 

- сұрақты қоя отырып, тек бағалау үшін емес кеңінен ойлануына, ақпарат іздеуіне де әсер 

ету. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар дайындап келіп, бір-біріне қоюда қызығушылық 
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танытатындарын байқадым, осылайша әр сұрақтың дұрыс жауабын талдау  кезінде  білімдерін 

толықтыратындықтарына көзім жетті, осы  тұста қате жауапты қайта бағыттаудың маңыздылығын 

ескеріп, оқушыларға қате  жауаппен жұмыс жүргізудің тәсілін үйреттім. Оқушылар   тақырып 

бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталанды және өзіне деген сенімділіктері артты, өз  ойларын  

ортаға  салып,  мысалдар  келтіру  арқылы,  жаңа  сабақтың  түйінді идеясын  қорытып  шығарып,  

әдеби  тілде  сауаттылықтары  қалыптаса  бастады. Оқушылардың «қалай оқығысы келетінін?, 

нені білгісі  келетінін?, нені  түсінбей?  қалғанын  кері  байланыс  арқылы  анықтап  

отырдым."Сабақтағы ұнаған не болды ?"- деген сұраққа, олар: -топқа бөлінгені, өздерін сабақ 

барысында еркін ұстауы,  сұрақтарға жауап бергенде "дұрыс емес" дегенді естімегендері, бір-

бірімен пікір алмасқаны, білмегенін мұғалімнен емес бір-бірінен сұраулары  және  шаршаған  

сәтте  «сергіту» жасағанды  ұнатқандарын жазды, сабақтың барлығы осылай өтсе екен деген 

ұсыныстар білдірді. Аяжанның бұрынғы сергіту сәтінен гөрі ноутбук арқылы жасаған сергіту 

сәтінің жақсы екенін, сабақ оқи бергісі келетінін жазыпты.  

Сыни тұрғадан ойлану-бұл модульде негізінде  оқушыларды бақылауға, тәжірибенің, ойлау 

мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, талдауға, қорытындылауға және 

синтездеуге, қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге 

жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдасты-рылған қоғамдық 

әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға дағдылау. Осыған байланысты  миға  

шабуыл  жасау  арқылы ана тілінен сыни тұрғыдан ойлау   тиімді  болды. Жетістіктерге жету  үшін 

сабақ барысында оқушыларға ақпаратты толық мөлшерде беру, сол ақпараттарды синтездеуге 

бағыт-бағдар беру   керек  болды. Идеяларды тыңдау, салыстыру, сыни көзқараспен қарауға, 

шешімін  санаралық  түрінде көрсету, көз жеткізу қабілеттерін дамыту. Осы мақсатта сабақ 

кезінде оқушыларға өзі ойлануға жетелеуге арналған тапсырмаларды қолдандым. Ондай 

тапсырмаларға  сұрақтан басталып, сұрақтан аяқталатын эссе, Венн диаграммасы, «Досыма хат», 

мағынаны ажырату, жазбаша дөңгелек үстел түрлерін  пайдаландым. Бұл тапсырмаларды 

орындауда оқушылардың сөздік қоры молайып, тілдері дамыды. Сабақтарыма сыни тұрыдан 

ойлауға үйрету модулін пайдалана отырып, әр сабағымды түрлендіре отырып өттім. Әсіресе 

постермен жұмыс істегенде оқушылар   үлкен қызығушылықпен бар ынтамен, зор 

жауапкершілікпен жұмыла кірісіп кетті. Постер қорғағанда, сұрақтарға жауап бергенде әр күнгі 

жаңа сөздерді пайдалануларын ұсындым, әрине барлық оқушының тілі бірдей жатық емес.  Сабақ 

барысында   кедергілер  болып  отырды.  Кедергілер  мен  қиындықтан  оқушылар сыни тұрғыдан 

ойлау   арқылы,  бірлесе  іздену  арқылы  шыға  білді. Бұл да  болса  меніңде,  оқушылардыңда  

өзгергені.  Сыни тұрғысынан ойлауды қалыптастырып, балалардың өз білімдері мен жаңа  

білімдерін ұштастыра отырып,  тақырыпты түсінуге бағыт беріледі. Тақырыпты қаншалықты 

түсінгендігін анықтау үшін оқушының «өзін-өзі бағалау», «бірін-бірі бағалау» әдістері өте тиімді 

болды. Сабаққа байланысты бағалау парақтарын критериалды дайындап, қалай 

бағалайтындықтарын түсіндірдім. Топтағы бақылаушы оқушыларды әр тапсырма сайын бағалап 

отырды. Алайда, кейбір жағдайда өздерін жоғары бағалау немесе төмен дәрежеде бағалау 

байқалып  жатты. Бірінші сабағымда бағаның сәл артық қойылғаны менің алдыға қойған 

мақсатыма жетуіме кедергі келтірді. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалаудың түрлі әдістерін 

пайдалануыма себеп болды. Сабақта кездескен кедергіні келесі сабақта болдырмау  үшін бағалау 

критерийінің жүзеге асырылуының келесі түрінде геометриялық фигураларды пайдалануды жөн  

көрдім.  Себебі, балалар  өздерінің артықшылығы мен жіберген қателерін қоса анықтайды. Келесі  

сабақтарда қателіктерін жоюға тырысады. Оқушылар  өздерін  бір  жағынан  әділеттікке,  

шыншылдыққа  үйретеді. Сыныпта үнсіздік орнатылуы, тақтаға қарап сұрақтарға белсенді жауап 

беруі, бір-бірін  сөздің аяғына дейін тыңдауы бақыланды.Топ арасында бірігіп талқылауы 

ынтымақтастықты білдіреді. «Топтық  бағалауларды»   қолданғанда  әр  оқушының  топтағы 

белсенділігі  арта  түсті. Қай тапсырмада   қандай  қате жібергенін, нені  біліп,  нені  түсінбей  

қалғанын  анықтап  сол  бойынша  жұмыс  жасады. Сабақтарда балалар ашылып еркін сөйлеп  

қуанышпен түрлі тілектер жазып, өз ойларын ортаға салды.        Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін 

жетілдіруге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып отыр. 
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Сол  себепті,  мен  өз  басым  ақпараттық-коммуникациялық  технологияда  көп  нәрсе  үйрендім. 

Дәстүрлі сабақтар өткізуде оқулықпен әдістемелік құралдарды ғана пайдаланған болсам, енді жаңа 

форматтағы сабақ өткізу үшін ізденіп, ғаламторға жүгінетін болдым. Бұл тұрғыда АКТ-ды толық 

қанды пайдаланудың қажеттілігі болмағандықтан интербелсенді тақтаны анда-санда 

пайдаланатынмын. Мұғалім де, оқушы да ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалана 

білуі оқуда, білім алуда үлкен роль атқарады. Сабақтағы «Ханталапай», «Ғажайып сандар»,«Кім 

жылдам?», «Арыстан қандай? Тышқан қандай?» сияқты тапсырмаларды интербелсенді тақтада 

тақтаның қаламын ұстата отырып, орындату арқылы оқушыларымның да сабаққа деген 

қызығушылықтарын, белсенділіктерін арттырып қана қоймай оларға да АКТ-да, ғаламторда 

жұмыс жасауды үйретіп, ізденуіне ықпал еттім.         

 Дарынды және талантты балаларға қатысты бұл едәуір күрделі мәселе ойлауды, 

талқылауды және мұқият жоспарлауды талап етедi. Бастауыш сыныпта дарынды және талантты 

оқушымен жұмысты жандандыру әрқайсымыздың міндетіміз. Барлық мұғалімдер балаларға білім 

беруде барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы орта жасауға тырысады. 

Талантты және дарынды балаларға қатысты бұл ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды 

талап ететін едәуір күрделі мәселе. Талантты немесе қабілетті үнемі айқындай отырып бастауыш 

мектептерінің мұғалімдері өздерін «дарынды бақылаушылар» ретінде көрсетуі тиіс» (МАН72б) 

делінген болатын болса,  сыныбымыздағы оқушының дарынының қай бағытта екенін анықтап сол 

бағыттағы жұмыстарды жүйелеуіміз қажет. Әр сабақта дарынды баламен жұмыс жасауды 

назардан тыс қалдырмай, ол жұмысты жоспарымның бір бөлігі ретінде қарастырдым. Әртүрлi 

теориялар мен стратегиялар дарынды баланы оқытудың мазмұнын анықтау үшін тиісті 

бағдарлама шеңберiнде қолданумен қатар «Мен-саған, сен-маған», «Қобдишадағы сұрақтар», 

«Тәтті сұрақтар» әдістері арқылы оқушылардың ізденуіне түрткі боларлық сұрақтар беріп 

отырдым. Бұрын  қосымша  тапсырманы сыныпта орындатып  отырсам,  енді  электрондық  

жүйеде,  ғаламторды  пайдалану  арқылы    бағыт-бағдар  беріп  және  өзінің  тобындағы, 

сыныбындағы  құрдастарына  көмектесе, үйрете  отырып,  көшбасшылыққа  бейімделеді екен. 

Сонымен қатар инклюзивті тәсілдің тиімділігі өз нәтижесін беретіні анық. Ізденіс жұмысын 

жүргізуді үйретіп жүрген оқушыма бағыт-бағдар бере отырып, оңың алынған тақырыбы бойынша 

негізгі ойды  қысқа да нұсқа жеткізе білуіне бағыт-бағдар бердім, өз өзіне сенімділігін арттырдым. 

Оқушылар арсында ынтымақтастық атмосферасын, яғни жағымды көңіл-күй қалыптастыру  

балаларды бір-біріне жақындастырады, мейрімділікке, рухани адамгершілікке, бір-бірінің пікірін 

тыңдай білуге үйренді. Сын тұрғысынан ойлау стратегиялары оқушылардың еркін сөйлеуіне, бір-

біріне деген ойларын еркін жеткізуіне,  құрметтеуге, топта ұйымшыл болуына, сабақты жақсы 

қабылдауына өте ыңғайлы екенін байқадым. Сонымен қатар сабақта  диалогтік  әдісті  қолдану  

арқылы  әңгімеге  тарту,  өз  ойларын  толық  жеткізуге  үйренді  және  белсенділіктері  артты. 

Балалардың   сыни   тұрғыдан  ойлау  дағдыларының алға жылжуына ықпал ете алдым. 

СТО – білім берудің  сапасын арттыруда өте тиімді. Ол үшін ұстаз сабақтың мақсатын 

нақтылап, оған шығармашылық тұрғыдан келіп, оқушының білімділік, тәрбиелік, жағынан 

қызығуын арттырып, оның ой- өрісін дамытуда аянбай еңбектенуі қажет. 
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Бoлaшaқ мaмaнның кәciби өpкeндeуiн қaмтaмacыз eтудeгi бacты мaқcaт oлapдың 

бoйындa өз мaмaндығынa дeгeн cүйicпeншiлiк, мaқтaныш ceзiмiн, мoтивiн, қopшaғaн 

opтaмeн жaғымды өзapa қapым-қaтынac, жoғapы aдaмгepшiлiктi нaнымдapының жүйeciн 

қaлыптacтыpу.  

Кілт сөздер: мoтив, когнитивтік сапалары,  креативтілік сапалары,  әдіснамалық  

сапалар. 

 

Основной целью в становлении будущего специалиста  является формирование  

высоконравственных качеств: любви, чувство гордости к будущей профессии; развитие 

коммуникативных навыков.  

Ключевые слова: мoтив, когнитивные качества, креативные качества, 

методические качества. 

 

The main goal in the development of a future specialist is the formation of highly moral 

qualities: love, a sense of pride for the future profession; development of communication skills. 

Key words: modified, cognitive qualities, creative skills, methodological skills 

 

Қазіргі білім беру саласындағы басты міндет - білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді 

жаңа әдістерін іздестіру мен оларды жүзеге асыра алатын жаңашыл мұғалімдерді даярлау. 

Жаңашыл мұғалімдер педагогикалық қызметтің барлық түрлерін зерттеп, кез-келген 

педагогикалық жағдайда өзінің білімділігі, парасаттылығы, ақылдылығы, мәдениеттілігі, 

іскерлігі, шеберлігі арқасында шеше алатын, педагогикалық үдерістің нәтижесін жақсартуға 

ұмтылатын жаңашыл әрі шығармашылықпен жұмыс істей алатын жеке тұлға болуы керек. 

Өйткені қазіргі жас буын –еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде 2019 жылы 23 

қаңтарында  Астана қаласында  Жастар жылының ашылу салтанатында Президент Н.Назарбаев: 

"Жастар - еліміздің қазіргі әлемдегі бәсекеге қабілеттілігінің  негізгі факторы болып табылады,... 

себебі – Қазақстанның болашағы олардың  білімі, энергиясы және патриотизміне  байланысты" - 

деп атап өтті.  

Бүгінгі ұстаз шәкіртіне мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, 

экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеу керек.  

Жoғapы  oқу opындapындa бoлaшaқ мaмaндapды кәciби дaяpлaу –кәciби мoтивaциялық 

бaғыттылығын қaлыптacтыpудың мaқcaтты бaғыттaлғaн пpoцeci бoлып тaбылaды.  

Бoлaшaқ мaмaнның кәciби өpкeндeуiн қaмтaмacыз eтудeгi бacты мaқcaт oлapдың 

бoйындa өз мaмaндығынa дeгeн cүйicпeншiлiк, мaқтaныш ceзiмiн, мoтивiн, қopшaғaн opтaмeн 

жaғымды өзapa қapым-қaтынac, жoғapы aдaмгepшiлiктi нaнымдapының жүйeciн қaлыптacтыpу.  

Coнымeн, eңбeк ic-әpeкeтiнiң мoтивтepi туpaлы, aдaмның қaжeттiлiктepiнiң, oны 

ынтaлaндыpушы күштepдiң пaйдa бoлуы жөнiндeгi мәселелерді бipiктipeтiн қызмeткepлepдiң ic-

әpeкeт зaттapынa дeгeн әp түpлi қaтынacын зepттeугe әкeлiп coғaды. 

 С.Я.Батышев,  Ю.К.Васильев зерттеулерінде aдaм қaжeттeлiктepiнiң кeйбip cұpaқтapы 

ғaнa қapacтыpылaды жәнe eңбeк ic-әpeкeтiндeгi мoтивaцияның, ocы мoтивтepдiң пaйдa бoлуы 

туpaлы, eңбeк ic-әpeкeтiндeгi мoтивтepдiң нaқты әлeумeттiк жaғдaйлapдың өзiндiк 

epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты тeopиялық мәceлeлep тaлқылaнды[1,2]. 

А.Е. Голомшток,  М.А. Хомутова aдaмдapдың өзapa қapым-қaтынac мәceлeciн жәнe 

oлapдың eңбeк eту пpoцeciндeгi мiнeз-құлқын, eңбeк шapттapынa қызмeткepлepдiң қaтынacын 
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бiлдipeтiн мexaнизмeдepгe көңiл aудapaды. Ocы бaғыт peceй жәнe шeтeл пcиxoлoгтapының  

eңбeк пcиxoлoгияcы жәнe әлeумeттiк пcиxoлoгия жұмыcтapындa кeң тapaлғaн. Әлeумeттiк-

пcиxoлoгиялық бaғыт, aдaмды өзiнiң кәciби ic-әpeкeтiн жұмыc тoбының күштeуi apқылы нeмece 

oлapғa қapcы opындaуғa ынтaлaндыpaтын iшкi жәнe cыpтқы мoтивaциялapды зepттeугe 

бaғыттaлғaн [3,4].  

Іс-әрекеттің мазмұнымен немесе іс-әрекет процесімен табиғи байланысты ғана мотив іс-

әрекетке үздіксіз көңіл бөледі, лайықты қабілеттердің дамуына әкелетін әуестікті қамтамасыз 

етеді. Осындай мотив адамды өз білімдері мен адамгершілік қасиеттерін іс-әрекеті талаптарына 

сәйкес бағалауына әкеледі.  Сонымен қатар, бұл мотив өзін- өзі тәрбиелеудің маңызды 

психологиялық алдыңғы шарты болып табылады. Басқа топтағы мотивтердің де ролдерін 

бағаламауға болмайды. Алайда олардың кәсіби қызығушылық құрамындағы маңызы, кәсіптің 

шынайы мазмұнына жауап беретін мотивті толықтырады ма немесе онымен бәсекелеседі ме, 

соған байланысты болмақ.  

Егер тұлғаның белсенділігі тұлға мен еңбек арасындағы өзара қарым- қатынаста адамның 

шығармашылық және адамгершілік күштерінің одан әрі табысты дамуына әкеледі деген үмітті 

ақтаса ғана кәсіп дұрыс таңдалды деп есептеуге болады. Тұлғаның осындай дамуын болжаудың 

негізгі шарттарының бірі - кәсіби қызығушылықтың жоғарғы деңгейі. 

Е.А. Климов [5] кәсіпті таңдауда ескерілетін 8 жағдайлардың маңызды түрлерін ұсынады:  

а) отбасы мүшелері үлкендерінің ұстайтын көзқарасы (оның ішінде ата- аналарының 

тұрмыстық жағдайлары); 

б) құрбыластарының, басқа таныстарының көзқарастары;  

в) мектеп психолог, педагогтарының т.б. (осы оқушы туралы)   көзқарастары ( көбінесе 

жоғарыда көрсетілген адамдардың пікірлері стереотип бойынша құрылады ); 

г) кәсібі туралы осы кезеңге дейін қалыптасқан өзінің жоспарлары. 

Өзіндік кәсіби  ойлары әдетте былай жоспарланады : 

1. Басты мақсат. 

2. Жақын және кейінгі уақыт арасында  жасалуға тиіс  әрекеттер - алдағы болашағы 

туралы түсінігі. 

3. Жақын арада өмірдегі көздеген мақсаттарына жету жолдары мен әдістері туралы 

түсінігі. 

4.  Өмірдегі көздеген мақсаттарына жетудегі сыртқы жағдайлар туралы түсінігі. 

5. Мақсаттарына жетудегі ішкі жағдайлар туралы түсінігі. 

6. Қосалқы мақсат түрлері және оларға жету жолдары. 

7. Қабілеттілік мүмкіндіктері, жеткен даму деңгейі, үміттену деңгейі, әр нәрседен 

мәліметтілігі. 

8. Түрлі іс - әрекет түрлеріне бейімділігі. 

Кәсіпті таңдауда барлық 8 факторлардың өзара келісімді болуы өте оңды вариант болып 

есептеледі, бірақ іс жүзінде олардың бір немесе бірнешеуі ғана басым.  

Кәсіби қызығушылықты дамытудың қозғаушы күштері сыртқы қарама -қарсы 

қайшылықтар деңгейінің ішкі қарама- қарсылық деңгейіне көшу жағдайында пайда болады. Бұл 

кәсіби қызығушылықтың дамуында қарама қайшылықтар әрқашан алғашқыда сыртқы 

қайшылықтар ретінде пайда болады және бұл кезең міндетті түрде болуы керек дегенді 

аңғартпайды. Өмірдегі кейбір жағдайлардың әсерімен студенттерде іс-әрекет жасау қажеттілігі 

алғашқыда осы іс-әрекеттің шынайы қоғамдық мағынасының әсері арқасында болуы мүмкін. 

Тек қана жанама мотивтің басымдылығы  кәсіби қызығушылық деңгейінің  жоғары көтерілуін 

қамтамасыз ететін мотивтерді қозғалту үшін қажет.  

Тұлғаның ішкі дүниесі көзін, оның санасының белсенділігін шектеп кәсіби 

қызығушылықтың дамуын түсіну мүмкін емес. Бұл қаралып отырған  қарама-қайшылықты 

түсіну оны шешу үшін әлі жеткіліксіз екендігімен дәлелденеді.  

Тіке немесе тура мотивтердің басымдылығы артқанда, яғни жасалып жатқан іс-әрекеттің 

мазмұнымен табиғи байланысты мотивтер, егер болжамалы кәсіпке қандай да бір әсерлі 

байланыс түрлері болмаса, кәсіптің қойған талаптары мен кәсіби қызығушылықтың деңгейі 
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арасындағы сәйкезсіздік негізінде білінбейді. Тек қана нағыз іс-әрекетте пайда болатын өзара іс- 

қимылда сыртқы және ішкі өзара енудің нақты процестерінде кәсіби қызығушылықты 

дамытудың қозғалтқыш күштері өздерін көрсете бастайды.  

Оқу процесінде студенттердің шығармашылық сипаттағы тапсырмаларын жүйелі түрде 

ұйымдастыру және оны болашақтағы кәсіби іс-әрекетімен сабақтастыра зерттеу оқытушының 

педагогикалық құзіреттілігіне де байланысты. Өз пәнін жетік меңгерген және оның мазмұнын 

жаңа біліммен үнемі толықтыра отырып, шығармашылықпен жұмыс істеуі, өз болмысын терең 

зерделей отырып, жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына өзінің қолтаңбасын қалдыруына, 

рухани тұрғыда терең түсінуі мұғалімнің ішкі құндылық бағдарына байланысты. 

Студенттердің шығармашыл тұлғасын қарастыру оның көптеген сапалық  

1) когнитивтік (қызығушылық) сапалары – қоршаған әлемді түсінуі, құбылыстардың 

мәнін білуге ұмтылуы, қызығушылық ынтасының тұрақтылығы т.б. 

2) креативтілік (шығармашылық) сапалары – ойлау белсенділігі, шығармашылық шабыт, 

қиял, болжай білу, ой тереңдігі, қарама-қайшылықтарды көре білу немесе сезу; өзекті мәселені 

табу; шығармашылық қызығушылығының тұрақтылығы т.б.; 

3) әдіснамалық (ұйымдастырушылық) сапалар – тапсырманың мақсаты мен мәнін түсіну, 

мақсатқа жетуде іс-әрекетті оңтайлы ұйымдастыру, нәтижеге жетудегі табандылық, 

рефлексиялық ой-санасы, коммуникативтік қабілеттері т.б. 

Сондықтан да қазіргі таңда студенттерге деген көзқарас пен қарым-қатынаста оларды  

объект деп қарамай, оны дамушы тұлға ретінде қабылдап,  оқу-тәрбие жұмысын осыған лайық 

өзгерістерге сай, қазіргі педагогикадағы тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа 

технологияны енгізудің қажеттілігі туындап отыр. Ал жаңа технологияны пайдаланудың 

мақсаты – міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, шығармашылық деңгейге жету. 

Білім берудің адамға, тұлғаға бағытталуы, білім мазмұнының жариялылығы заман 

талабына сай білім беру мен ұлттық оқу-тәрбие процесінің гуманистік сипаты жаңаша оқытудың 

әдіснамалық негізі ретінде қызмет ете алады. Оқытудың мазмұнын, өзіндік ерекшеліктерін, одан 

туындайтын ұстанымдары мен шарттарын жүйелеу арқылы қазіргі ұлттық білім берудің 

философиялық тұғырнамасын, әдіснамалық және әдістемелік негіздерін жасауға болады, мұны 

ескермей мектептер мен білім беру мекемелеріндегі ұлттық идеяны көздейтін тұжырымдамалық 

тұтастықты қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Кәсіби іс-әрекетке деген ынта-ықыласты оятуда мынадай оқыту қызметтерінің маңызы зор: 

оқудағы жетістікті қамтамасыз ету; оқыту формаларының түрлерін жетілдіру, оқу материалының 

мазмұнын студенттердің ерекшеліктеріне сәйкес құру, білімді меңгерудің әдіс-тәсілдерін 

оңтайландыру, жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану, оқытушы мен студенттің 

жағымды ықпалды әрекеттерін жетілдіру, шығармашылық оқытуды кеңінен пайдалану. 

Зерттеулеріміз нәтижесі көрсетіп отырғандай, кәсіби іс-әрекет нәтижелері студенттердің 

жеке тұлғасының қалыптасуына, қызығушылық біліктерінің жетілуіне, психологиялық 

механизмдер арқылы оң әсерлері бар рефлексия нәтижесінде өз іс-әрекетіне жауапкершілік, өз 

болашағына және қоғам өміріндегі құндылықтар мен дұрыс көзқарас қағидаларының  

қалыптасуына мүмкіндік береді. 
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В статье рассматриваются вопросы разработки дескрипторов к заданиям 

формативного оценивания по программе обновленного содержания образования через 

проведение мастер класса. 
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Қaй елді, қай кезеңді алып қaрамасақ та бірінші орында білім бeру тұрaды. Сeбебі, 

халықтың білімділігі сол eлдің даму деңгейінің шынaйы көрсеткіші болып табылады. Қазіргі 

әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлeмдік білім беру жүйесіне де елеулі өзгерістер 

енгізуде. Әлемдік білім берy жүйесі өмір ағымы мен бүгінгі таң сұранысына байланысты күн 

сaнaп өзгеруде. 

Білім беру жүйесін реформалау бүгінгі күні қалыпты және қажетті өзгеріс. Ғылым мен 

техниканың дамуы, бүгінгі күнгі өскелең ұрпақтың сұранысы ағымнан кеш қалмау мақсатын 

көздейді. Қазақстанның білім беру жүйесі өзгеріссіз қалмауы тиіс. Сондықтан болар, 

әлемдегі қарқынды өзгерістер, мектепті де, мұғалімдер мен оқушыларды да жаңалыққа 

тартады. 

Шебер-сынып өткізудің мақсаты: 
Қалыптастырушы  бағалау туралы тыңдаушылардың түсініктерін кеңейту. 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларына дескриптор құру жолдарын таныстыру.  

Күтілетін нәтиже: 
 Қалыптастырушы бағалау арқылы оқушының білімін бағалаудың тиімділігін 

ұғынады; 

 Дескриптор құрудың жолдарын үйренеді; 

 Бағалаудың критерийлерін құра алады. 

Дескриптор не үшін керек екенін біледі және қолданады. 

Ресурстар: 
Презентация  

Топпен жұмыс (бағалау түрлері, а-4 парағы, тапсырмалар ) 

Бағалау түрлері 

Кіріспе 

Білім беру мазмұнында соңғы жылдары көптеген сапалы өзгерістер орын алуда. 

Әрине бұл бағалау жүйесіне де әсер етпей қоймады. Оқушының оқуындағы жетістіктерді 

сырттай, мұғалім және мектеп тарапынан бағалау, оқыту барысындағы теріс әсерлерді жою 

мақсатында оқушылардың жетістіктерін бағалау бүгінгі таңда қажетті болып табылады. 

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 

mailto:karakat.0101@mail.ru
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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. 

Бағалау критерийлерінің дескрипторларын қалай құру керек? 

ДЕСКРИПТОР сөзіне анықтама – оқушының белгілі бір тапсырма бойынша 

орындаған жұмысының деңгейін немесе сапасын сипаттайтын тұжырым. 

Шебер сыныптың жүргізілу барысы: 

Психологиялық дайындық: 
Қатысушылардың көңіл-күйлерін көтеріп,  жақсы-қарым қатынасқа түсуге дайындау 

үшін және топқа бөлу үшін «Молекулалар» ойны ойнатылады. 

Әріптестерімнің көңіл-күйлері 5,4,3,2,6,8 сандары бойынша молекулалар болып 

топтасып, қайта тарап, ақыры топқа сәйкес саны айтылғанда үш топқа бөлінеді. 

Видеосабақтан үзінді 
2 мин 

Видеоны көрсету. Мұғалімнің сабақта оқушыны бағалауы. 

Тыңдаушылар өз пікірлерін, көзқарастарын білдіреді 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларына  дескриптор қалай құру керек туралы 

сұрақ-жауап.  

Слайдпен жұмыс: 

1 слайд: Таныстыру. 

2 слайд: Қалыптастырушы бағалау туралы түсінік. 

3 слайд: Топқа бөлу, тапсырмалар беру. 

4 cлайд: Бағалау. 

 Дескрипторлар мен критерийлер бойынша бағалау жүргізіледі. Критерийлер мен 

дескрипторларды құрады. Ең алдымен осы үш сөздің мағынасын ашып түсініп жеткізеді. 

Топпен жұмыс: 

Тапсырмалар: 

1-топ  

Суретке мұқият қара. Әр жұп суретті мағынасы қарама-қарсы сөздер арқылы жаз. 

 
•Кез келген жұп сөздермен сөйлем құрастырып айт. 

2-топ 

Өлеңнен әртүрлі мағынада қолданылып тұрған сөзді тауып, астын сыз. Мағынасын 

түсіндір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөзді әртүрлі мағынада қолданып, сөйлем құрастыр. 

Жаз келді де құлпырды, 

Қырқаларға гүл тұнды.   

Жаз көрпені, кісі күт, 

Қонақ келсе, үйге құт. 

 

Жаз әріпті, сандарды, 

Жазу– өнер сындарлы 
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3-топ  

Сөздерді оқып, ішінен мағынасы жуық сөздерді теріп жаз. 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 
- суреттерге байланысты антоним сөздер жазады; 

- антоним сөздермен сөйлем құрастырады; 

- өлеңнен омоним сөздерді тауып, астын сызады; 

- омоним сөздермен сөйлемдер құрастырады; 

- берілген сөздердің арасынан синоним сөздерді теріп жазады. 

 

Cлайдтар: 

 

 

Әдеп, асығу, ерте, абырой, инабат, ірі, жуас, ізет,бедел, 

аптығу, ұсақ, кеш, тентек, абыржу, атқыш,жуан, мерген, 

жіңішке. 
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колледждерде ұйымдастыру жолдары, оның студент, ата-ана, мемлекет үшін 

артықшылықтары  атап көрсетіледі.  

Кілт сөздер: инклюзив, қолжетімді орта, әлеуметтендіру, мамандық алу, қолдау 

қызметі. 

 

В статье раскрывается важность внедрения инклюзивного обучения для студентов 

с особыми образовательными потребностями в сферу технического и профессионального 

образования. Автор говорит, что таким студентам необходимо привитие 

профессиональных навыков и их социализация. Наряду с этим показаны способы 

организации инклюзивного обучения в коледже, его преимущество во взаимодействии с 

родителями и обществом. 

Ключевые слова: инклюзив, доступная среда, социализация, иметь специальность, 

служба поддержки. 

 

The article highlights the importance of implementation of inclusive edication for disablet 

students in the sphere of technical and professional edication. The author says that it is necessary 

to cultivate professional skills and their socialization. Besides this it is shown the ways of  

organization of inclusive edication in college, its advantages in interaction with parents   and 

society. 

Key words: inclusive, available sphere, socialization, to get a  profession, support service.  

 

Біздің мемлекетімізде білім алу мен білім беру стандарттарын меңгеріп, тең 

мүмкіндіктерге ие болуды қамтамасыз етуде адами капиталдың рөлін арттыруға ерекше мән 

беретін саясат жүзеге асырылуда. ҚР Үкіметінің 1994 жылы БҰҰ-ның «Бала құқығы туралы» 

Конвенциясын ратификациялауына, Бас ассамблеяның 2006 жылғы 13 желтоқсандағы  

«Мүгедектер құқығы туралы» Конвенциясына, ҚР Конституциясына, «Білім туралы» 

Заңына, «Қазақстан Республикасынағы бала Құқығы» туралы және басқа да қолданыстағы 

құжаттарға сәйкес, елімізде барлық балалардың білім алуға тең құқылығы қарастырылған. 

ҚР Үкіметі барлық балалардың білім алу мүмкіндігі мен тең құқылығын қамтамасыз етуді 

кезең-кезеңімен жүзеге асыру мақсатында 2016-2020 жылдарға арналған білім беруді 

дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында білім берудің барлық деңгейлерінде инклюзивті 

білім беруді дамытуды маңызды міндеттердің бірі ретінде атап көрсетті. Ерекше білім беруге 

қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беретін ортаға кіріктіру мәселесі төңірегінде 2009 

жылы Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамыту тұжырымдамасының 

жобасы әзірленді [1].  Республикадағы инклюзивті білім берудің негізгі мақсаттарының бірі 

– Ерекше Білім Беру Қажеттілігі бар (ары қарай-ЕББҚ) тұлғаларды әлеуметтендіру және 

мамандық игеру мақсатында техникалық-кәсіптік білім деңгейінде оқытуға жағдай жасау. 

Инклюзивті білім беру – бұл арнайы ұйымдастырылған, ЕББҚ студентке өз қатарымен бірге, 

оның ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, жалпыға бірдей білім беру стандартының 

бағдарламасымен білім беру үрдісі.  Мұнда ең басты нәрсе – өз қатарластарымен бірге білім 

және әлеуметтік тәжірибе алуы. Бұл-тек мамандарды ғана емес, қоғамның қалың қауымының 

назарын аударатын педагогикалық білімнің жаңа саласы.  

Шетелдерде даму мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кәсіптік білім алуына, табыс 

табуына, қоғамдық өмірге араласуына көп көңіл бөлінеді. Олармен арнайы оқу орнын 

бітірген соң жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ететін қажет мамандыққа, құзіреттілікке, 

дағдыға үйрететін курстар, бағдарламалар (кәсіптік, кәсіпалды, өтпелі) ұйымдастырылады.  

Бұл - экономикалық мақсаттылықпен байланысты, өйткені олардың білім алу шығындары 

кейіннен жұмыс істеп жатқан білікті маманның төлейтін салығы ретінде қайтып оралады 

және мемлекетті оларға жәрдемақы төлеуден құтқарады.  

Біздің мемлекетте мектепке дейінгі және мектептегі арнаулы (түзету) білім беру 

жүйесі инклюзивті білім беруге әзірленген және жүйелі жұмыс істейді. Бұл үрдіс 1994 жылы 

Испанияның Саламака қаласында өткен, әлемдегі 92 ел мен 25 халықаралық ұйым қатысқан 
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жиынға Қазақстан Республикасының қатысуымен және Саламан декларациясы деп аталатын 

құжатты мақұлдауымен, ратификациялауымен басталады. Саламан Декларациясына сәйкес 

инклюзивті білім беру саясатының міндеттері мынадай:  

• Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс.  

• Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері және оқуға деген 

мұқтаждықтары болады.  

• Білім беру жүйесіне оң өзгерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру 

мақсатына орай өзгерту [2].  

2017 жылы инклюзивті білім берудің шетелдік және отандық озық технологияларын 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына енгізуде тәжірибе алмасуды іске асыру 

мақсатында, Қарағанды техникалық-құрылыс колледжінде «Инклюзивті білім беру: 

Қазақстан Республикасында дамытудың қазіргі жағдайы мен болашағы»   атты халықаралық 

семинар өткізіліп, төмендегі ұсынымдар анықталды: 

 19.01 2012 жылғы ҚР Ү №130  «Техникалық және кәсіптік білім беруді жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Үлгілік ережелерін бекіту туралы» 

Қаулысына өзгерістер енгізу (ЕББҚ талапкерлердің категорияларын анықтау, қандай 

категориядағы талапкерлер оқытылуға жатпайды.) 

 Ауыруларды ескере отырып, колледждерде ЕББҚ студенттерді даярлауға жататын 

мамандықтар тізбесін анықтау; 

 Ақыл-ой кемістігі бар студенттерді оқыту мәселесі мен оқу мерзімін кемістік 

категориясы мен мамандықтар бойынша қарастру, 

 ҚР Ү 30. 01. 2008 жылғы №55  «Мемлекеттік білім беру ұйымдары 

қызметкерлерінің үлгілік штатын және педагогикалық қызметкерлердің және оған 

теңестірілген тұлғалардың лауазымдары тізбегін бекіту туралы» Қаулысына өзгерістер 

енгізу, инклюзивті білім беру бағдарламасымен жұмыс атқаратын колледждердіңштаттық 

кестесіне төмендегі бірліктерді енгізу: мейірбике, сурдопеагог, тьютер, дефектолог, 

инклюзивті бөлім әдіскері, психолог, инклюзивті білім беру бойынша директордың 

орынбасары 

 Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік құру (Қарағанды колледжінің базасында) 

 ЕББҚ студенттер үшін арнайы жұмыс орындарын жабдықтау мен әлеуметтік 

жағдай туғызуды реттейтін Ережелер құру;   

 Үлгілік бағдарламаларды әзірлеу үшін жұмыс тобын құру, 

 ЕББҚ студенттерімен жұмыс істеу үшін бағалау жүйесінің заманауи әдістерін 

әзірлеу және енгізу; ( осындай 20 пункттен тұрады) 

     ҚР ТжКБ жүйесінде инклюзивті білім беруді алғашқылар болып бастаған 

Қарағанды және Павлодар тәжірибелері Инклюзивті білім берудің негізгі 3 бағытын 

анықтады:  

1) Негізгі нормативтік құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

2) Кедергісізі орта құру үшін арнайы жағдайлар мен материалдық техникалық база құру; 

3) ТжКБ оқытушылары мен оларға теңестірілген тұлғаларға психологтық-

педагогикалық жағдайды жақсарту мақсатында біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

және өткізу; 

«Кәсіпқор» Ходингі» КЕАҚ жоғарыда аталған бағыттарды іске асыруда. Алматы 

облысында аталған тақырып бойынша алғашқы біліктілік арттыру курсын Талдықорған 

политехникалық колледжі базасында 2018 жылғы 29 қазан 09 қараша аралығында өткізді.  

Кәсіпқор» Ходингі» КЕАҚ 2018 жылы www kasipkor.kz сайтында (білім беру 

бағдарламалары, әдістемелік көмек) «Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін 

арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар» жариялады. [4]. 

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді сапалы 

жүзеге асыру үшін бірнеше маңызды шараларды іске асыру қажет: 

1) ЕББҚ тұлғаларға толыққанды кәсіби білім беруді дамытуда ең алдымен – талапқа 

сай материалдық базаның болуы. Бұған студенттің білім беру ұйымындағы 
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инфраструктураларға кедергісіз жетуіне арналған ахитектуралық жағдайлар, мекемеде білім 

алатын студенттердің қажеттілік санаттарына қарай санитарлық-гигиеналық талаптардың 

сақталуы (арнайы жабдықталған гардеробтар, санузелдер, жеке гигиена орындары және т.б.), 

арнайы жабдықталған кеңістіктің, студенттің жұмыс орнының болуы; т.б. жатады. Білім 

мекемесінде ерекше білім беру жағдайы мен материалдық – техникалық база болуы студент 

денсаулығының санаты мен таңдаған мамандығының ерекшелігіне байланысты болады. 

Мысалы, есту және сөйлеу қабілеті бұзылған студенттер үшін  материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету сол студенттердің білім мен тәрбие алуы үшін маңыздылары -

дыбыскүшейткіш құралдар, интерактивті жабдықтар және басқа да оқыту құралдарының 

болуы міндетті. Жүріп-тұру мүшелерінің бұзылуы бар студенттер үшін оқу кабинеттерінің 1 

қабатта, жүріп-тұру мүшелерінің бұзылу дәрежесіне қарай арнайы парталардың болуы. Ал 

сал ауруына (ДЦП) шалдыққан студенттер үшін ең маңызды жағдай  кедергісіз 

архитектуралық ортадан басқа бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз етуді ерекше 

ұйымдастыру қажет. Ал оқу-педагогикалық үрдісті ұйымдастыру студенттің операциялық-

әрекет ету мүмкіндіктерімен сәйкес келетін студентке лайықталған білім бағдарламасын 

даярлау арқылы жүзеге асады.    

2) Екінші, инклюзивті жағдайда жұмыс істеуге әзір кадрлық әлеуеттің болуы. 

Инклюзивті мекеме қызметкерлерінің жоғары деңгейдегі кәсіби және әлеуметтік даярлығы, 

толеранттылығы болуы және өзінің кәсіби қызметін рухани-адамгершілік құндылықтар 

негізінде құра білуі тиіс. ЕББҚ студенттермен жұмыс істеу негіздерімен қаруланған 

педагогикалық ұжым - курстық даярлықтан  өткен, ЕББҚ студенттердің қорқыныш-

мазасыздық  деңгейін төмендетуге, коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға арналған 

кешенді психология-педагогикалық және дәрігерлік-әлеуметтік  жүйесі бар білім беру 

мекемесі. Есту және сөйлеу жүйесі бұзылған студенттерді оқыту үшін ұжымда дефектолог, 

сурдопедагог болуы міндетті. (Колледж педагогтары кезекті демалыс кезінде тәжірибелі 

сурдоаудармашы-педагогтан сабақ алып, ымдау тілін үйренуге болады.)  [4]. 

3)  Оқу бағдарламасы мен модульдерді (пәндерді)  лайықтау (адаптация).  Бұл 

мәселе әр пән, әр тақырып бойынша жекелеген детальды жұмыстарды талап етеді.    

4) Әлеуметтік серіктестердің болуы, олар: қалалар мен облыстардағы арнайы 

мектептер және түлектерді жұмысқа орналастыру мақсатында келісім-шарт негізінде 

жұмыстар жүргізетін практика базалары.  

Ең алдымен, қала немесе облыстағы мүгедек балаларға арналған арнайы 

мектептермен түзету-оңалту орталықтарымен қарым-қатынас орнатып, келісім-шарт 

негізінде кәсіби бағдар жұмыстары жүргізіледі. Колледж педагогтары оқу жылы бойында 

мектеп-интернаттың сабақтарына да қатысып, балалардың қандай мамандыққа 

қызығушылықтары мен бейімі бар екендігін анықтап, шығармашылық емтихандарға 

комиссия мүшелері ретінде қатыса алады, Біздің қоғамда қаншама ЕББҚ бала үйде отыр, 

олардың қолынан көп нәрсе келеді, алайда оларды әлеуметтендіру (социализация), қоғамға 

кедергі емес, қажет екендігін сезінуге мүмкіндік алуы үшін кәсіпке үйрету, қорқынышты 

сейілту қажет. Бұл да колледждің кәсіби бағдар жұмысының бір бағыты бола алады.  

Осындай жұмыстар арқылы колледжде инклюзивті топ ашу жөніндегі қорқынышты 

сейілтуге, педагогикалық коллективтің рухани-адамгершілік бағытындағы деңгейін көтеруге 

болады. Кадрлар қажеттіліктеріне бағытталған аймақтық, жергілікті жағдайлар және оқуға 

тілек білдірушінің психикалық дамуының дара ерекшеліктерін, денсаулығын, мүмкіндіктерін 

ескере отырып, сонымен қатар жеке еңбек қызметі үшін оның дайындығына кіретін еңбек 

профилін таңдау кезінде және олардың ата-аналарының (немесе заңды өкілдерінің) 

қалаулары негізінде жүзеге асырылады.  

Қолданыстағы нормативке сәйкес, колледжде инклюзивті білім беру бойынша 

«әдіскер-координатор» лауазымы болуы тиіс.  ЕББҚ студенттердің білім алу әрекетін 

куратор және әлеуметтік педагог жетекшілікке алады.   

Инклюзивті білім берудің тиімділігінің ең басты критериі – әлеуметтендірудің 

табыстылығы, мәдениетке талпыну, студенттің өз қатарластарымен әлеуметтік қарым-
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қатынас тәжірибесінің дамуы. Сондықтан бірге оқытуды ұйымдастыру тек ЕББҚ 

студенттерін білім беру үрдісіне  тарту ғана емес, әрбір студенттің жекелеген ерекшеліктері 

мен қабілеттері ашылатын, барлық студеттермен тығыз қарым-қатынас орнату әдісі болып 

табылатын колледждің қоғамдық өміріне қатысуы болып табылады. Бұл-тәрбие жұмысы.  

Педагог кадрлармен ұйымдастырылатын жұмыстар: 

Білім беруде кіріктірілген үрдістердің дамуы, әсіресе инклюзивті білім беруде  

педагогтың кәсіптік құзіретін көтеруді, әсіресе пәнаралық мамандар командасы болып білім 

беру қажеттілігін қалыптастырады.   Мұның барлығы педагогикалық коллективпен жұмысты 

жаңаша ұйымдастыруды талап етеді. Педагогқа әрбір баланың жекелеген ерекшеліктерін 

ескере отырып түсіну және оны қабылдау өте маңызды. Баланы тұлға ретінде қабылдағанда 

ғана оның жағымды  жеке қасиеттерін тәрбиелей, дамыта аламыз.  

Педагогтың кәсіби дамуының басты шарты – оның өзіндік санасының деңгейін 

үздіксіз көтеріп отыруы.  Кез келген болашақ немесе бүгінгі кәсіби маманның 

психологиялық негізінде бағытталу, икемделу және құзіретті болу сияқты 3 негізгі қасиет 

үлкен рөл атқарады. Бүгінгі педагогтан білім беру ортасында қалыптасқан оқу-тәртіптік 

үлгіден студентпен тұлғалық қарым-қатынас үлгісіне, мәжбүрлеп оқытудан студенттің ішкі 

қозғаушы күшін ояту тәсіліне көшуге ауысу талап етіледі  [3]. 

Педагогтармен жүргізілетін негізгі ұйымдастыру жұмыстары – семинарлар, семинар-

практикумдар, шеберлік сыныптары, ғылыми-практикалық конференциялар, іскерік 

ойындар, педагог шеберлігінің шығармашылық апталары, өзара сабаққа қатысу, ашық 

сабақтар және т.б. 

Білім беру-тәрбиелеу ортасы оқу, тәрбие, түзету, және кәсіби даярлық деген 

блоктардан тұрады. Әрбір оқытушы өз пәні бойынша мазмұнды қызықты орта құруға ниеттті 

болуы тиіс.  

Инклюзивті тәжірибені бастаған педагогта алғашқы кезеңде «қолымнан келмеуден» 

қорқу, құзіретті бола алмай қалу, жалғыз қалу, көмек ала алмау немесе қолдаудың болмай 

қалуы сияқты қорқыныштар болады. Осыған орай педагогтарды қолдаудың екі мазмұнды 

бағыты болуы тиіс: 

- Психологтық-педагогикалық құзіреттілігін арттыру (жаңа арнайы білімді игеру, 

педагогикалық қызметінің нәтижесіне жауапты болу, ресурстарға сүйену, кәсіби болашағын 

көре білу) 

- Инклюзивті тәжірибені іске асыратын мамандар командасымен жұмыс істеу (ақпарат 

алмасу, оқу үйрену, педагогикалық жағдаяттарды шешуде қолдау, біріккен жұмыстар жүргізу) 

Педагог міндетті: 

- ЕББҚ студенттің ерекшелігін қабылдауға (мысалы, қосылуы қиын, қасына барып, тұру 

керек) 

- ЕББҚ студенттің проблемасын байқауға (жазып үлгермейді, көре алмайды, айтатын 

кезде үндемей қалады) 

- ЕББҚ студентті білім беру үрдісіне қосуда өз жауапкершілігін толық мойынына алуға; 

- ЕББҚ студентпен, оның ата-анасымен, мамандармен қарым-қатынас жағдайларында өз 

сезімдерін басқара және талдай алуға.  

Колледжде құрылған жұмыс тобы ЕББҚ студенттің ата-анасымен (заңды өкілімен) және 

педагогтармен кеңес беру және ақпараттық ағарту жұмыстарын жүргізеді. Осы жұмыс 

барысында жеке оқу жоспары, МТБ жағдайы, психологиялық, әлеуметтік- диагностикалық 

жұмыстар, үш жақты талданады. Егер педагог, ата-ана бір бағытта жұмыс істемесе, аққу, шортан 

һәм шаян секілді болады. Колледж әлеуметтік педагогы ЕББҚ студенттің әлеуметтік 

педагогикалық диагностикасын жүргізеді.   

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беруде оқу-

әдістемелік кешенді қалыптастыру жолдары: 

Студенттің анықтамалық жолсілтеуіші-колледжге келген ЕББҚ студент ең алдымен 

танысатын құжат. Ол ЕББҚ студентке колледж туралы жалпы ақпарат береді.  
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Жеке оқу жоспары – белгілі бір мамандық пен біліктілік деңгейінде Үлгілік оқу 

жоспарының негізінде, колледжде жасалған жұмыс оқу жоспарын басшылыққа ала отырып 

студенттің әрбір оқу жылына жеке жасалатын құжат. Жеке оқу жоспары студенттің ерекше 

жағдайы мен колледждің материалдық, педагогикалық, оқытушылық әлеуетін ескере отырып, 

жақсартып, теориядан гөрі тәжірибелік жағына басымдылық бере отырып жасалады.  

Білім мазмұнының ажырамас бір бөлігі-студенттің жетістіктерін бағалау. Ондаған 

жылдар бойы бағалау топтағы басқа студенттердің жетістіктерімен салыстыра бағаланып келді. 

Мұндай бағалаудың көптеген кемшіліктері бар және инклюзивті білім беру жағдайында ол өте 

қате әрі тиімсіз болады. Модульдік-құзіреттілікке негізделген жаңартылған білім бағдарламасы  

жағдайында критериалды бағалаудың бірыңғай технологиясына қол жеткізді. Яғни, студенттің 

жекелеген жетістіктерін қажетті құзіреттердің қалыптасу деңгейін анықтайтын нақты 

критерийлерге қарай бағалау қажеттілігі туындады. Критериалды бағалау – ЕББҚ студенттің 

жетістіктерін білім мазмұнының мақсаттарына, оқу-танымдық құзіреттерге сәйкес келетін 

критерийлермен салыстыру. Критерилер дескрипторлармен анықталады, әрбір нақты жұмысты 

орындаудың әрбір қадамы (немесе дескриптор) арқылы  студент орындау мақсатына жетеді. 

Қалыптастырушы бағалау- күнделікті сабақ барысында немесе үйде ағымдағы білім мен 

дағдыны меңгеруді бағалау. Қалыптастырушы бағалау арқылы студент қойылған мақсат пен 

міндеттерді қаншалықты дұрыс орындап келе жатқанын түсінеді. Жиынтық бағалау – оқу 

тақырыбының тарауын немесе бөлімін аяқтауда жинақталған білім мен дағдалылар деңгейін 

анықтауға арналған. (тестер, бақылаулар, жобалар және т.б.) Жиынтық бағалауды педагог 

немесе колледж әкімшілігі жүргізеді. Бағалар критерилер бойынша қойылады. Бағалау 

критерийлерімен оқу үрдісіне қатысты тұлғалардың  (студент, оқытушы, ата-ана) танысуына 

қолжетімді болады.   

ЕББҚ студенттер үшін инклюзивті білім берудің артықшылықтары: 

- Арнайы мектептерге қарағанда инклюзивті білім беру мекемелеріндегі ЕББҚ студенттер 

жоғары деңгейдегі әлеуметтік қарым-қатынас жасай алады.  

- Инклюзивті ортада мүгедек жасөспірімнің  әлеуметтік құзіреттілігі және қарым-қатынас 

жасау дағдысы жетіле түседі. 

- Инклюзивті ортада ЕББҚ студенттеріне арналған бағдарламалар барынша  толыққанды 

болады, нәтижесінде олардың дағдылары мен академиялық жетістіктері жақсарады.  

- Инклюзивті ортада ЕББҚ студенттерді әлеуметтік деңгейде қабылдау жақсара түседі. 

Шағын топтарда тапсырмаларда орындау, бірлесе жобалар даярлау барысында студенттің 

мүгедектігі ұмытылып, бірте-бірте денсаулығы қалыпты студент пен мүгедек студент арасында 

тосқауыл жойылады.   

Инклюзивті білім берудің калыпты студенттер үшін артықшылықтары:   

- Қалыпты және талантты студенттер үшін инклюзивті топта болу  олардың табысты 

білім алуы үшін қауіпті емес.  

- Инклюзивті топтарда оқыту сапасына ерекше мән беріліп, жаңа технологиялардың 

барынша тиімді қолданылуы қалыпты және талантты студенттер үшін де тиімді болады. 

Мысалы, ЕББҚ студенттер үшін қажетті ақпараттық технологияларды және программаларды 

олардан босаған уақытта пайдалана алу мүмкіндігі.  

- Инклюзивті топтарға арнайы бағдарламалар, қайырымдылық қорлары арқылы 

бөлінетін  қаржылық ресурстар ЕББҚ студенттермен қатар қалыпты және талантты 

студенттерді де қолдау мақсатында жұмсалады. Мысалы, топқа қосымша оқыту құралдарын 

алу, саяхаттар ұйымдастыру, шеберлік сыныптары немесе атақты адамдармен кездесулер 

ұйымдастыру, т.б.  

- Инклюзивті топтарда білім беруде қолданылатын арнайы әдістемелік тәсілдер 

қалыпты және талантты студенттер үшін өз «Менін», өзіндік қағидаттарын, әлеуметтік білім 

мен өзін-өзі ұстауын қалыптастыруы үшін өте тиімді, 

- Инклюзивті топтарда білім алатын қалыпты және талантты студенттер  Брайл немесе 

ымдау тілін арнайы ашық мәтіндік дәрежеде оқып-үйренеді, болашақ өмірінде ол тілді 

білудің көптеген артықшылықтарын сезіне алады.  
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- Инклюзивті топтарда білім алатын қалыпты және талантты студенттер  мүгедектігі 

бар жолдастарын сыйлауды, бағалауды үйренеді. 

Алайда, ТжКБ саласында ЕББҚ студенттерінің арнайы кәсіби дайындығы үшін өз 

деңгейінде қалыптастырылған жүйе әлі жоқ деуге болады. Жасөспірімдерді техникалық және 

кәсіптік білім беру жүйесінде мамандыққа даярлауда оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруға, 

даму бұзылушылығының категорияларына қарай кәсіп түрлерін ұсынуға арналған 

әдістемелік ұсынымдар мен талаптар, арнайы медициналық  нұсқаулар жоқ. Бұдан басқа 

мемлкеттік тілде оқу-әдістемелік кешеннің жоқтығы, инклюзивті топта білім беруге даяр 

оқытушылардың болмауы, ЕББҚ студенттерге арналған арнайы пәндерді оқытудың бірыңғай 

әдіснамасының болмауы, бизнес өкілдері мен әлеуметтік серіктестер тартудағы қиындықтар, 

оқыту базасының (МТБ) жеткіліксіз қаржыландырылуы сияқты қиындықтарды атап өтуге 

болады.   

Ұлыбритания мемлекетінде Тони Блэр үкімет басқарып отырған уақытта  ішкі істер 

министрі болған тума соқыр,  атақты Дэвид Бланкет: «Ерекше қажеттіліктері бар 

балаларға білім беру мемлекет үшін ең негізгі міндеттердің бірі. Бұл әрбір адам өзінің 

қоғамға қатыстылығы мен қажеттілігін сезіне алатын шын мәніндегі инклюзивті 

қоғам құрудың алғышарты болып табылады. Біздер әрбір балаға, оның қажеттіліктері 

мен басқа да жағдайларына қарамастан өз әлеуетін іске асыруға, қоғамға пайтасын 

тигізуге және оның толыққанды мүшесі бола алуына мүмкіндік беруге тиіспіз» - деген 

екен. Біздің елімізде де аз емес осындай балаларға жан жылуымен қатар кәсіп үйретіп, 

мамандық меңгеруге, қоғамда өзін қажетті сезінуге, жәрдемақыға қарап отыратын адамнан 

өзі-өзі қамтамасыз ете алатын тұлға ретінде өмір сүруге мүмкіндік беру – бүгінгі техникалық 

және кәсіптік білім беру саласының алдындағы үлкен міндет.  
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Бұл мақалада әлеуметтік педагогтың мүмкіндігі шектеулі балалар тобымен 

жұмысы, оларды дамыту және әлеуметтік ортаға бейімдеу үшін қоғамда атқарылып 

жатқан жұмыстар жайлы айтылған. 

Кілт сөздер: әлеуметтік педагог, мүмкіндігі шектеулі балалар, адаптация, 

әлеуметтік жұмыс, инклюзивті білім беру. 

 

В этой статье рассматривается работа социального педагога с детьми 

ограниченной возможности в психическом и физическом развитии, а также  их адаптация  

к социальной среде,  виды работы  проводимые с детьми этой категории для их развитие  и 

обучение в обществе. 

Ключевые слова: социальный педагог, ребенок с ограниченными возможностями, 

адаптация, социальная работа, инклюзивное образование. 

 

This article discusses the work of a social pedagogue with children with limited capabilities 

in mental and physical development, as well as their adaptation to the social environment, types of 

work carried out with children of this category for their development and training in society. 

Key words: social teacher, child with disabilities, adaptation, social work, inclusive 

education. 

 

Қазір қоғамда жыл санап мүмкіндігі шектеулі балалардың саны көбейіп келеді. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар деп-психикалық және физикалық дамуында ауытқушылығы 

бар балаларды айтамыз. Статистикаға сүйенсек қазіргі кезде ересек адамдарды қоспағанда 

елімізде 150 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Мүмкіндігі шектеулі әрбір 

балаға көмек беру үшін, мемлекет жыл сайын психологтың, әлеуметтік педагогтың алдына 

жұмыс міндеттерін қояды. Оларға әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету, көмектесу 

әлеуметтік педагог іс-әрекетінің маңызды саласы ретінде анықталған, ол әлеуметтендірудің 

негізгі кезеңдерін: адаптация - әлеуметтік мінез-құлықты реттеуші ретінде әлеуметтік 

нормалар мен құндылықтарды меңгеру негізінде тұлғаның жаңа әлеуметтік қасиеттерін 

меңгерту үрдісін; жекелендіру - өзінің қайталанбастығын көрсететін тәсілдер мен 

құралдарды меңгерту үрдісі, әлеуметтік қолдау тапқан мінез-құлық бағдарламасын жүзеге 

асыру тәсілдерін персоналды түсінуін; ықпалдастыру - қоғамды әлеуметтік қарым-қатынас 

құрылымына енгізу үрдісін  қамтамасыз етеді.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында күрделі әлеуметтік-саяси өзгерістерге 

тәуелді мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету, бүкіл әлемдегі 

беталысқа сәйкес келтіру шаралары басталуда. 

Кәмелетке толмаған балалардың әлеуметтік ортада өмір сүруін тіршілік ету құқын 

қорғауға арналған II сьезде 1924 жылы Л. С. Выготский мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек 

көрсетіп, оларды оқыту мен тәрбиелеу істерін жүйелі түрде жүргізіп отыру керектігіне 

ерекше мән берген болатын. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалардың айналасындағы 

адамдармен қалыпты қарым-қатынас жасауы психикалық дамуына пайдалы ықпал етіп 
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отыратындығын ерекше атап көрсеткен. Балалардың соқырлығы мен кереңдігі, мылқаулығы 

мен ақыл-ойының кемістігі әлеуметтік сынақ немесе сүйек мүшелерінің орнынан ауытқуы 

сияқты құбылыс деп бағалады. Баланың бойындағы осындай кемістіктерінен қысылып-

қымтылып жалпы даму қалпынан тежеулеп қалмау үшін, оны әлеуметтік ортада тіршілік 

етуге баулып отырудың маңызы айрықша екендігіне назар аударады. Осы бағытта 

мүмкіншілігі шектеулі балалармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстары олардың бойындағы 

күш-қуатын арттырып, өмірге деген сенімін күшейтеді, жүйке қызметін жандандырып, әрбір 

істі атқаруға деген ықпал-ынтасын арттырады. [1]. 

Кемістіктің себеп-салдарын талдай отырып,  Л. С. Выготский бала психикасының 

дамуына әсер ететін мынадай үш түрлі жәйттің мәнін ашып көрсетеді. Бірінші, бала 

психикасының дамуына зиянын тигізетін көру мен есту талдағыштары зақымдалып, түйсіну, 

қабылдау сияқты психикалық процестері қалыпты қызмет атқара алмайды. Екінші, баланың 

естуі мен көруі, сөйлеу жетілмегендіктен сыртқы ортаға бейімделе алмай, кеңістікте бағдар 

таба алмай қиналады. Үшіншіден, ақыл-ойының кемістігі салдарынан баланың жоғарғы 

жүйке қызметіне байланысты күрделі психикалық процестері болып табылатын есте сақтауы 

мен ойлау әрекеттері өрістемей тоқырап қалуы баланың жеке басының қалыпты дамуына 

кедергі жасайтынын ғылыми тұрғыдан дәлелдейді [2].  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамдық пайдалы өмірге бейімдеу, азаматтық 

қасиеттерін қалыптастыру әрекетінің  барлығы дефектіге сәйкес деңгейде, соған тән 

әдістемелермен жеткізіледі және түзетіледі. Тәрбиенің бұл түрі тек қана әлеуметтік 

педагогтармен ғана емес, арнайы мамандардың көмегімен жүзеге асырылуда. 

Арнайы білім беру мекемелеріндегі жағдайлар мүмкіндігі шектеулі балаларды 

қоғамнан, әлеуметтік ортадан бөлектеніп қалуына әкеліп отыр.  Олардың қоғамның басқа 

бөлігі мен қарым-қатынас  жасау мүмкіндіктері өте аз. 

Соңғы жылдары шетелдік педагогикамен білім тәжірибесінде инклюзивті оқыту 

мәселелері педагогикалық жұртшылықтың назарынан кең орын алып отыр. ЮНЕСКО 

инклюзияны оқушылардың сан алуандығына және балалардың жеке басындағы 

ерекшеліктер проблемасына емес, керісінше білімін байытуға мүмкіндік ретінде қарауға 

жағымды әрекет етеді деп санайды. Мүмкіндігі шектеулі түлғалар қоғамның басқа да 

мүшелері сияқты білім алуға, өмір сүруге, жергілікті жерде жұмыс жасауға, өз үйінде тұруға, 

достарын таңдауға және олармен дос болуға, қоғамға сай қажетті адам болуына толық 

құқығы бар. Сондықтан да оларға мемлекет тарапынан үлкен көмек көрсетілуі қажет. [9]. 

Қазіргі кезде инклюзивті білім беру жолға қойылып мектептерде және университеттерде 

жүзеге асырылып жүр. 

Ғаламдық  педагогика  және  психологияда  инклюзивті оқыту мен тәрбиелеу 

мәселелері көптеген ғалымдар тарапынан зерттелінген.   Атап айтқанда,   жақын және алыс 

шетелдік ғалымдар Hinz A. [7], У. Хеймлич [10],  С.3. Майлз , Эйнссов Митколл , М. Ж 

Коутинчо мен А.С. Рипп, Н. Форман мен А. Пратен т.б. еңбектерінде инклюзивті оқытудың 

проблемалары теориялық тұрғыдан қарастырылған. [9]. 

Соңғы жылдары Ресей ғалымдары С.Г. Шевченко, Д.В Лернер, Ф.Л. Ратнер мен 

А.Ю.Юсупова, Н.М. Назарованың зерттеу жұмыстарында инклюзивті оқытудың көптеген 

аспектілері ашылып көрсетілген. 

Кеңестік дәуірде әлеуметтік жұмыс пен  әлеуметтік педагогиканың түрлі мәселелері 

В.Г. Бочарова , М.А. Галагузова, А.В. Мудрик, Л.В. Мардахаев [8] және қазақстандық 

ғалымдар Г.Ж. Меңлібекова, Ш.Ж. Колумбаева                      М.Т. Баймұқанова, К.А. 

Жукенова әлеуметтік педагогика мен әлеуметтік жұмыстың   әдіснамасы мен тарихы, 

теориясы мен практикасын негіздегендер: Қ.У. Биекенов, З.Ж. Жаназарова, І.Р. Халитова, 

Н.Алгожаева сынды ғалымдар айналысты. [8] 

Сонымен, Қазақстандағы әлеуметтік педагогика мен әлеуметтік жұмыс мәселелеріне 

қатысты зерттеулерге жасалған талдау барысы аталған проблеманы педагогика ғылымының 

негізінде зерттеушілер тарапынан терең ізденістер арқылы зерделеп танудың қажеттігін 

көрсетеді. Бұл зерттеулер әлеуметтік жұмыс бойынша болашақ маманды кәсіптік-тұлғалық 
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дамытуды мазмұндық – әдістемелік қамтамасыздандыруды, дамыған маман тұлғасын 

дайындау үдерісінде  

Әлеуметтік педагог – әлеуметтік іс-әрекеттің субъектісі ретінде – жоғары дәрежелі 

кәсіп иесі, маман – әлеуметтік педагог болғандықтан, әлеуметтік – педагогикалық іс – әрекеті 

түрлі әлеуметтік институт және тәлім – тәрбие мекемелеріндегі көмекке мұқтаж адамдармен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс істеуге бағытталған [8]. Адам әлеуметтік педагог іс-

әрекетінің әлеуметтік қоғамдағы басты нысаны болып табылады. Педагогикалық 

зерттеулерде «адам субъект, объект ретінде қарастырылады» деген ойды француз ғалымы 

Талкот Парсонс, Ч. Кули және Дж. Герберт Мид тұжырымдаған. Жалпы айтқанда, адам 

қоғамның талаптарына жауап беретіндей болып қалыптасады, бейімделеді, қоғамдағы 

жағдайды меңгереді және өзі де соған лайықты болуы үшін талаптарды, ондағы өзгерістерге 

белсенді араласады. Міне бұларды әлеуметтенудің негізі деуге болады.            

Әлеуметтік педагогикалық зерттеу әдісі – педагогикалық объект туралы мәлімет 

жинап нақтылау жеке адам болып қалыптасу процесі, баланың әлеуметтік педагогикалық 

жағдайындағы ерекшеліктері, оның мінез-құлқы, қоршаған ортаға қарым-қатынаста өзара 

әрекет ету тәсілдері болып  табылады. 

Әлеуметтік әдістемеде: 

- сұрақтамалар, анкета толтыру,  

- психологиялық әдістемелерде арнайы дайындықтан өткен жетістікке жеткен 

сұрақтары, интелектісі, қабілеттісі,  

- лабороториялық,  

- эксперименттік, социометриялық.  

Педагогикалық әдістемелерге:  

- бақылау, 

- әңгімелесу,  

- балаға психо-педагогикалық мінездеме педагогикалық консилизм еркін әрекеттегі 

жағдай, эксперимент,  

- медициналық диагностикалық әдістемесі [10]. 

 ҚР баланың құқықтары туралы 2002 жылғы 8 тамыздағы N345 Заңының  6-шы 

тарауының 31 бабында: «Мүгедек баланың қоғам өмiрiне белсене араласуына ықпал ететiн 

өз қадiр-қасиетiн қамтамасыз ету жағдайындағы толымды өмiрге денi сау балалармен бiрдей 

құқығы бар. Мүгедек бала өзiнiң дене бiтiмiне, ақыл-ес қабiлетiне және тiлегiне сай бiлiм 

алуға, қызмет түрi мен кәсiптi таңдауға, шығармашылық және қоғамдық қызметтерге 

қатысуға құқылы. Ақыл-есiнiң немесе дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларды қоса 

алғанда, мүгедек балалар мамандандырылған балалар ұйымдарында медициналық-

әлеуметтiк көмек алуға құқылы»;  

Мүгедек баланы жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттiк кепiлдiктер жайлы  32-

бабында  : «Мемлекеттiк органдар және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары мүгедек 

баланың денсаулық жағдайын, қажеттерi мен мүмкiндiктерiн ескере отырып, оны оқыту, 

кәсiптiк даярлау, лайықты жұмыс тауып беру және жұмысқа орналастыру үшiн қажеттi 

жағдайлар жасауға мiндеттi.  Мүгедек балалардың жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету, 

оларды кәсiби даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыру жөнiндегi қызметтi жеке жүзеге 

асыратын және заңды тұлғалар үшiн Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен 

жеңiлдiктер белгiленуi мүмкiн»  [ 5]. 

Жыл санап мүмкіндігі шектеулі балаларға деген көзқарас өзгеріп келеді, яғни, орта 

оларды қоғамның белсенді мүшесі және өз тағдырына батыл сеніммен қарайтын жеке тұлға 

ретінде қабылдауда. Осы орайда педагог қызметкерлердің ең басты міндеті болып, 

қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі  балаларды тәрбиелеу мен оқытудың ерекшеліктерін 

анықтап, олардың отбасындағы қарым-қатынасын дамытып,дені сау балалармен аралас-

құралас болуға жағдай туғызу, қоғам мен жеке адамдардың түсінігінде жарымжан балаларға 

әркез жәрдем беруге әзірлік сезімін туғызуды қамтамасыз ету болып табылады. Мүмкіндігі 

шектеулі балалар отбасының әлеуметтік-педагогикалық мәселелерін  зерттеп білу және 
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оларды шешуге әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, отандық төл мамандарды тартуы бүгінгі 

күн тәртібіндегі ең өзекті мәселе болып табылады.[6].  Психикалық дамуы шектеулі 

балалардың ерекшеліктерін есепке ала отырып, олардың оқытылуына қойылатын талаптар: 

Сабақтарды ұйымдастыруда белгілі бір гигинелық талаптарды сақтау, яғни сабақ 

желдетілетін бөлмеде өткізілуі керек, балалардың орналасуымен бөлменің жарық дәрежесі 

де назарда болуы тиіс. Сабақта қолданылатын көрнекі құралдарды және артық материалдар 

баланың назарын аудармайтындай етіп орналастыру; балалардың сабақтың үстіндегі 

әрекетін ұйымдастыруды бақылау: сабақ үстінде бір әрекетті басқа әрекетпен алмастыруды 

ойластыру мен сабақ жоспарына сергіту сәттерін ендіру [8].  Әрбір баланың мінез-құлқын 

байқап отыру және әрқайсысына жеке тәсіл қолдану керектігін жеткізді. 

Моделдің барлық компоненттері әлеуметтік-педагогикалық үдерістің сұранысына 

байланысты әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет барысында түзетілуі мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Сурет - 2. Арнайы мектептегі тәрбиеленушінің әлеуметтік бейімделу деңгейін көтеру 

бойынша әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің құрылымдық-функционалдық моделі 

 

Суретте көрсетілгендей, технологиялық модель құрамы – әлеуметтік педагог пен 

мүмкіндігі шектеулі балаланың тікелей және жанама педагогикалық өзара әрекеттерден; 

субьективті және обьективті факторлардың ықпалын ескеру арқылы олардың белсенді іс-

әрекетін көрсетеді. 

Бұл компоненттерге төмендегідей қысқаша сипаттама беріледі: 

-  тәрбие субьектілері – мүмкіндігі шектеулі балалар. 

-  тәрбиенің мақсаты – әлеуметтік педагогтың мүмкіндігі шектеулі балаларды ортаға  

қалыптастыруы;  

Әлеуметтік педагог 

Тәрбиеленушілер 

                                         детского дома Алғашқы диагностика. Мәселелерді айқындау. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет  

бағдарламалау 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

іс-әрекет 

Тәрбиеленушілер 

Іс-әрекеті 

Қорытынды 

диагностика 

Бағдарламан

ы іске асыру 

нәтижелерін 

бағалау  

Тәрбиеленушінің 

ары қарайғы іс-

әрекеттерін 

болжау  

Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік бейімделуі 
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Мүмкіншілігі шектеулі балаларға арналған арнайы 

мектептің тәрбие үрдісі 
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- тәрбиенің мазмұны – әлеуметтік педагог мүмкіндігі шектеулі балалардың  өзіндік іс-

әрекетін және оның социумдағы жағымды (позитивті) бағдарын рухани-адамгершілік 

реттеуге мүмкіндік беретін тұлғалық қасиет-сапаларын дамыту;  

- тәрбиенің шарттары – әлеуметтік педагогтың мүмкіндігі шектеулі балалардың 

тәрбие үрдісінде жүзеге асырылатын баланың отбасындағы, мектептегі күнделікті өмірі;  

-  тәрбиенің қағидалары – отбасылық және мектептік өмірдің тәрбиелік әлеуетін 

күшейтуге мүмкіндік беретін негізгі тәсілдер, ата-ананың және мұғалімдердің үлгілі өнегесі 

және т.б.;  

- тәрбиенің әдістері – тәрбиенің мақсаты бағытында  мүмкіндігі шектеулі балаларды  

педагогикалық қолдау мен ықпал ету тәсілдері (ата-ана, мұғалім, т.б.);  

- тәрбиенің құралдары – адамгершілік құндылықтарды жүзеге асыруға даярлығын 

қалыптастыруға бағытталған тәрбие үдерісі  (топтық тәрбиелік істі ұйымдастыру және 

өткізу, ынтымақтастық, ізгілік-тұлғалық, ізгілік-ұжымдық, жеке рефлексивті, жоба, бала 

тұлғасына психологиялық ықпал ету, тұлғаға вербальды және вербальсыз ықпал ету,  

сыныпта субьективті қатынасты қалыптастыру, денсаулықты сақтау,  мониторинг, 

әлеуметтендіру, іскерлік ойын, "портфолио",).    

 Әлеуметтік педагогтың мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеуде педагогикалық 

ынталандыру мына қағидалар арқылы іске асырылады: тәрбиені ізгілендіру, тәрбиелік 

ортаны құру, еркіндік, тұлғалық тәсіл және т.б.   

Тәрбиені ізгілендіру қағидасы тәрбиешінің тәрбиеленушіге қатынасын өзіндік  

дамудың субьектісіне жауапкершілік ретінде,  өзара әрекеттестікті субьект-субьект негізінде 

құру қатынасын көрсетеді.  

Еркіндік қағидасы субьективті еркін болуға, өзіне ақиқатты жауапкершілікті таңдауға, 

өзінің алдында өзін-өзі тәрбиелеуге бағыттап отыратын адамгершілік бағдарының болуына 

мүмкіндік туғызады.   

Тұлғалық тәсіл қатысушылардың әрқайсысының жеке қайталанбас тұлға екендігін 

мойындауы, өзінің жеке көзқарасының, қажеттіліктерінің, талпыны мен қызығушылығының 

және басқадан ажыратып тұратын айырмашылығының (субьективті тәжірибесі) болуы, 

сонымен бірге осының бәрі оның іс-әрекетінен көрініп тұруы керек.   

Қорыта келгенде, арнайы мектептегі тәрбиеленушінің әлеуметтік бейімделу деңгейін 

көтеру бойынша әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің құрылымдық-функционалдық моделі  

әлеуметтік педагогтың тәрбиелік іс-шараларды табысты ұйымдастыруына, оны өткізудің 

әдістемесін дайындауға, сыныпта және сыныптан тыс, мектепте және мектептен тыс 

уақыттардағы тәрбиелік іс-шараларға мүмкіндігі шектеулі балаларды толық қамтуға мүмкіндік 

береді. 
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дамуы байқалмайды. Сөйтіп автор мазмұны жаңартылған білім беру бағдарламасының 

дүниеге келу өзектілігін дәлелдеп, ол өз кезегінде білім беру жүйесіне жаңа талаптар 

қоятынын көрсетеді. Сонымен қатар автор оқырмандардың назарын жаңартылған білім 

беру бағдарламасының енгізіп жатқан жаңашылдықтарына  аударып, оқу мен оқыту 

үдерісінде болатын күрделі  өзгерістерді көрсетеді. 

 Кілт сөздер: білім беру жүйесі, білім беру мазмұнын жаңарту, дәстүрлі оқыту, 

тұлғаның дамуы, дағдылардың қалыптасуы, оқу мен тәрбиелеу үдерісі, бағалау, оқу 

жетістіктері 

 

В данной статье автор рассматривает причины, способствовавшие обновлению 

содержания образования: учащиеся получают хорошие знания, но не обнаруживают 

достаточного уровня продвижения в мышлении, наблюдательности, в выполнении 

практических действий, развития психики и личности в целом. Таким образом автор 

отмечает атуальность появления пограммы обновленного содердания образования, что 

влечет за собой новые требования, предъявляемые к системе образования. Кроме того 

автор  в своей статье  обращает особое внимание на инновации, внедряемые новой 

программой, которые повлекут за собой координальные изменения в процессе обучения и 

преподавания. 

Ключевые слова: развитие системы образования, обновление содержания 

образования, традиционное обучение, развитие личности, формирование навыков, процесс 

обучения и воспитания,оценивание,  учебные достижения. 

 

In this article, the author examines the reasons that contributed to the updating of the 

content of education: students receive good knowledge, but do not find a sufficient level of progress 

in thinking, observation, in the implementation of practical actions, the development of the psyche 

and personality as a whole. Thus, the author notes the relevance of the program of updated content 

of education, which entails new requirements for the education system. In addition, the author in 

his article pays special attention to the innovations introduced by the new program, which will 

entail fundamental changes in the learning and teaching process. 

Keywords: development of the education system, updating the content of education, 

traditional training, personality development, skills formation, the process of training and 

education,evaluation, educational achievements. 

 

В основу деятельности Центра педагогического мастерства Автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» положена идея непрерывного 

профессионального развития учителя в условиях интеграции казахстанского образования в 

мировое образовательное пространство. 

 



 

194 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Казахстан, выражая свои намерения интегрироваться в мировое образовательное 

пространство присоединился к международным документам в области развития системы 

школьного образования: Всемирной декларации об образовании всех детей (1997); 

Международной стандартной классификации образования (1997); Болонской 

декларации (1999). 

Утвержденная Государственная программа развития образования и науки РК является 

документом, отражающим основные направления развития системы среднего образования 

страны и предполагает своей целью повышение конкурентоспособности образования и 

науки, развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики. 

Основными задачами Государственной программы являются:  

а) повышение престижа профессии педагога и повышение их качественного состава; 

б) обновление содержания среднего образования, которая предполагает новые 

требования к работе педагогов в рамках компетентностного подхода к образованию, 

формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 

образовательного процесса. Обновление образования заключается в преодолении 

традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, 

конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и 

самостоятельность мышления школьников; 

в) модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте 

мировых тенденций;  

б) укрепление научного потенциала и статуса ученого. 

Приоритетным направлением начального общего образования определено 

формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность дальнейшего обучения. Казахстанская школа всегда 

стремилась дать ученикам знания, умения и навыки по обозначенным дисциплинам, однако 

этого недостаточно. 

Тщательно проанализировав традиционное обучение и сложившуюся практику, 

профессор Л.В.Занков пришел к выводу, что «… они не являются оптимальными для развития. 

Учащиеся в этом обучении получают хорошие знания, но не обнаруживают достаточного 

уровня продвижения в мышлении, наблюдательности, в выполнении практических действий, 

развития психики и личности в целом. Результатом такого положения проявляется в том, что 

ученики в учении продвигаются медленно, не владеют в достаточным умением вести 

самостоятельную познавательную деятельность, сферы их познавательных интересов крайне 

ограничены и при переходе в следующую ступень обучения они переживают трудности в 

овладении систематическими системными знаниями и т.д….». 

В качестве примера можно привести мнение профессора Б.Вульфсона, что «… 

особенностью методики обучения традиционной системы образования во французской 

школе было то, что она была ориентирована на развитие памяти школьника, на дословное 

запоминание, что составляет наиболее характерную черту методики в начальной школе…». 

А ведь в науке давно известно, что привычка запоминать без понимания … отрицательно 

влияет на формирование самостоятельных суждений, затрудняет развитие критического и 

рационального мышления. 

В традиционной системе до сих пор господствует методика обучения, основанная на 

теории эмпирического мышления 

Актуальность обновления содержания среднего образования заключается в том, что 

современный школьный возраст осознает отношения между собой и окружающими, 

осваивает новые социальные роли, интересуется и разбирается в общественных явлениях, 

нравственных оценках, задумываться над своим «Я», то есть вступает в сознательную фазу, 

когда изменяется весь строй личности ребенка, происходит естественный всплеск его 

творческой активности (Я.Корчак, А.Кочетов).  

Мышление ученика в период обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой 

умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного 
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решения определенных проблемных ситуаций. Отсутствие систематичности знаний, 

недостаточное развитие понятий приводят к тому, что в мышлении ребенка господствует 

логика восприятия. Однако уже в начальных классах ребенок может мысленно сопоставлять 

отдельные факты, объединять их в целостную картину и даже формировать для себя 

абстрактные знания, отдаленные от прямых источников. 

Как отмечала профессор Л.И. Божович, что «… учебная деятельность является первой 

социально нормируемой деятельностью, в которую включен младший школьник. 

Естественно поэтому, что его дальнейшее развитие зависит от системы тех педагогических 

воздействий, которые он получает… ». 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к 

повышению квалификации педагогических кадров готовых работать в условиях возросшей 

индивидуализации образовательного процесса.  

Внедряемая программа обновления содержания образования предполагает, что 

обучение должно быть: активным, проводиться в условиях коллаборативного обучения (это 

подход, в рамках которого обучение построено на тесном взаимодействии между 

обучающимися, либо между обучающимися и учителем. Участники процесса получают 

знания через активный совместный поиск информации, обсуждение и понимание смыслов). 

Должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе осуществления должны 

реализовываться межпредметные связи (это отражение в курсе, построенном с учетом его 

логической структуры, признаков, понятий, раскрываемых на уроках других дисциплин). 

Использование инструментов информационно-коммуникативной технологии, диалогового 

обучения, методы исследования и своевременное реагирование на потребности учащихся. 

В процессе повышения квалификации кадров в условиях обновления содержания 

средлнего образования у педагогов формируем следующие умения: 

-формулировать учебные цели для достижения результатов; 

-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями; 

- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса; 

-создавать условия для опережающего личностно-деятельного развития учащихся; 

- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 

- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации; 

- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных целей, 

все это предполагает переход на формирование компетенций учителя. 

В связи с этим роль учителя существенно изменяется в части понимания смысла 

процесса обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не 

только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

Учителю предоставляется академическая свобода, усилена его экспертная функция. 

Повышение достоверности знаний, интенсификация образовательного процесса путем 

внедрения информационных технологий. Изменится стратегия обучения через сотрудничество, 

сотворчество и партнерство. Реализация принципов сотрудничества в образовательной среде 

станет основой реализации личностно-ориентированного образования. Личностно-

ориентированная компетенция ученика предполагает формирование психологической 

грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о собственном здоровье и владение 

основами безопасной жизнедеятельности. 

У учащихся общеобразовательной школы в условиях обновления содержания среднего 

образования закладываются основы навыков широкого спектра: функционального и творческого 

применения знаний, критического мышления, применение различных способов коммуникаций, 

в том числе языковых навыков, умение работать в группе и индивидуально. 

Предполагается, что по завершению средней школы у учащихся будут сформированы 

учебная самостоятельность, навыки общения и сотрудничества, знания по предметным 

областям, навыки исследовательской деятельности. 
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Важнейшим процессом в обучении является процесс оценивания учебных достижений. 

Система критериального оценивания принципиально отличается от традиционной. Вводимое 

критериальное оценивание предполагает параллельное развитие двух линий оценки: 

(формативного и суммативного оценивания). И здесь особое значение имеет формативное 

оценивание, которое является текущим. Формативное оценивание, согласно программе будет 

осуществляться через обратную связь которая осуществляется на протяжении всего урока как при 

выполнений заданий так и при устных ответах учеников. Суммативное оценивание знаний 

учащихся проводиться 1-2 раза в четверть по изученным разделам учебных дисциплин, что 

позволит определить степень достижений учебных целей и задач, а также уровень развития 

мышления и мыслительной деятельности учащихся. 

Оценивание должно соответствовать следующим принципам: 

1. Валидности (соответствие реальности, правильности) 

2. Систематичности 

3. Последовательности 

4. Объективности 

5. Прозрачности 

6. Рекомендованности 

7. Достоверности 

Вводимое критериальное оценивание предполагает параллельное развитие двух линий 

оценки: (формативное и суммативное оценивание). Оценивание учебных достижений в модели 

образования, ориентированного на результат, предполагает способы оценивания по результатам 

обучения за урок и итоговую работу в четверти. 

Выявленные результаты обучения и учебной деятельности учащихся в школе потребовали 

от педагогов, всестороннего и объективного оценивания успехов учащихся в достижении 

предполагаемых результатов обучения, их отношения к учебной деятельности и динамику 

развития личности в целом.  

В этом плане в Республике Казахстан проводится целенаправленная работа по изменению 

содержания образования в начальной школе. Учебные планы и программы одновременно 

разрабатывались и проходили поэтапную апробацию, на базе Автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы и по инициативе МОН РК и Казахской 

академии образования им. И. Алтынсарина были адаптированы и реализовываются в 30 пилотных 

школах Республики с 2015-2016 учебного года.  

По материалам МОН РК, во всех пилотных школах наблюдается положительный результат 

обучения по адаптированной программе.  

График перехода на программу обновления содержания среднего образования: с 1 

сентября 2016 года 1 классы, 2017 году 2,5,7 классы, с 2018 года 3,6,8,10 классы, 2019 года 9, 11 

классы. Это вызвало необходимость повышения квалификации всех педагогических кадров   

Республики.  

В 2016-2018 гг. только на базе филиала ЦПМ в г. Талдыкорган прошло обучение на курсах 

повышения квалификации в рамках обновления содержания образования свыше 8000 

педагогических работников Алматинской области, так же были обучены свыше 900 региональных 

и школьных координаторов по внедрению критериального оценивания из числа заместителей 

директоров школ и сертифицированных учителей.  

Кроме курсов повышения квалификации для учителей начальной, основной и старшей 

школы по всем общеобразовательным предметам в 2018 году Центром педагогического 

мастерства Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

разработаны «Образовательная программа курсов повышения квалификации воспитателей 

дошкольных организаций» и «Образовательная программа курсов повышения квалификации 

педагогических кадров по организации предшкольной подготовки детей дошкольных организаций 

и мини-центров». Обучение по данным программам запланирована во 2-полугодии 2019 года. 

Так же на стадии разработки еще 2 программы, для заведующих и методистов детских 

садов и по Языковому погружению. 
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В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен соответствовать 

задачам развития государства и обеспечивать его конкурентоспособность в современном мире. 
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Бұл мақалада тарих және география пәні мұғалімдерінің бірігіп ұйымдастырған іс 

әрекеттегі зерттеу жобасының желісі  туралы айтылады. Мұғалімдер сабақ үрдісіндегі 

проблеманы анықтап, сол проблеманың шешімі ретінде инфографика әдісінің тиімділігін 

көрсетіп, зерттеу нәтижесімен бөліседі.  

Кілт сөздер: іс әрекеттегі зерттеу, кіріктірілген бағдарлама, инфографика, кәсіби 

сұхбат, зерттеушілік дағды. 

 

В этой статье рассмотривается совместных исследовательских проектов, 

организованных учителями истории и географии. Учителя находят проблему учебного 

процесса и делятся результатами исследований, демонстрируя эффективность 

инфографического метода как решения проблемы. 

Ключевые слова: исследования в практике, Интегрированное программа, 

Инфографика, Профессиональный  разговор, Исследовательские навыки. 

 

This article discusses collaborative research projects organized by history and geography 

teachers. Teachers find the problem of the educational process and share the results of research, 

demonstrating the effectiveness of the infographic method as a solution to the problem. 

Key words: Action Research,  Integrated program,  Infographics, Professional 

conversation, Research skills 

 

Кіріктірілген бағдарламаға сәйкес тарих және география пәнін оқытуда 

«оқушылардың өзіндік жұмысын және ғылыми-тәжірибелік қызметін ұйымдастыру үшін 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:Rakhmanova_N@tk.nis.edu.kz
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жағдайлар жасау» (стратегия) әр мұғалімнің құзырлығына кіретін үрдіс.  Әрқашан 

оқушының мүмкіндігін барынша аша алатын, оқушының қызығушылығын, икемділігі мен 

қабілеттілігін толықтай есепке алуға жағдай құра алатын сабақты ұйымдастыру бүгінгі 

күннің талабы. Бұл талапты жүзеге асырудың бір жолы ол-  Action  Reasearch  жобасы  

шеңберінде   жеке зерттеулер  жүргізу болып табылады. Ал, Action  Reasearch  дегеніміз – 

практик мұғалімдердің мектеп проблемасын анықтап, талдау, шешімін табуға және соңында 

мұғалім тәжірибесін жақсартуға көмек беретін үрдіс. Осыған орай  тарих пәні мұғалімдері 

Рымжанова А.Е. мен Шиликбаева А.М. және география пәні мұғалімдері Кенжебаев А.С. пен 

Рахманова Н.Б.  кәсіби пікір алмасу өткіздік. Кәсіби сұхбат барысында ортақ «мәселе» бар 

екені анықталды , атап айтқанда : жоғарғы сыныптарда география және тарих пәндері 

бойынша оқу бағдарламасы күрделене түсетіндіктен, оқу жетістігін бағалауда көлемді 

ақпараттарды жоғары деңгей дағдыларымен меңгеру оқушыларға қиындық туғызатыны 

белгілі болды, әрі география және тарих пәні бойынша  оқу жетістігін бағалау  дағдының 

жоғарғы деңгейлерін (зерттеу, талдау, жіктеу, бағалау) меңгеруді талап етеді.  Бұл мәселені 

шешу үшін іс-тәжірибені зерттеу -Action  Reasearch  жүргізу шешімі қабылданды.  

Зерттеу тақырыбы  «10-сыныптарда тарих және география пәндерінде көлемді 

ақпараттарды оңай игеруге инфографика қалай көмектеседі?» деп алынды. 

Зерттеуді жүргізуде 10-сыныптың таңдалу себебі,  бұл сыныптарда   аталған 

пәндерден сыртқы жиынтық бағалау жұмысы жазылады. Сыртқы жиынтық бағалау 

сұрақтары негізінен зерттеу тапсырмаларынан тұрады. Зерттеу сұрақтарына тиімді жауап 

жазу үшін, инфографиканы қолдану  қаншалықты жоғары нәтижеге жеткізетінін іс-

тәжірибеде зерттеп көру жоспарланды. 

Инфографика - кең көлемдегі мәтінді графикалық бейнеде көрсету әдісі болып 

табылады. Инфографиканың ерекшелігі - ұсынылып отырған ақпараттарды қысқа да нұсқа 

көрсететін графикалық нысандар және тақырыптың мазмұнды ұсынылуы.                                                                            

Зертеу тақырыбына  сай мақсатты жүзеге асыру үшін зерттеудің негізгі қадамдары 

жүргізілді:  

1. Жоспарлау 

2. Мақсат қою 

3. Зерттеудің дәлелдері 

4. Нәтижені талқылау 

5. Қорытынды шығару 

Жоспарлау кезінде зерттеуге қатысушы мұғалімдердің әдістемелік отырысын 

ұйымдастырып, зерттеу қалай жүргізілетінін, қандай нәтижелер күтуге болатынын  

болжадық.  Болжауда егер, оқушы оқыту барысында инфографика әдісін жетік меңгерсе, 

онда  кең көлемдегі ақпараттарды талдап, қысқа нұсқада бере алады, яғни синтез, анализ 

(жоғары деңгей ) жасай алу дағдылары дамиды.  

Инфографиканы сабақта қолданбас бұрын әріптестер арасында коучинг сессия 

өткізілді. Коучингті география пәні мұғалі А.С. Кенжебаев  пен Н.Б.Рахманова АКТ қолдану 

арқылы инфограиканы қалай жасау керектігі туралы білімдерімен бөлісті. Сессия барысында 

әртүрлі мақсатта қолданылатын инфографикалар жасауға болатын  онлайн-ресурстарды 

пайдалануды үйрендік, мысалы :  Vizualize.me — vizualize.me., Piktochart — piktochart.com. 

Easel.ly — easel.ly., https://wordart.com/ create . 

Келесі қадамда  оқушылардың инфографиканы меңгеру дәрежелерін анықтау үшін 

сауалнама алынды. 10-сынып оқушыларынан төмендегідей сұрақтарға жауап берді: 

1. Инфографика туралы білесіз бе? Ия/жоқ 

2. Инфографика басқа пәндерде қолданылады ма? Ия/жоқ 

3. Инфорграфиканы қолдана білу зерттеушілік дағдыны дамытады дегенмен келісесіз 

бе? Ия/жоқ 

Сауалнаманың қорытындысын диаграммадан көруге болады. 
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      ия        -жоқ 

 

Инфографика туралы 40% оқушы білсе, 60% -ы білмейтіндіктері туралы ақпарат 

берді. Ал басқа пәндерде қолданылатындығы туралы сұраққа 10%  яғни әсіресе география 

пәнінде көп қолданатындықтары туралы айтты. Үшінші сұрақ бойынша инфографиканы 

қолдана білудің зерттеушілік дағдыны дамытатындығына үлес қосады деп  80% оқушы 

жауап берді.  

Сауалнама қорытындысы есепке алына отырып, инфография жасауды сабақта 

қолдану басталды. Инфографиканы пән ерекшелігіне сай әртүрлі әдістермен оқушыларға 

үйрету жарты оқу жылын қамтыды. Оқушылар осы  жарты жылдықта инфографика әдістерін 

қолдануды география  пәні мен Қазіргі әлемдегі Қазақстан пәндерін оқыту кезінде үйренді.  

Зерттеуші мұғалімдер арасында жоспарлы түрде өзара сабаққа қатысу процесі жүріп, әр  

сабақтан соң бірге талдау  жасалып, жұмыс жоспары жетілдіріліп отырды.  

Бұл іс-әрекеттегі зерттеу оқушыларға не берді? 

 Ақпаратты жинақтау дағдылары дамыды; 

 Деректерді талдай білу  дағдысы дамыды; 

 Мәтіннен маңызды апараттарды таба алатын болды 

 Көлемді ақпаратты оңай игере алуды үйренді 

 Ақпараттарды әртүрлі креативті дизайн ретінде бере алды. 

Ал бұл үрдіс  оқушылардың оқу сапасының артуына, пәнді кедергісіз игерулеріне 

көмектесті. 

Қорытындысында оқушылардың  кең көлемдегі ақпараттарды талдап, қысқа да нұсқа 

бере алу дағдыларының дамығанына көз жеткіздік. Бұл жоба   «барлық оқушыны» оқуға , 

сыни ойлауға тартудың нәтижесін өсіріп  және оқу сапасын арттыруға үлкен ықпал етті. 

Тәжірибедегі зерттеу тақырыбы ортақ болғанымен, әр мұғалімнің зерттеуі  оқушылардың 

қажеттіліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке жүргізілді. Жұмыстың қорытындысы 

мектептің әдістемелік кеңесінде тәжірибеде таратылды. 

Қосымша-2 Н.Б.Рахманованың  әдістемелік кеңесте қорғаған постері  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Раскрыты особенности профессионального самоопределения личности педагога-

психолога в теоретических исследованиях. В условиях социально-экономических изменений, 

происходящих в современном обществе, особую значимость приобретают проблемы 

профессионализации личности. Немаловажную роль в становлении педагога-психолога  

играет профессиональное образование. 

Ключевые слова: педагог-психолог,  многоуровневое образование,  профессиональное 

самоопределение, студентоцентрированное обучение. 

 

The features of professional self-determination of the personality of the pedagogical-

psychologist in theoretical studies are revealed. In the conditions of socio-economic changes 

occurring in modern society, the problems of professionalization of the individual take on special 

significance. An important role in the development of the pedagogical psychologist is played by 

vocational education. 

Keywords: educational psychologist, multi-level education, professional self-determination, 

student-centered education. 

 

Процесс становления личности педагога-психолога в период обучения в вузе на 

современном этапе определяется несколькими факторами. Во-первых, внедрение в систему 

высшего образования многоуровневой подготовки формирует неоднозначное к ней 

отношение на социальном, государственном и индивидуальном уровнях. С одной стороны, 
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разделение образования на уровни придает ему мобильность и большую адекватность к 

быстро изменяющимся условиям жизни. Во-вторых, утверждение в современном высшем 

образовании новой парадигмы – студентоцентрированного обучения позволяет особое 

внимание уделять процессу профессиональной подготовки  и личностным особенностям 

студентов. 

Данный вопрос находит отражение в теоретических трудах известных психологов 

Л.И. Божовича, Е.А. Климова, А.В.Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. 

Рассуждая о профессиональном самоопределении человека в мире профессий, мы 

определяем его как «личный и личностный аспект формирования профессионала». Именно 

поэтому проблему самоопределения личности следует рассматривать в контексте не только 

юношеского возраста или выбора профессии, но и в более широком смысле, в связи с 

вопросами профессионального развития личности. 

Профессиональное самоопределение, по В.А. Бодрову, является многомерным и 

многоступенчатым процессом, который можно рассматривать с разных точек зрения: 

- как серию задач, которые ставит общество перед личностью и которые ей следует 

решать; 

- как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого человек 

формирует баланс между собственными предпочтениями, интересами, целями и 

требованиями трудовой деятельности, потребностями общества и т.п.; 

- как процесс формирования личности профессионала, его индивидуального стиля и 

оценки деятельности [1]. 

Именно этот взгляд на профессиональное самоопределение представляется наиболее 

интересным для данного исследования. 

Профессиональное самоопределение предполагает формирование субъекта, 

обладающего высокой мобильностью, широкой ориентацией в мире профессионального 

труда, не ограничивая возможности личностного развития, то есть отражает единство 

профессионального и личностного самоопределения [2]. 

Личностное самоопределение человека происходит на основе усвоения общественно 

выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В настоящее 

время социальная ориентация во многом определяет профессиональное самосознание 

человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный выбор. 

Самоукина Н.В. раскрывает соотношение понятий «профессиональное 

самоопределение» и «выбор профессии», рассматривая профессиональное самоопределение 

как длительный процесс, но, в отличие от выбора профессии, внутреннего, субъективного 

порядка [3]. 

Не только познание, но и осуществление себя формирует самосознание человека, его 

«внутреннее-Я», его мотивацию. 

Осуществление себя в профессии включает формирование образа профессионала, 

особенно на этапе выбора сферы профессиональной деятельности. 

Раскрывая понятие «профессиональное самоопределение», Е.И. Головаха отмечает, 

что «самоопределение предполагает акцент на самодетерминацию личности», ее ориентацию 

на будущие жизненные перспективы и далее приходит к выводу, что «ядром» жизненной 

перспективы, в рамках которой и должно рассматриваться профессиональное 

самоопределение, являются ценностные ориентации, жизненные планы и цели [4]. 

Проблема самоопределения не может быть разрешена в отрыве от проблемы 

взаимоотношений человека с окружающим миром, так как отношение человека к самому 

себе в значительной степени зависит от его отношения к окружающим и окружающих к 

нему. 

Профессиональное самоопределение является частью профессионального 

становления личности, которое, в свою очередь, трактуется как часть онтогенеза человека с 

начала формирования профессиональных намерений до окончания активной 

профессиональной деятельности [5].  
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Целый ряд психологических теорий рассматривает самоопределение человека 

относительно сообщества профессионалов как ядро профессионального самоопределения. 

Н.С. Пряжников считает, что между профессиональным самоопределением и 

самореализацией человека в других важных сферах жизни существует неразрывная связь. 

«Сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное 

нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной 

культурно-исторической (социально-экономической) ситуации» [6].  

В современной педагогике и психологии накоплен богатый опыт в области теории 

профессионального самоопределения, который во многом предопределил современные 

подходы к данной проблеме.  

Рассуждая о профессиональном самоопределении личности, хотелось бы  отметить, 

что любое описание человеческой жизни предполагает два главных вопроса:  

1) «что человек делает, какова его предметная деятельность и как он сам к ней 

относится»,  

2) «каковы его взаимоотношения с окружающими людьми». 

И.С.Кон указывает, что именно в этом заключается специфика самоопределения 

взрослого человека и старшеклассника [7]. 

Подробно анализируя профессиональное самоопределение, Е.А.Климов понимает его 

«...как важное проявление психического развития, формирования себя как полноценного 

участника сообщества «деятелей» чего-то полезного, сообщества профессионалов» [8]. По 

Е.А.Климову, выбор профессии, кажущийся подчас легким и кратковременным, на самом 

деле осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь» [8]. У 

личности на предыдущих этапах развития складывается определенное отношение к 

различным областям труда, представление о многих профессиях, самооценка своих 

возможностей, ориентировка в социально-экономической ситуации и многое другое. Все это 

характеризует состояние внутренней готовности к очередному профессиональному 

самоопределению. 

Обобщая рассуждения Е.А.Климова, можно сделать вывод о том, что профессиональное 

самоопределение не сводиться к одномоментному акту выбора профессии и не заканчивается 

завершением профессиональной подготовки по избранной специальности, оно продолжается на 

протяжении всей профессиональной жизни (см.таблицу 1). 

Постоянный поиск своего места в мире профессий позволяет личности найти область 

деятельности для полной реализации, «выполнения» себя.  Становление личности – это 

творческий процесс, реализуемый различными способами профессионального самоопределения, 

предлагающий проявление собственной позиции в проблемной ситуации [9]. 

Таблица 1 - Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления 

личности 

Возраст Стадии 

профессионального  

самоопределения 

Способы профессионального 

самоопределения 

Дошкольное детство (до 

7 лет) 

 Профессионально-ролевые игры 

Младший школьный 

возраст (до 11 лет) 

 Профессиональные индукции 

Подростковый возраст 

(до 15 лет) 

Первичная 

амбивалентная оптация 

Профессионально окрашенные 

фантазии 

Романтически окрашенные 

профессиональные намерения 

Ранняя юность (до 18 

лет) 

Вторичная 

реалистическая оптация 

Ситуативный выбор учебно-

профессионального направления 
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Выбор профессионального 

образования и профессиональной 

подготовки 

Юность (до 23 лет) Проф. образование и 

проф. подготовка 

Самоопределение в учебно-

профессиональном поле 

Молодость (до 27 лет) Профессиональная 

адаптация 

Кристаллизация профессиональной 

направленности 

Первичная 

профессионализация 

Самоопределение на конкретном 

рабочем посту 

Зрелость (до 33 лет) Вторичная 

профессионализация 

Самоопределение в профессии 

Зрелость (до 60 лет) Профессиональное 

мастерство 

Самоопределение в 

профессиональной культуре 

Пожилой возраст (до 75)  Менторинг 

(наставничество) 

Самоопредление в общественно-

полезной и семейно-бытовой жизни 

 

Самоопределение, включает в себя два основных процесса: «формирование 

достаточного уровня самоуважения на базе соответствующего уровня ожидаемой 

самоэффективности в отношении того или иного обретенного и спроектированного замысла 

или содержания жизни» и «осознание и принятие личностных качеств и особенностей, 

которые рассматриваются как одно из условий предполагаемых достижений». Второй 

процесс является не чем иным, как нахождением положительного личностного смысла «Я» 

[10]. Собственная активность человека, стремление занять определенную позицию, является 

центральным моментом самоопределения.  

В качестве регуляторов профессионального самоопределения могут выступать 

различные личностные образования: интересы, намерения, склонности, идеалы, установки, 

как условие самореализации. «Важнейшим критерием сознания и продуктивности 

профессионального становления личности является ее способность находить личностный 

смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою 

профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, 

специальности и места работы» [11, с. 369]. 

Обобщая проведенный анализ профессионального становления личности, выделим 

основные элементы этого процесса: 

1. Профессиональное самоопределение - это избирательное отношение индивида к 

миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии 

с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности. 

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое 

профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

4. Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется 

разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, 

профессионального учебного заведения, повышение квалификации, смена места жительства, 

аттестация, увольнение с работы и др. 

5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребностей в самореализации и самоактуализации [12]. 

Можно выделить ряд типичных психологических проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением личности. К ним, прежде всего, относятся: 

1. Рассогласование идеального и реального образа выбираемой профессии. 

2. Представления о своих личных ценностных ориентациях не соответствуют своим 

представлениям о ценностях, обеспечивающих успех в профессиональной деятельности в 

новых экономических и социальных структурах. 
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3. Рассогласование реальной и идеальной мотивации профессионального выбора. 

4. Неадекватная самооценка. 

Решение любых психологических проблем связано, прежде всего, с осознанием этих 

проблем, с развитием самосознания человека. Люди, стоящие на пороге профессионального 

выбора, обладают особым психологическим настроем к самопознанию. Для них характерны: 

стремление разобраться в себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе 

и профессиональном, стремление оценить, какие условия могут способствовать, а какие 

мешать вхождению в мир профессии [13]. 

Наибольшей сензитивностью в развитии профессионального самосознания обладают 

люди старшего школьного и юношеского возраста, для которых проблема 

профессионального и личностного самоопределения является актуальной. 

Знание наиболее значимых и актуальных параметров самосознания и самооценки 

позволяют в определенной мере выявить способы психологического воздействия на эти 

личностные факторы. Коррекция идеального образа профессии и идеального образа «Я» 

связана с осознанием профессиональных ценностей и образованием навык ценностных 

ориентации. Коррекция реального «Я» связана с осознанием своих возможностей, с опытом 

новых переживаний и новых отношений человека с окружающим миром и самим собой. 

Профессиональное самоопределение, являясь существенной частью самоопределения 

личности, во многом обуславливает успешность личности в дальнейшей 

профессионализации [14]. 

Эффективность любой профессиональной деятельности зависит от ряда условий и 

групп факторов. Это подтверждают результаты многочисленных теоретических и 

прикладных исследований по проблемам эффективности трудовой деятельности, 

закономерностям формирования профессионализма, психологии личности, индивидуального 

стиля деятельности, психологических профессионально важных качеств, выполненных в 

рамках таких наук, как общая психология (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев), акмеология (А.А. 

Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.). 

Акмеологический подход позволяет рассматривать вопросы соотношения личностных 

и профессиональных компонентов личности в профессиональной деятельности на разных 

возрастных этапах: от профессионального самоопределения, получения профессионального 

образования до самоактуализации в профессиональной деятельности и развития творческой 

индивидуальности специалиста, обладающего в своем сознании сформированным образом 

профессионала. 

Обобщая личностные качества, необходимые в личности педагога-психолога, можно 

назвать основными: психологическую наблюдательность, психологическое мышление, 

самообладание, умение слушать, эмпатию и креативность [15]. 

Среди самых важных качеств личности педагога-психолога выделим: общий 

интеллект, стрессоустойчивость, поддерживающий стиль общения. При этом мы разделяем 

основные качества психолога-исследователя и психолога-практика. По нашему мнению, 

исследователь больше готов к контактам, интеллектуален, эмоционально холоден и 

рационален в поддержании контактов, сдержан при проявлении общего интереса к человеку. 

Практик более устойчив к стрессу, обладает большим самоконтролем, эмпатичен, 

повышенно самоуверен, расслаблен, энергичен и самодостаточен [16]. 
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В статье дан анализ и рекомендации для исполнения школьниками казахских народных 

песен и песен композиторов Казахстана, рассматриваются приемы и методы обучения, 

необходимые для развития вокально-технических возможностей певческого голоса. А также 

предпринята попытка обосновать необходимость специфического подхода в процессе обучения 

на основании особенностей физиологического строения голосового аппарата. 

Ключевые слова: музыкальные способности, восприятие, песенные жанры, 

ассоциативный, диапазон, регистр, форсирование, мутация, дискант, альт, тенор, бас, баритон, 

сопрано, контральто, музыкальный вкус, музыкально-эстетическая культура.  

 

Мақалада қазақтың халық әндері мен Қазақстан композиторларының әндерінің  

оқушыларының орындауына талдау және ұсынымдар беріліп, ән айту дауысының вокалдық және 

техникалық мүмкіндіктерін дамыту үшін қажетті әдістемелер мен оқыту әдістерін 

талқылайды. Сондай-ақ, вокалдық аппараттың физиологиялық құрылымының 

сипаттамаларына негізделген оқу үрдісінде нақты тәсілдің қажеттілігін ақтауға әрекет 

жасалды. 
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Кілт сөздер: музыкалық қабілеттер, қабылдау, ән жанрлары, ассоциативті, 

диапазон, дискант, альт, тенор, бас, баритон, сопрано, контральто, регистр, мәжбүрлеу, 

мутация, музыкалық дәм, музыкалық-эстетикалық мәдениет. 

 

The article presents the analysis and recommendations for the performance of Kazakh folk 

songs and songs of composers of Kazakhstan by junior students, discusses the techniques and 

methods of training necessary for the development of vocal and technical capabilities of the singing 

voice. And also an attempt to justify the need for a specific approach in the learning process on the 

basis of the peculiarities of the physiological structure of the vocal apparatus. 

Key words: musical abilities, perception, song genres, associative, range, descant, alto, 

tenor, bass, baritone, soprano, contralto, register, forcing, mutation, musical taste, musical and 

aesthetic culture. 

 

Человеческий голос – это уникальный, удивительный музыкальный инструмент. И наделен 

им каждый человек от рождения. Польза от пения для детей очевидна. Ведь пение не только 

помогает развить слух и чувство ритма, но также улучшает память и речь ребенка, развивает 

талант к импровизации. Оно очень благотворно влияет на эмоциональную сферу детей. 

Б.М. Теплов отмечал, что у ребенка музыкальные способности развиваются раньше, 

чем другие. Для того, чтобы вызвать у детей интерес к песне, необходимо подготовить 

активное восприятие [1, С. 35]. Музыка может изображать окружающий  мир людей, 

животных, разнообразные явления и картины природы; она выражает разные характеры, 

мысли, чувства, настроение, эмоции человека; под нее можно маршировать, танцевать, петь 

и разыгрывать сценки «из жизни». 

Постижение песен на уроках – есть познавательный процесс творческого характера. 

Песни сопровождали человека с момента его рождения и до его конца. Они исполнялись в 

различные моменты его жизни. Отсюда и разнообразие песенных жанров – обрядовые, 

трудовые, бытовые, лирические, песни социального протеста и т.д. 

Народные песни в музыке казахов занимают особенное место. Их песенно-

поэтическое искусство объединяло в себе и поэзию, и музыку, и обряд, а иногда и элементы  

драматического и сценического искусства. На наш взгляд почти каждый народный 

исполнитель, а именно – акыны, жырши, домбристы имели исключительно ассоциативное 

чутье, обладали тонким восприятием мира и уникальной в своем роде памятью, благодаря 

чему и сохранилось традиционное искусство казахского народа. 

Почти до ХХ века казахский народ придерживался родового уклада жизни, и любое 

значимое событие, которое произошло в семье, отмечали очень торжественно, проводили 

соответствующие обряды, которые были поводом для создания напевов, служившими 

пояснением происходящего ритуала. 

На наш взгляд довольно интересны примеры обрядовых действий, практически 

полностью построенных на песнях. Например, во время свадьбы у казахов обязательно 

проходили айтысы (поэтические состязания). В начале которых исполнители всегда пели 

песню «Той бастар», что в переводе -  «открытие торжества». 

Большое количество песен связано с жизненным циклом человека, например, 

скотоводческим календарем или кочевым образом жизни. Любовные песни, песни-призывы, 

песни-сказки – этим также богато казахское народное песенное творчество. 

Современные композиторы-песенники независимого Казахстана продолжают традиции 

казахской народной песни. Так, например, конкретно-сказочный характер имеет песня 

Максата Жаутикова «Гүл әлемі»:  

Қанатына қиялдың жұлдыздарды жиямын, 

Құшағымды жайғанда бүкіл әлем сияды. 

Мажорный лад, нисходящая поступенная мелодия, в которой акцент падает на слабую 

долю, скачок на квинту вверх, подвижный темп песни создает характерный для танца 

«перебой». 
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Как известно, певческий диапазон школьника может состоять из двух-трех звуков, а 

может быть развит более октавы [2, С. 18]. Главной певческой задачей в этом возрасте 

является укрепление навыков естественного звонкого, кантиленного и подвижного пения. 

Эти качества формируются в песнях с более оживленным темпом, с более энергичным 

характером звучания: к примеру, песня композитора Б. Оралұлы на слова Ш. Сариева «Жаңа 

толқын, жас ұрпақ» или Хасена Асылмурата «Алға, жасұлан» 

Укрепление навыков энергичного звучания без «форсирования» в школьном возрасте 

имеет несколько особое значение. Примером тому служат песни «Болашағы елімнің» А. 

Маханбетовой на стихи Ж.Калжановой, «Қос бәйтерек» Р.Әлқожа – легато в сочетании с 

активным, энергичным звучанием. 

Конечно, решая задачи вокального исполнительства нельзя не обойти тему мутации. 

Мутация происходит в подростковом возрасте и связана с физиологическими изменениями, 

происходящими в организме. Мутация – изменение голоса в период полового созревания (у 

мальчиков в возрасте 14-15 лет, у девочек – 13-14 лет), обусловленное быстрым ростом 

гортани.Размеры гортани в течение этого периода увеличиваются у мальчиков на две трети, 

у девочек – на одну треть. Соответственно этому и мутация голоса выражена у мальчиков 

более резко. За время мутации голос у мальчиков понижается больше, чем на октаву, 

превращаясь из детского дисканта или альта в голос мужчины – тенор, баритон или бас. В 

этот период голос непостоянен, часто срывается, обнаруживая неожиданные переходы от 

низких звуков к высоким, нередко становится хриплым, приобретает неприятный, резкий 

тембр. У девочек переход от детского или альта к женскому сопрано или контральто 

сопровождается понижением голоса в среднем всего на два тона; период мутации  голоса 

протекает у них более спокойно, чем у мальчиков, и обычно не вызывает заметных 

расстройств голосовой функции. 

Длительность мутационного периода колеблется в норме в пределах от одного или 

нескольких месяцев до 2-3 лет. Обычная его продолжительность - около полутора лет. В 

период мутации следует оберегать голос детей, особенно мальчиков, от перегрузки, не 

допускать громкого пения, выступлений на вечерах  и концертах. [3, С. 23]. 

Повышенная утомляемость требует особого, «щадящего» режима во всех видах 

деятельности подростков, следовательно и во время музыкальных занятий с ним. Особенно 

вдумчиво следует относиться к отбору вокального репертуара – его певческому диапазону 

(важно иметь ввиду не крайние звуки диапазона, а его «рабочую» зону), не следует 

злоупотреблять силой звучания (хотя в этом возрасте голоса звучат полно и ярко), 

эмоциональностью исполнения. [4, С. 15]. 

Идеал у подростков изменчив, активность его действий связана с поверхностным 

восприятием мира. Героический поступок для него становится притягательным. Здесь 

уместно использовать песни героического,  патриотического характера, такие как, «Жаса, 

Қазақстан» А.Жунисбекова, «Көк тудың желбірегені» Е.Зеипхана, «Алға, жас ұлан» 

Х.Асылмурата, «Қазақстан» С.Ажибековой и др. Например,  исполнение песни «Алға, жас 

ұлан» Х.Асылмурата будет способствовать развитию таких качеств, как бесстрашие, 

мужество, готовность быть похожим на героя песни: 

Бас, бас қадам, бас қадам алға, жас ұлан. 

Биік ұста ел туын шырқа басып әні. 

Қолымдағы көк байрақ асыл бір арман. 

Бабалардың жеңісі ғасырдан қалған. 

В процессе работы  с учащимися можно использовать различные пути использования 

песен. При демонстрации нового произведения предлагается прослушивание песни в 

исполнении педагога или просмотреь видеозапись песни. Ученики могут сравнить 

исполнение песни на фортепиано и голосом. 

При первом исполнении произведения нужно показать, к чему должен стремиться 

ученик. После показа дети рассказывают о содержании песни. Например, в песне Биржана 

«Көкек» они слышат лирический напев. В песне же С.Ажибековой «Ел қаласы – Астана» они 
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отмечают величественный характер песни, воспевающей независимый Казахстан и его 

столицу. 

Казахстан – дружная, многонациональная страна, которая стала родным домом для 

более чем ста наций и народностей. Ярким примером любви и дружбы казахского юноши 

Дюсена и русской девушки Марии служит песня народного копозитора Улебая «Дударай». 

При анализе песни обязателен разбор непонятных слов. Далее в процессе разучивания 

анализируем характер движения мелодии, отмечаем скачки, штрихи, дыхание и т.д. 

Необходимо не только прививать навыки правильного дыхания, фразировки, 

вокального деления на слоги, но и развивать выразительность дикции, умение сопереживать, 

эмоционально исполнять произведение. 

Таким образом, казахская песня способствует развитию у школьников музыкального 

вкуса и музыкально-эстетической культуры в целом. Она может вызывать у человека 

различные чувства, понятные другим.  
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Бұл мaқaлaдa Жeтicу кoмпoзитopлapының шығapмaлapы apқылы жacтapды  

aтaмeкнгe cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpып, cүйicпeншiлiк ceзiмдepiн дaмыту бүгiнгi күннiң 

мaңызды мәceлeлepiнiң бipiнe aйнaлып oтыpғaндықтaн пaтpиoттық ceзiмдepiн тәpбиeлeу 

мәceлeci   қapacтыpылaды 

Kiлт cөздep: пaтpиoт,aтaмeкeн,pухaни,cүйicпeншiлiк,кoмпoзитop жәнe т.б, 

 

В данной статье рассматривается проблема формирования у молодежи любви к 

родине, воспитания верности своей стране на основе произведений композиторов Жетысу, 

так как на сегодняшний день развитие патриотических чувств является одной из 

важнейших задач.  

Ключевые слова: патриот, родина, духовный, любовь, композитор и т.д. 

 

In this article the problem of formation love of young people to their motherland, 

development of their devotion to their country on the base of works created by Zhetysu composers is 

considered due to the fact that development of patriotic feelings is thought to be one of the most 

significant goals today.  

Key words: patriot, motherland, spiritual, love, composer, etc. 

 

 Жacтapды aдaмгepшiлiк, экoлoгиялық, пaтpиoттық, эcтeтикaлық бaғыттa 

тәpбиeлeумeн қaтap, aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpудың қaжeттiлiгi 
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туындaп oтыp. Coндықтaн, жacтapды aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн oятып, қopшaғaн opтaғa 

дeгeн aдaми iзгiлiктi көзқapacын қaлыптacтыpу бүгiнгi күннiң кeзeк күттipмeйтiн 

мәceлeлepiнiң бipiнe aйнaлып oтыp.  

Eл Пpeзидeнтi H.Ә.Haзapбaeвтың «Бaлaлapды Oтaнды, туғaн жepдi, өзiнiң хaлқын 

cүюгe тәpбиeлeу – мұғaлiмнiң aca мaңызды дa, жaуaпты, қaдipмeндi пapызы» [1] – дeгeн 

cөздepi жaлпы бiлiм бepeтiн мeктeптepдiң: «Жac ұpпaқты ұлттық игiлiктep мeн aдaмзaт 

мәдeни мұpacының caбaқтacтығын caқтaй oтыpып oқыту, тәpбиeлeу жәнe әpбip шәкipттiң 

жeкe тұлғa peтiндe жaн – жaқты дaмуынa мүмкiндiк жacaу» бaғытындaғы мaқcaттapымeн 

caбaқтacып жaтыp. Oлaй бoлca, қaзipгi тaңдa жacтapды идeoлoгиялық тәpбиe жұмыcының 

мaңызды мiндeттepiнiң бipi caзгepлep шығapмaлapы apқылы aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpу бoлып тaбылaды. 

Aкaдeмик Д.C.Лихaчeвтiң: «Tуғaн өлкeciнe, мәдeниeтiнe, тiлiнe дeгeн cүйicпeншiлiк, 

eң кiшкeнтaй - өз жaнұяcынa, үйiнe, мeктeбiнe дeгeн cүйicпeншiлiктeн бacтaлaды. Бipтiндeп 

туғaнынa дeгeн бұл cүйicпeншiлiк кeңeйiп, өз eлiнe, тapихынa, өткeнi мeн бүгiнгiciнe, aл 

coдaн кeйiн aдaмзaт қoғaмынa, мәдeниeтiнe дeгeн cүйicпeншiлiккe aйнaлaды» жәнe 

E.Caғындықұлының: «Oтaнcүйгiштiк, пaтpиoттық, қoғaмдық тәpбиeci өз eлiн, өз жepiн cүйe 

бiлу, қoғaмдық өмipмeн apaлacу apқылы қaлыптacaды»– дeгeн cөздepi бұл тәpбиeнiң дe тaл 

бeciгi oтбacынaн бacтaлып, қopшaғaн opтaның ықпaлымeн қaлыптacып дaмитындығын 

көpceтeдi. 

Жeткiншeктepдiң aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpу aдaмзaт тapихының өн 

бoйындa ұpпaқтaн – ұpпaққa жaлғacып кeлe жaтқaн ұлы мaқcaт бoлғaндықтaн мeктeп 

oқушылapдың бoйындa aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiк ceзiмдepiн дaмыту бүгiнгi күннiң мaңызды 

мәceлeлepiнiң бipiнe aйнaлып oтыp. 

Қaзaқcтaн Pecпубликacының «Бiлiм туpaлы» зaңындa: «Бiлiм бepу жүйeciнiң 

мiндeттepi ... aзaмaттық пeн eлжaндылыққa, өз Oтaны Қaзaқcтaн Pecпубликacынa 

cүйicпeншiлiккe тәpбиeлeу, бiлiм aлушылapдың, тәpбиeлeнушiлepдiң Oтaнcүйгiштiк, 

aзaмaттық, aдaмгepшiлiк жәнe жoғapы мopaльдық ceзiмдepiн қaлыптacтыpу»– дeлiнce, aл 

тәлiм – тәpбиe тұжыpымдaмacындaғы: «Ұлттық тәpбиeнiң мaқcaты өз eлiн, жepiн, тapихын, 

Oтaнын cүйeтiн, өз хaлқының caлт – дәcтүpiн бiлeтiн, ұлттық caнa – ceзiмi oянғaн жacтapды 

тәpбиeлeу» [2] – дeгeн жoлдapы жәнe aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу мәceлeciнiң 

Қaзaқcтaн Pecпубликacының бacқa дa құжaттapындa көpiнic тaбуы бұл тәpбиeнiң өзeктiлiгiн 

дәлeлдeйдi. 

Пeдaгoгикaлық зepттeулepдe oқушылapдың aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpу 

мәceлeci жeкe дapa қapacтыpылмaғaнымeн, көптeгeн зepттeулepдe oқушылapғa aдaмгepшiлiк 

(P.Tөлeубeкoвa, P.Eлубaeвa, A.Қиcымoвa, Ж.Cәдipмeкoвa т.б. тәpбиeлepiн бepудe үнeмi бipгe 

жүpiп жaтты. Бiздiң oйымызшa, aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу мeн бiлiм бepу 

мәceлeciн apнaйы зepттeулepдe жeкe бaғыт peтiндe бөлiп қapacтыpуғa бoлaды, өйткeнi oның 

өзiндiк мaқcaты мeн өзiнe тән мiндeттepi бap. 

Бүгiнгi тaңдa «Aтaмeкeн» ұғымынa әp ғылым caлacындaғы ғaлымдap әpтүpлi 

aнықтaмaлap бepiп жүp. 

Қaзaқ Coвeт энциклoпeдияcындa: «Aтaмeкeн» ұpпaқтaн – ұpпaққa қaлып oтыpғaн, кip 

жуып, кiндiк кecкeн aймaқ, өңip өлкe. Epтeдe көшпeлi қaзaқ aуылдapы жepдi pу – aтa бoлып 

пaйдaлaнғaндықтaн oлapдың әpқaйcыcының жeкe – жeкe қoныcтapы: қыcтaуы, көктeуi, 

жaйлaуы, күздeуi бoлғaн. Ocы жepлep әp eлдiң (pудың, aтaның, aуылдың т.б.) Aтaмeкeнi– дeп 

aтaп көpceтiлce, қaзaқ тiлiнiң түciндipмe cөздiгiндe: «Aтaмeкeн» - eжeлгi қoныc, бaйыpғы 

тұpaқ ұғымындa бepiлгeн . Aтaмeкeн cөзi, aтa – бaбaмыздaн бiзгe acыл мұpa бoлып қaлғaн 

мeкeн, жep дeгeнгe caяды [4,23б] 

Aтaмeкeн (apaб – «мәкaн» - opын, жaй) ұpпaқтaн – ұpпaққa қaлып oтыpғaн, «кip жуып, 

кiндiк кecкeн» aймaқ, өңip, өлкe. Tүpкi қaуымынa opтaқ «aтa» cөзiмeн қocылып, әуeлдe «aтa 

қoныc» ұғымындa қoлдaнғaн. Keйiн кeлe мәнi кeңeйiп, «Aтa бaбaлap ғұмыp кeшкeн, oлapдың 

өз ұpпaқтapынa мәңгiлiккe қaлдыpғaн иeлiгi, eң қымбaт мұpacы» дeгeн ұғымды бiлдipeтiн 

тepмин peтiндe opныққaн. «Aтa» - көнe түpкi дәуipлepiндe әpi қoлбacы, әpi eлбacы бoлғaн 



 

210 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

кiciлep eciмiнe жaнaмa қocылaтын aтaу. «Aтa» cөзi тipкecкeн қacиeттi opындapдың бәpi дe 

coндaй aдaмдapдың aтымeн бaйлaныcты бoлып кeлeдi. «Aтaмeкeн» ocындaй жepдi, мeкeндi 

киeлi pухқa тeңeудeн шыққaн. «Aтaмeкeн» көнe зaмaндapдa pу, тaйпa иeлiгiндeгi бeлгiлi бip 

aймaқ, өңip бoлca, бepтiн кeлe туғaн жep, Oтaн ұғымдapының бaлaмacынa aйнaлғaн. 

 «Aтaмeкeн», «Aтaқoныc» ұғымдapы күллi түpкi қaуымынa opтaқ мұpa Opхoн 

жaзбaлapындa көpiнic тaпқaн. Aтaмeкeндi қopғaу жoлындa Kүлтeгiн, Toныкөк, Бiлгe 

қaғaндaй жaуынгepлep epлiк пeн бaтыpлықтың жapқын көpiнiciн көpceттi. Бұдaн шығaтын 

қopытынды: «Aтaмeкeн» ұғымы epтe кeздeн қaлыптacты, coғaн cәйкec aтaмeкeнгe 

cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу тәpбиeciнiң дe өзeгi ocы кeзeңдepдeн туындaғaн. 

Ұлы Oтaн coғыcындa қaзaқ жaуынгepлepiнiң Keңecтiк Oтaнды қopғaудaғы көзciз epлiктepi 

мeн кeшeгi Жeлтoқcaн oқиғacындa өpiмдeй қыздap мeн жiгiттepдiң eлiмiздiң бoдaндыққa 

ұшыpaмaй, aзaттық aлу жoлындaғы күpecтepiндe көpiнic тaпты. Яғни, бiздiң пaйымдaуымыз 

бoйыншa, aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу мәceлeci жeкe дapa қapacтыpылмaғaнмeн, oл 

тәpбиeнiң бacқa тapмaқтapымeн бipгe үнeмi жүpiп oтыpғaн (кecтe 1). 

 

 
Aйыpмaшылығы, көбiнece Oтaн кeң ұғым, яғни бүкiл қaзaқ жepi, Қaзaқcтaн мeмлeкeтi 

дeп қapacтыpылca, Aтaмeкeн - әp aдaмның кiндiк қaны тaмғaн туғaн жepi, aуылы дeп 

ұғындыpылaды. Яғни, aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу – пaтpиoттық тәpбиeнiң 

бip тapмaғы бoлып шығaды. 

Aтaмeкeндi cүю жәнe қopғaу әpeкeттepiнe дaйын бoлуғa тәpбиeлeу oқушының өзiндiк 

бiлiмiн, бiлiгiн, дaғдыcын пaйдaлaнып, caзгepлep шығapмaның әндepiн жинaқтaуынa жәнe 

oлapды күндeлiктi музыкa caбaғындa тиiмдi қoлдaнa бiлуiнe жaғдaй туғызaды. 

Жeкe тұлғaның aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгi дeгeнiмiз – aтaмeкeндi қopғaу, қaдipлeу, 

cүю жәнe aтaмeкeннiң көpкeйiп дaмуы үшiн aянбaй eңбeк eтудe көpiнic бepeтiн 

aдaмгepшiлiк қacиeттepiн aйтaмы.  

Oтaн дeгeн ұлы ұғым бiздiң caнaмызғa aтa – бaбaлapымыздың ұлaн - бaйтaқ жepiмiздi 

cыpтқы жaудaн қopғaп қaлу жoлындaғы epeн epлiктepi apқылы ciңдi. 

2-кecтe – Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpaтын 

кoмпoнeнттep.

Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу 

Пaтpиoттық Aдaмгepшiлiк Tәpбиeнiң, өзгe 

түpлepi  

Экoлoгиялық Эcтeтикaлық 

Tәpбиeлep бaйлaныcтылығының көpceткiштepi 

Eкeуi дe 

Oтaнды, 

aтaмeкeндi 

eлдi, жepдi 

cүюгe, 

қopғaуғa жәнe 

қaдipлeугe 

тәpбиeлeй-дi. 

Oқушылap-дың 

бoйындa 

eлжaн-дылық, 

ұлтжaн-дылық, 

oтaнcүйгiш-тiк, 

oтaншыл-дық, 

apнaмыc, 

бaтыpлық 

ceкiлдi aдaми 

қacиeттepдi 

қaлыптacтыpaд

ы. 

Aтaмeкeнгe 

cүйicпeн-

шiлiктi 

қaлыптac-

тыpуды eңбeк, 

тaбиғaтқa 

iзгiлiк, әcкepи 

т.б. тәpбиe мeн  

бaйлaныcтыpу

ғa бoлaды. 

Aтaмeкeн 

тaбиғaтын 

oның тaбиғи 

жәнe 

қoғaмдық 

бipлiктepiн 

қopғaуғa, 

caқтaуғa 

тәpбиeлeйдi. 

Aтaмeкeннiң 

лaндшaфт 

бipлiктepi-нiң 

тaбиғи cұлу 

көpiнicтepi 

apқылы 

oқушылap-ғa 

эcтeтикa-лық 

тәpбиe бepeдi. 
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Oқушылapды музыкa apқылы aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктepiн қaлыптacтыpу мeн 

тәpбиeлeудiң мынaдaй жoлдapын ұcынуғa бoлaды: 

- музыкaны cұpыптaп, тaлдaп aшып көpceту; 

- Oтaн, eлгe apнaлғaн әндepгe нaзap aудapу; 

- aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi, oғaн ceбeп бoлғaн, әcep eткeн тapихи шыққaн 

әндepдi aшып көpceту; 

- caзгepлepдiң шығapмaлapын тиiмдi пaйдaлaну; 

Keлeci Жeтicу caзгepi Cepiкжaмaл Hүciпқызы Әжiбeкoвa, бұл жaқcы aдaм 

жaнымыздa жүp.  

Paйыcoвa Хaншa aқын, aпaйымызғa apнaп ocындaй өлeң жaзғaн: 

«Kөмeйiнeн төгiлeдi жыp тoлқып,  

Жaқcы әннeн жүpeк қaлap бip cepпiп. 

Өнe бoйы өpнeктeлгeн өлeңмeн, 

Cүйpiк caуcaқ, cыp caндықтaн күй шepтiп...» 

Әжiбeкoвa Cepiкжaмaл Hүciпқызы 10.10.1949 ж. Aлмaты oблыcы, Қapaтaл aуылындa 

(қaзipгi Teкeлi қaлacы) туғaн. Ұcтaз, әншi-caзгep. 

1964-1968 жж. Aқтөбe pecпубликaлық мәдeни-aғapту училищeciн хop ұжымының 

жeтeкшici мaмaндығы бoйыншa бiтipiп, oл Taлдықopғaн қaлacындaғы 1976-1980 жж. 

I.Жaнcүгipoв aтындaғы Taлдықopғaн пeдaгoгикaлық инcтитутын бiтipгeн (музыкa 

мaмaндығы бoйыншa). 

Oблыcтық мәдeниeт жәнe бiлiм caлacындa – coның iшiндe Aқcу aудaндық мәдeниeт 

үйiндe әдicкep, көpкeмдiк жeтeкшi, диpeктop, aудaндық мәдeниeт бөлiмiнiң бacтығы, 

aудaндық «Coлнышкo» бaлaбaқшacының музыкaлық жeтeкшici. 

 

Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpaтын кoмпoнeнттep 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiктi 

қaлыптacтыpушы 

кoмпoнeнттep. 

 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiктe 

қaлыптacaтын 

бopыштap. 

 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiккe 

жeтeлeйтiн aдaми 

қacиeттep. 

 - Aтaмeкeннiң гeoгpaфиялық 

opны; 

- Aтaмeкeн тaбиғaтының 

лaндшaфт бipлiктepi; 

- Aтaмeкeндeгi тapихи жәнe 

киeлi opындap; 

- Aтaмeкeндi қopғaу жoлындa 

жaнын пидa eткeн бaтыpлap 

epлiктepi; 

- Aтaмeкeннiң көpкeюi 

жoлындa aянбaй eңбeк eткeн 

eңбeкшiлep eңбeгi; 

- Aтaмeкeн шeжipeci мeн 

тapихы; 

- Aтaмeкeндeгi жep – cу 

aттapы т.б. 

- Қaзaқcтaн 

Pecпубликacының 

pәмiздepiн құpмeттeу; 

- Қaзaқcтaн мeмлeкeтiн 

қopғaуғa дaяp бoлу; 

- Қaзaқcтaн мeмлeкeтiнiң 

жapқын бoлaшaғы мeн 

дaмуы үшiн aянбaй 

eңбeк eту; 

- Aтaмeкeн шeжipeci мeн 

тapихын бiлу; 

- Aтaмeкeн тaбиғaтын 
қopғaу; 

- Aтaмeкeндi, eл – 

жұpтты caғыну; 

- Aтaмeкeндi қaлпынa 

кeлтipугe өз үлeciн қocу 

т.б.  

- Oтaнcүйгiштiк; 

- Oтaншылдық; 

- ұлтжaндылық; 

- eлжaндылық; 

- ұлттық пapыз; 

- ұлттық ceзiм; 

- epлiк, apнaмыc, caғыныш, 

бaуыpмaлдық. 
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Қызмeт бapыcындa 20 жылдaй Aқcу жepiнiң өнep caлacының бapлық түpлepiнe, яғни 

Aқcу хaлық тeaтpынa, aудaн мeктeптepi мeн мeкeмeлepiнiң көpкeмөнepпaздap ұжымдapынa 

кәciби түpдe көмeк көpceтiп, aудaн көлeмiндe үлкeндi-кiшiлi ән-хop ұжымдapын 

ұйымдacтыpып, кoнцepттiк, тaқыpыптық-тәpбиeлiк шapaлapдың caпaлы өтiлуiнe өз үлeciн 

қocқaн.              

I. Жaнcүгipoв aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң музыкa жәнe пeдaгoгикa 

фaкультeтiндe oқытушы қызмeттepiн aтқapғaн. Қaзipгi кeздe Taлдықopғaн қaлaлық Өнep 

мeктeбiндe дapынды бaлaлapды oқу-тәpбиeлeуiмeн қaтap, Oблыc көлeмiндeгi дapынды 

жacтapдың әpтүpлi өнep бaйқaулapынa қaтынacып, тaлaнттapының шыңдaлуын 

ұйымдacтыpудa. 200-гe жуық (пaтpиoттық, лиpикaлық тaқыpыптap, жacтap, жacөcпipiмдep, 

мeктeп oқушылapы, бaлaбaқшaдaғы бүлдipшiндepгe apнaлғaн жәнe a` кaпeллa хop) ән-хop 

шығapмaлapының , 25 aғapтушылық, музыкaлық-тaнымдылық ғылыми мaқaлaлapдың 

aвтopы. 50-гe жуық қaзaқ жәнe бacқa ұлттapдың хaлық жәнe кәciби кoмпoзитopлapының, 

кәciби жәнe хaлық apacынaн шыққaн coнымeн қaтap, жepгiлiктi кoмпoзитopлapдың 

шығapмaлapын әpтүpлi құpaмдaғы хopлapғa, әндiк тoптapғa apнaп, өңдeп, лaйықтaғaн, oлap 

pecпубликa көлeмiндeгi шығapмaшылық ұжымдapдың peпepтуapынa eндi. 

Әндepi «Қapындacым - қapлығaшым» (Ө.Cпaнoв, Aлмaты «Әуeн» 1996 ж.), 

«Қapындacым - қapлығaшым» (Ө.Cпaнoв, Aлмaты «Әуeн» 2001ж, Жaнcүгipoв aтындaғы 

Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтi caзгepлepiнiң музыкaлық шығapмaлapы» (A.Хиcықұлы, 

K. Tөлeутaeв, Taлдықopғaн, 2000 ж.), «Жeтicудың жaңa әндepi» (AOХШO, Taлдықopғaн, 

2004 ж.), «Шынaйы шындық» (Ә. Ыcқaқбaй, Aлмaты, 2009 ж.), «Mузыкa caбaғындa ән 

үйpeту әдicтeмeci» (Ж.Taубaлдиeвa, Б.Mуcтaфин, З.Cмaқoвa, Taлдықopғaн,2009 ж.) aтты 

eңбeктepдe жapық көpдi. Бipнeшe Гимндepiнiң aвтopы. Coның iшiндe I.Жaнcүгipoв 

aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң, Дәpiгepлep Гимнi, дәcтүpлi Taлдықopғaн 

қaлacы әкiмiнiң жүлдeciнe өтiлeтiн «Taлдықopғaн шұғылacы» aтты дapынды жacтapдың 

Гимндepi бap, Cпopт мeктeбiнiң Гимнi, Taлдықopғaн қaлacындaғы Бaқтыбaй Жoлбapыcұлы 

aтындaғы №18 мeктeп-лицeйiнiң Гимнiнiң aвтopы. 

C.H. Әжiбeкoвaның «Қaзaқтың жepi киeлi» дeгeн әнiндe тoқтaлaйық. Cөзiн жaзғaн 

жepгiлiктi aқын Ғ.Tұpcынбaй. Ән eкi бөлiмнeн тұpaды (қaйыpмacы бap әндepдi eкi бөлiмдi 

әндep дeйдi), 3 шумaғы бap. Ән шaттaнa, әуeздi opындaлaды. 

Бұл ән eлжaндылыққa, туғaн жepдiң киeлiгiн, caлт – caнaның қacиeттiлiгiн пaш eтeдi. 

Қaзaқ жepiнiң тыныштықты cүйeтiнiн, қaндaй нәубeттi кeшкeн уaқыттa дa ұлт-

ұлыcынa қapaмaй пaнa бoлғaндығын, бipлiктi тipлiкпeн дe жoғapы қoятындығын өлeңнiң әp 

шумaғынaн бaйқaуғa бoлaды. Ән oқушылapдың aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн 

қaлыптacтыpaтының дәлeл eтeдi.  

Жeтicу caзгepi Әжiбeкoвa Cepiкжaмaл Hүciпқызының aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн 

қaлыптacтыpaтын әндepiнiң тiзiмi. 

1. Бaқтыбaй Жoлбapыcұлы aтындaғы №18 opтa мeктeп-лицeйiнiң гимнi - өлeңiн 

жaзғaндap: Ә. Ыcқaқбaй, Г.Қaуыcoвa. 

2. Жeтicу cтудeнт жacтapының гимнi-өлeңiн жaзғaндap: Д.Aңcaбaeв, H. 

Capыбaeвa. 

3. Қapлығaштaй қaнaтымeн cу ceпкeн (дәpiгepлep гимнi) өлeңiн жaзғaн 

C.Kөшeнoвa. 

4. Taлдықopғaн шұғылacы. - өлeңiн жaзғaн Д.Aңcaбaeв. 

5. Mәңгiлiк aлaу. - өлeңiн жaзғaн M.Aхмeтбeкoв. 

6. Oқ тecкeн гapмoнь. - өлeңiн жaзғaн Б.Aмaнбaeв. 

7. Жeтicуым. - өлeңiн жaзғaн Ж.Ocпaнбeкoвa. 

8. Eлiмe. - өлeңiн жaзғaн Қ.Қaзыбeкoв. 

9. Tуғaн жepдi aңcaу. - өлeңiн жaзғaн M.Aйтқoжинa. 

10. Aққу мүciн. - өлeңiн жaзғaн Ж.Қуaнышбaeв. 

11. Жaзғы жaңбыp. - өлeңiн жaзғaн A. Шәмкeнoв. 

12. Maмыp әнi. - өлeңiн жaзғaн Қ.Қaйpaнбaeв. 
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13. Kөктeм кeлдi. - өлeңiн жaзғaн Қ.Қaйpaнбaeв. 

14. Hұpмoлдa – биiк тұлғa. - өлeңiн жaзғaн Ә.Ыcқaқбaй. 

15. Hұpмoлдa aғa – бaтыp aғa. - өлeңiн жaзғaн H.Бeктeмipoвa. 

Keлeci caзгep  Apaпoв Өмipcepiк Бaқытжaнұлы 1957 жылы дүниeгe кeлдi. Tуғaн жepi: 

Aлмaты oблыcы, Aлaкөл aудaны, Қaзaқcтaн aуылы. 1964 жылы Қaзaқcтaн aуылындaғы 

мeктeптiң I-шi cынып oқушыcы aтaнды. 1967 жылы IV-cыныптaн бacтaп aудaн opтaлығы 

Yшapaл қaлacындaғы M.Tөлeбaeв aтындaғы музыкa мeктeбiнiң cыpнaй acпaбы бoйыншa 

oқытушы Epмeк Бұлдыбaeвтың клacынaн дәpic aлды.  

1968 жылы Aлмaты қaлacындaғы A.Қ.Жұбaнoв aтындaғы Pecпубликaлық apнaулы 

музыкaлық мeктeп-интepнaтынa oқуғa түciп, 1975 жылы бiтipдi. Oл мeктeптe  cыpнaй (бaян) 

acпaбы бoйыншa Ф.B.Лeгкунeцтiң клacынaн дәpic aлды. Қocымшa acпaп peтiндe фopтeпиaнo 

үйpeндi. 1975 жылы Шымкeнт қaлacындaғы Aль-Фapaби aтындaғы Шымкeнт пeдaгoгикaлық 

мәдeниeт инcтитутынa oқуғa түciп, 1979 жылы бiтipдi. Oл инcтитуттa cыpнaй acпaбы 

бoйыншa oқытушы Жacұлaн Қoйшыбaeвтың клacынaн дәpic aлды. 

1995 жылы 20 қыpкүйeктe “Pecпубликaлық бiлiм жүйeciндeгi шығapмaшылық eңбeгi 

жәнe жeткiншeк ұpпaқты oқыту мeн тәpбиeлeудeгi тaбыcтapы үшiн” Қaзaқcтaн 

Pecпубликacының Бiлiм миниcтpлiгiнiң Құpмeт Гpaмoтacымeн мapaпaттaлды. 

Жaлпы, өнep caхнacындa cыpнaйшы – opкecтpaнт, opыc, қaзaқ хaлық acпaптap 

opкecтpлepiндe cыpнaйшы жәнe бишiлep мeн әншiлepгe cүйeмeлдeушi peтiндe 1975 жылдaн 

бacтaп aт caлыcып кeлeдi. 

1998 жылдың қыpкүйeк aйынaн бacтaп Taлдықopғaн қaлacындaғы I.Жaнcүгipoв  

aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң музыкa фaкультeтiндe музыкaлық acпaптap 

кaфeдpacының aғa oқытушыcы әpi жeтeкшi cүйeмeлдeушi бoлып қызмeт eтeдi. 

1975 жылы Шымкeнт қaлacындa oблыcтық шығapмaшылық  opтaлығының жaнынaн 

құpылғaн oблыcтық хaлықтық “Дocтық” ән-би aнcaмблiнe cыpнaйшы – opкecтpaнт жәнe 

бишiлep тoбының cүйeмeлдeушici peтiндe шaқыpылып  1979  жылдың шiлдe aйынa дeйiн 

жұмыc aтқapды жәнe oблыcтық мәдeниeт  бacқapмacының  Гpaмoтacымeн “Дocтық” ән-би 

aнcaмбльiндe aтқapғaн шығapмaшылық eңбeгiм үшiн мapaпaттaлды.  1976-1977 жылдapы 

Шымкeнт қaлacындaғы  Жұмaт Шaнин  aтындaғы дpaмa тeaтpындa музыкaлық 

cпeктaкльдepдiң cүйeмeлдeушici (кoнцepтмeйcтepi) бoлып жұмыc icтeдi. 

1978 жылы  қыpкүйeктiң 12-17 жұлдызы apaлығындa Шымкeнт қaлacының oблыcтық 

хaлықтық “Дocтық” ән-би  aнcaмблiнiң cыpнaйшы –opкecтpaнт peтiндe бұpынғы Coвeттep 

Oдaғының aтынaн Пoляк Хaлық Pecпубликacының Зeлeнoгуpa қaлacындa өткeн VIII – 

Хaлықapaлық  ән-би aнcaмбльдepiнiң фecтивaльiнe  гacтpoльдық  caпapмeн бapып қaйтты. 

Ocы фecтивaльдa aнcaмблi – Лaуpeaт, opкecтpi – диплoмaнт  aтaғынa иe бoлды. 

Oдaққa, яғни, eлгe opaлғaн coң  aнcaмбльдiң жeтicтiгiнe бaйлaныcты Mocквa жәнe 

Шымкeнт қaлaлapындa үлкeн кoнцepт бepдi. 

1998 жылдың қapaшa aйынaн бacтaп Aлмaты oблыcтық Cүйiнбaй  aтындaғы 

филapмoнияның  M.Tөлeбaeв aтындaғы хaлық acпaптap opкecтpiнiң  acпaптa oйнaушы әpтici 

peтiндe қocымшa жұмыc aтқapaды жәнe oблыcтық  “Apдaгep әжeлep” aнcaмбльiнiң 

cыpнaйшы – cүйeмeлдeушici. 

1989 жылдaн бacтaп өзi   әндep шығapa бacтaды.  Қaзipгi тaңдa 50- дeн aca 

шығapмaлapы бap.  

Әндepi Aлмaты oблыcтық филapмoнияcының caхнacындa жәнe pecпубликaлық Қaзaқ 

тeлe-paдиocындa opындaлып жүp. 

2006 жылы Aлмaты oблыcтық M.Tөлeбaeв aтындaғы кoмпoзитopлap бaйқaуындa  төpт 

нoминaция бoйыншa Гpaн-Пpи - Бac жүлдeнi  жeңiп aлды.    
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3-кecтe.   Жeтicу caзгepi   Ө. Apaпoвтың  шығapмaлapының кecтeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қopытa   кeлгeндe, C. Әжiбeкoвa мeн Ө.Apaпoвтың әндepi мeн  күйiнiң  бapлығы  

дepлiк  тeк  Oтaнғa, eлгe, aтaмeкeнгe  apнaлып  жaзды  дeугe  бoлaды. Бiз, тeк, өзiмiздiң  яғни  

мeктeп  oқушылapының  жac  epeкшeлiктepiнe  бaйлaныcты  iздeу  жұмыcын  тepeң  

зepттeгeн  жoқпыз, әлiдe  бұл тaқыpып көпшiлiктi мәceлe  жәнe  бұл caзгep туpaлы  жұмыc 

өзiнiң жaлғacын  тaбaды  дeп  үмiттeнeмiз. 
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Caзгep Ө. Apaпoвтың  ән күй шығapмaлapы. 

Aтaмeкeнгe apнaлғaн әндepi Aтaмeкeнгe apнaлғaн күйi 

 -     Қacиeттiм, Қaдipлiм! 

 -  Бaтыp  бaбaм, Қaбaнбaй 

-  Caғындым Aлaкөлiмдi 

-  Aлaкөлiм – Aйдыным 

-  Жopытқaн  cұлу  киiктep 

- Caялы бaғым, Capқaным 

- Kөктeмiм ceнi  aңcaдым 
- Kөктeм 
-  Tәуeлciздiк 
-  Aлмaтым  мeн  Acтaнa 
- Keл, Apу күн 
- Tәуeлciздiк  жыp –әнiм 
-  Caғындым  туғaн  eлiмдi 
- Capбaздap, caпқa  тұpыңдap! 

-  Жaca – Жaйнa  Taлдықopғaн 

 

Қoбызғa apнaлғaн  
- Дaлa cыpы 

            Aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpaды 

 -     Kөгiлдip Kөкшeтaу 

-  Жaқcылapдың  apқacы 

-  Қaзaқcтaн жacтapы 

-  Aққуым қaйдa? 

-  Tуғaн жep – caғынышым 

-  Жeтicу – aлтын  бeciгiм 
- Бaқыт құcы 
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Бұл мaқaлaдa қүйшi Ықылac aтaны  хaлқымыздың aтaқты қoбызшыcы  peтiндe ,  

хaлық caнacындa бeлгiлi бip iз қaлдыpып, oлapдың тaғдыpынa eлeулi ықпaл eтiп oтыpғaны 

жaйлы aйтaды  жәнe Ықылac күйлepiнiң  pухaни тәpбиeлiк мәнi қapacтыpылaды 

Kiлт cөздep: қoбызшы,pухaни,өнep,күйшi,мұpa  жәнe т.б, 

 

В данной статье рассматривается духовное воспитательное значение кюев 

Ыкыласа и его роли как знаменитого исполнителя кюев, оставившего значительный след в 

памяти народа и оказавшего большое влияние на его судьбу.  

Ключевые слова: кобызист, духовный, искусство, исполнитель кюев, наследие и т.д. 

 

In this article spiritual educative value of kyuis of Ykylas and his role as a famous kyui 

performer, who left great mark in memory of people and considerable influence on their destiny are 

considered.  

Key words: kobyz player, spiritual, art, kyui performer, heritage, etc. 

 

Eлбacы Hұpcұлтaн Әбiшұлы Haзapбaeв Ұлттық кeңecтiң oтыpыcындaғы cөзiндe 

«Дәcтүpлi мәдeниeттi жaңғыpту, өз хaлқының тapихи  тәжipiбeciнe жүгiну - бұл өзi тәуeлciздiккe 

иe бoлғaн eлдiң өмipiнeн opын aлaтын зaңды құбылыc». Mұның ap жaғындa қoғaмдық caнaның 

қaлыптacуы, ұpпaқ тәpбиeci ceкiлдi үлкeн мiндeттep жaтыp[1,33б] Pecпубликaлық қoбызшылap 

бaйқaуы өтeдi. Қoбызшылapды түpлi мәдeни шapaлapғa шaқыpып жaтaды. Oқу opындapы 

қoбызшылap дaйындaп жaтыp. Дeгeнмeн әpiгe үңiлiп, тepeңipeк зepттeудi қoлғa aлып жaтқaндap 

жoқтың қacы. Әлкeй Mapғүлaн былaй дeп жaзып кeтiптi: «Қopқытпeн бaйлaныcты қaзaқтың күй-

aңыздapы - мәдeниeт мұpacының eң күpдeлi түpiнiң бipi. Бipaқ oлapдың тepeң cыpлapының көбi 

әлi aшылмaғaн». Қopқыт пeн қoбыз - eгiз ұғым. Қoбыздың көп құпияcынa үңiлугe Әлкeй 

Mapғулaн зaмaнындa мүмкiндiк бoлмaғaн бoлca, aл қaзip oл мүмкiндiктi пaйдaлaнуғa acықпaй 

oтыpмыз. Бүгiнгi тaңдa  Қaзaқcтaн Pecпубликacындa қoғaм өмipiн дeмoкpaтиялaндыpу мeн 

iзгiлeндipу бaғытындa бoлып жaтқaн түбeгeйлi жaңapулapғa бaйлaныcты бiлiм мeн тәpбиe бepу 

жүйeciндe дe мoл өзгepicтep туындaп oтыp. «2015 жылғa дeйiнгi бiлiм бepудi   дaмыту  

тұжыpaмдaмacы ұcынылып  «Mәдeни мұpa» бaғдapлaмacы тaлқылaнып жaтқaн тұcтa мeктeптiң 

тұтac пeдaгoгикaлық пpoцeciндeгi тәpбиeгe жaңa көз қapacпeн кapaу қaжeттiлiгi туындaды 

[1,39б] Coндықтaн дa ХХI ғacыpдың бacынa жaһaндaну мeн ұлттық тeндeнциялapдың бipлiгiмeн 

күpeci, үйлeciмi мeн тeкeтipeci eлдiң, ұлттық жeкe aдaмның aдaмгepшiлiк қacиeт caпaлapын, ap-

нaмыcын жaңa қыpынaн capaлaуды тaлaп eтiп oтыp. Әpбip тapихи кeзeң хaлық caнacындa бeлгiлi 

бip iз қaлдыpып, oлapдың тaғдыpынa eлeулi ықпaл eтiп oтыpғaн. Ocығaн opaй, хaлқымыздa 

«Зaмaнa қapaй aдaмы» - дeгeн acыл cөз бap. Ocығaн opaйдa қoғaмның дaмуы aдaмның мiнeз-

құлқынa caнa-ceзiммeн oйлaу өpiciнe, өзiн-өзi тaнып бiлугe бaулиды Coнымeн қoбыз — 

тaңқaлapлық пiшiндi жәнe ғaжaйып caзды, бaй тeмбpлi acпaп. Қoбыз eкi шeктi 40-қa тapтa aттың 

үзын қылы кepiлгeн ыcқышы бap acпaп. Қылқoбыз aтaлуы дa ocыдaн бoлap. Қoбыз үнiнiң 

төмeндeп қaйтa жoғapылaп дыбыc шығapуы — шeктepiнe caуcaқтың ұшын ғaнa тигiзiп, cәл ғaнa 

бacып шepтiп, кepiлгeн қылды ыcқышпeн үйкeп ыcқылaп тapту apқылы ыcқышты acпaпқa «iлiп 

қoйғaндaй» eтiп көлдeнeң ұcтaп ыcқылaп cүйкeп-cүйкeп көceп-көceп жiбepгeндe флaжoлeттi 

oбepтoнды қoю-қoшқыл caзды мұңлы бoлып шығaды. Бipeулep oны құc дaуcынa ұқcaтaды: 
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«Oның дaуыcы acпaптың шeгiн aттың жaлынaн кepiлгeн қылдaн тapтылғaн ecпe ыcқышпeн 

үйкeлeгeндe aққудың үнiнe ұқcac дaуыc шығaды» - дeйдi (П. Пaллac). Eндi бipeулep қoбыз үнiн 

aдaм дaуcынa ұқcaтaды (Б. Capыбaeв) aщы, зapлы, өкciктi үн шығapaды дeгeн дe пiкip aйтaды (И. 

Гмeлин). Қoбыз    дәcтүpi  қaзaқ  acпaптық  музыкa  мәдeниeтiндe  epeкшe  opын aлaды. 

Mыңдaғaн  жылдap  бoйы  хaлық   қoбыз  acпaбын киeлi acпaп   дeп  caнaғaн [3,53б] Oны    

құдipeттi күшкe   бaлaғaн.  Қoбыз   дәcтүpi   шaмaн   дiнiнiң   жәнe  ocы  дiн   өкiлдepi  

бaқcылapдың  пaйдa  бoлу  пpoцeciмeн    тығыз   бaйлaныcты  бoлып   қoбыз  acпaбы  бaқcының 

зiкip caлу    күндe   тiлдeciп   oтыpaтын   нeгiзгi    құpaмынa  aйнaлды. Қoбыз  acпaбының  тapихы  

тeк  қaнa  бaқcылық  дәcтүpмeн  тeк  кeлмeйдi.  Oл бaқcы    дәcтүpiмeн  қaтap   жыpaулap   

шығapмaшылығынaн   үлкeн   opын aлaды. Қoбыз   ұpыc aлдындa  қoлынa қoбыз  aлып   

apуaқтapын  шaқыpып     жaуынгepлepдi   жeбeп   oтыpaды.  Ұpыcтың  aқыpын   бoлжaғaн. 

Бipқaтap  қoбыз    күйлepiнe  қacқыpдың    ұлуы,   aққудың  caңқылы,    мылтықтың дыбыcы,   

aттың шaбыcы   cияқты   түpлi   дыбыcтapғa   eлiктeу   тән.  Coлapдың    apacынaн Ықылacтың  

шығapмaлapы жәнe  бipaз  хaлық  күйшiлepi  жaзылып  aлынды.  Қaзipгi  қoбыздa   opындaлып   

жүpгeн күйлep  үлкeн қoбыз  дәcтүpiнiң бip  ғaнa  бөлшeгi   жұpнaғы  eкeнi  cөзciз.  Бiзгe  жeткeн  

қoбыз күйлepi  хaлқымыздың  дәcтүpлi  мәдeниeтiмiзбeн  тapихи   тaғдыpымыздың   тoпыpлacып 

жaтыp.  Қoбыз  шығapмaшылығының  тaғы  бip  тoбы – эпикaлық  тaқыpыпқa  apнaлғaн    күйлep 

[5,25 б]. Бұл   күйлep  шaғын - шaғын    бipнeшe   бөлiмнeн  тұpaды. Қaзipгi өмipiмiздeгi 

caпыpылыcып қaйнaғaн дәcтүpлi  мәдeниeтiмiздiң    бұл   тapихынa   әcepiн тигiзгeн.  Ocы   бip   

үлкeн  өнepдiң   coңғы  буын    өкiлдepi   қoбызды   үpiм   бұтaғынa  тaбыc eтiп,  көздepiнiң   

қapaшығындaй  caқтaйды.  Ұмытылa  бacтaғaн   өнepдi  зepттeп,  oның  бap   қacиeт  тaғдыpын   

хaлыққa   жeткiзe   бiлу,   cыp-cипaтын  көpceту   өcкeлeң   ұpпaқ үшiн үйкeлic ыpғaқты   пapыз  

бoлып тaбылaды. Қoбыздың caз acпaбы peтiндe тaғдыpы тaйғaқ, жoлы тap, қиын-қыcтaу бoлды. 

Бұл acпaп қaзaқ хaлқының тapихи - этникaлық мәдeниeтiнiң көнe көзi, pухaни қaзынa мүлкi, 

эпocтық жәнe acпaптық музыкaлық өнepiн күнi бүгiнгe дeйiн caқтaп жeткiзушi ұлттық мұpa бoлa 

тұpa, oл өзiнe дeгeн кepтapтпa ecкiлiктi көзқapacтaн apылмaй aқтaлмaй-aқ қoйды. « Әу бacтaн - aқ 

қoбыз бaқcының, бaқcылық жacaудың құpaлы дeгeн пiкip қaлыптacқaн бoлaтын. Coндaй бip 

түciнбeушiлiктiң кecipiнeн қoбыз жaңa зaмaн көшiнe iлece aлмaй ecкiлiктiң қaлдығы caнaлып 

жoғaлып, жoйылып кeтудiң aлдындa қaлды дeгeн» - A. Зaтaeвич. Ocының caлдapынaн XXғ. 

бacындa қoбыз acпaбынa apнaлып шығapмaлap жaзылмaй cиpeп ұмытылa бacтaды. «Әкeдeн 

бaлaғa мұpa» бoлып кeлe жaтқaн қacиeттi өнepiмiз, ұлттық caлт - caнaмыз, oтбacылық 

қoбызшылық дәcтүpiмiз үзiлiп қaлды. Kлaccикaлық қoбыз музыкacының aты aңызғa aйнaлғaн eң 

coңғы хac шeбepi XIXғ. opтacындa дүниeгe кeлгeн Ықылac Дүкeнұлы. Ықылacтың  aтaлapы   

қoбыз қacиeтiмeн  cиқыpлы   үнiнe   мeйлiншe  ceнгeн. Ықылacтың  әкeci Дүкeн   бoйындaғы  бap   

өнepiн  ұлынa  дapытуғa  тыpыcты.   Бipaқ   Ықылac   бaқcылықы  дәcтүpлi  қумaй,  күйшiлiк  

өнepдiң жoлынa  түcтi.  Ықылac oны хaлықтың  қуaнышы  мeн  cүйiнiшi қaйғыcы мeн күйiнiшi 

бoлaтын acпaпқa aйнaлды. Ықылac  шығapмaшылығы  acпaпты музыкaлық жeлiдeн   

қaлыптacқaн   дәcтүpмeн    тaғдыpмeн  тaлacқaн  «Шыңыpaу»   мeн «Жeз киiк»  күйлepi  eл 

бipлiгiнe  құpмeт «Қaмбap»   мeн «Қaзaқ»   эпикaлық   дәcтүpiмeн   caбaқтacып  жaтыp.  

«Kepтoлғaу»   мeн  «Қoңыp»  acпaптық  музыкaдa қaлыптacқaн ocы aттac жaнpлapдa  

шығapылды.  «Epдeн»   мeн  «Apуaқтың» күйi  қaлықтaу дәcтүpiндeгi күйлepi бoлып тaбылaды. 

Ықылac   шығapмaлapындaғы  күй pитмдepiмeн caзын opтaқтығы oның шығapмaшылығының  

cтильдiк  бipтұтacтығын   көpceтeдi. Ықылac  жaңa  қoбыздың  мүмкiндiктepiн  aшa  түcтi. 

Acпaптық  oйнaу  тәciлдepiн  aйтapлықтaй  дaмытты. «Дeлдe  Kopкут»  кiтaбын   зepттeгeн oның  

көп  ғacыpлap iшiндe   үздiкciз   aйтылып  кeлe  жaтқaн  көpнeктi cөздepiн қaзaқпeн  түpкiмeн 

apacынaн aйқындaп  шыққaн  eлeулi  ғaлымдap   жoғapғыдa  көpceтiлгeн қыл қoбыз - epтe 

зaмaннaн кeлe жaтқaн қaзaқ хaлқының eкi iшeктi ыcқышпeн oйнaлaтын acпaбыньщ бipi. Өзiндiк 

жacыpын cыpы мoл, aдaмның epкiнe көнe қoймaйтын, күpдeлi acпaп. Iшeгi жылқының қылынaн 

жacaлaды. Қoбыз acпaбының eкi iшeктiciмeн бipгe - үш, төpт iшeктiлep жәнe «нap қoбыз», «жeз 

қoбыз» дeп aтaлaтын түpлepi дe бap. Қoбызды aғaштaн шaуып нeмece құpaп жacaйды. Бeтi 

жapтылaй тepiмeн қaптaлaды. Oл дыбыcтың жaңғыpып шығуы үшiн кepeк. Epтe зaмaндa 

қoбызды тeк бaқcы -бaлгepлep ғaнa ұcтaғaн. Хaлық aңызындa қoбыздың пaйдa бoлуы Қopқыт aтa 
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eciмiмeн тығыз бaйлaныcты eкeнi дe aйтылaды.Хaлықтың ән-күйiн,   жыp-тoлғaуын,  тepмe  

жeлдipмeciн  тaғы  бacқa  өлeңдepiн    қapacтыpу.  Oндa     тұpмыc-caлт  өлeңдepiнe бiлiм  тapихи   

oқиғa  aдaмғa  зaмaн  aғымынa  бaйлaныcты  құбылыcтap aдaм apacындaғы    қapым-қaтынac  

тәpбиe  этикeт  мәceлeci  тaным  көpiнic  тaбaды  жәнe  көpiнic  тaуып   қaнa  қoймaй, coл ән-күй,   

жыp-тoлғaу,   тepмe,  жeлдipмeлep aнaны  apдaқтaп,  үлкeндi  құpмeттeп, әдeптiлiктi cүюгe, 

aдaмгepшiлiккe, пapacaттылыққa, кiшiпeйiлдiлiккe,  iзгiлiккe, бaтылдыққa, epлiккe, жiгepлi 

бoлуғa қуaнышқa-қуaныш, қaғығa - қaйғыpa   бiлугe  тәpбиeлeйдi. Дүкeнұлы Ықылacтың туып 

өcкeн жepi Жeзқaзғaн oблыcының   Жaнapқa  aудaны,    қoбызшының  әкeci  Дүкeндe,   oның  

әкeci Aлтын  дa қoбызшы   aдaмдap. Қoбызшы  aтaмыздың  күйлepi: «Aққу»,  «Acaн  Қaйғы»,  

«Жeзкиiк»   жәнe   тaғы  бacқa. Ықылac 1843 жылы жeтi aтacынaн қoбызшылap әулeтi aтaнғaн 

Дүкeн қoбызшының oт бacындa дүниeгe кeлeдi[6,28б] Ықылacтың әкeci Дүкeн oның әкeлepi дe 

жәнe бaлaлapы Tүciпбeк, Aқынбaй қaзaққa бeлгiлi қoбызшы бoлғaн aдaмдap. Жacы 15 - гe кeлгeн 

Ықылac қoбызды тoлық мeңгepeдi. Әкeciнeн үйpeнгeн хaлық күйлepiн, Қopқыттың күйлepiн 

нaқышынa кeлтipiп opындaйды. Ұшқaн құc, жүгipгeн aң, aққaн cу, coққaн жeл ocының бэpi 

Ықылacтың ceзiмiн oятып eндi қoбызғa apнaп күйлep шығapa бacтaйды.Ықылac өнepiн әpi қapaй 

дaмытқaн шәкipттepiнeн Tүciпбeк, Әбiкeй, Дәулeт Mықтыбaeв, Жaппac Қaлaмбaeв Ықылac 

өнepiн бiздiң зaмaнымызғa өзгepтпeй жeткiзiп қoбызды өзiнeн кeйiнгi ұpпaққa үйpeтiп кeттi. 

Ықылac "Жeз киiк" Ықылacтың opындaушылық жәнe куйшiлiк шeбepлiгi шыңдaлғaн шaғындa 

шығapғaн күйiнiң бipi - "Жeз киiк". «Жeз киiк» - дaлaның epкe, cұлу aңы. Oл туpaлы хaлық 

aузындa нeшe aлуaн aңыз дa, epтeгi дe көп. Жeз киiк aлтындaй жaлтылдaп, күнгe шaғылыcқaн 

көpкiнiң apқacындa мepгeннiң көзiн тaйдыpып, үнeмi oқтaн aмaн қaлaды eкeн. Keйiн мepгeндep 

oны киeлi жaнуap caнaп, aйтпaйтын бoлғaн. Miнe, ocы cұлу aңғa Ықылac "Жeз киiк" aтты күй 

apнaғaн.  Ықылac дapынының кeмeлдeнгeн шaғындa дүниeгe кeлгeн шығapмacының бipi - 

"Қaзaн" күйi. Бүл күйдi қoбызшы қoбызшы көбiнe "Қaзaн cүpгici" нeмece "Қaзaн жopығы" дeп 

тapтқaн eкeн. Taтapлapдың Қaзaн қaлacын жaу шaпқыншылықпeн бacып aлaды. Coндa қaзaқтың 

Шopa дeгeн бaтыpы қoл жинaп, Қaзaнды aзaт eтпeкшi бoлaды. Aуыл aқcaқaлдapы, қaдipмeндi 

қapиялap бaтыpғa: "Бaтыpeкe, aлғaн бeтiңiздeн қaйтыңыз, oл жaқтa күн paйы өтe қoлaйcыз 

көpiнeдi. Opaл тaулapын қap бacып қaлыпты, күндe үcкipiк бopaн бoлaды eкeн. Бocқa cуыққa 

ұpынacыздap", - дeп тoқтaу aйтaды [7,27б] Kүйдeгi pe iшeгiнiң ми дыбыcынaн coль дыбыcынa 

дeйiнгi apaлық глиccaндo жәнe флaжoлeтaмeн opындaлaды. Mұндaғы флaжoлeтaлapмeн 

әcepлeнгeн жepлep құcтың шыдaмcыздaнғaнын, бaлaпaндapдың шыpылдaғaнын көзгe eлecтeтeдi. 

Ықылac   "Aйpaуықтың aщы күйi,"Бұл әуeлдe Taйлaқ дeгeн бaтыpдың cыбызғыдa тapтқaн күйi 

eкeн. Kүйдiң шығу тapихы былaйшa cыp шepтeдi. Taйлaқ бaтыpлығымeн қaтap шeбep 

cыбызғышы бoлғaн aдaм eкeн. Бaтыpдың қapтaйғaн шaғындa жaу бip үйip жылқыcын aйдaп 

экeтeдi. Taйлaқтың Ceкep жәнe Бapaқ aтты eгiз ұлы мaлды қaйтapмaқ бoлып жaудың apтынaн 

қуaды. Шaйқacтa Бapaқ жaу қoлынaн кaзa тaбaды. Aтa-бaбaлapымыз музыкaның құдipeттi күшiн 

eжeлдeн ceзгeн, oны жaқcы жaғынa пaйдaлaнa бiлгeн. Әcipece, қoбыздың қacиeтi epeкшe - oның 

үнi aдaмның iшкi элeмiнe, туa бiттi дыбыcынa өтe жaқын. Қoбыз үнi aдaмның қaнын тaзapтaды, 

aдaм бoйындaғы өмipгe дeгeн құштapлықты oятaды. Aтa-бaбaлapымыз ocыны жaқcы түciнгeн. 

Бipaқ бepiдe бaқcылapды жeкcұpын, құбыжық eтiп көpceтугe тыpыcқaн caяcaт қoбызды бiздeн 

бapыншa aлыcтaтып, oның құдipeттi күшiн тeк aңыз, epтeгi peтiндe қaбылдaйтын 

бoлдық.Өйткeнi қoбыз - қaзaқ pухының жeбeушici. Tepeңipeк үңiлiп, oй жiбepiп қapaғaн aдaм 

түciнep eдi: қoбыздың тaғдыpы - қaзaқтың тaғдыpы.1993 жыл, қaзaн aйы, Capыcу жepiндe қaзaқ 

өнepiнiң жapық жұлдызы қoбыз пipi - ұлы кoмпoзитop Ықылac Дүкeнұлының 150 жылдық 

тoйын үкiмeт қaулыcымeн бүкiл eл бoлып тoйлaды. Coл кeздeгi Жaмбыл oблыcының әкiмi 

Өмipбeк Бaйгeлдi, Capыcу aудaнының әкiмi Әбдiмaнaп Kөпбepгeнoв, қaзaқ өнepi, әдeбиeтi жәнe 

мәдeниeтiнiң көpнeктi қaйpaткepлepi Әбiш Keкiлбaeв, Acaнәлi Әшiмoв, Илья Жaқaнoв Ықылac 

aтындaғы музeйдiң диpeктopы Iзбacap Бaлтaғүлoв Ықылacтың тapихтaғы aлaтын opны, өнepi, 

қoбызы, oның ұлы ұcтaздapы мeн iзбacapлapы, шығapғaн күйлepiнiң құдipeтi туpaлы тepeңнeн oй 

қoзғaп, cөз cөйлeдi [8,32 б] Aлмaты қaлacындaғы acпaптap мұpaжaйы Ықылac aтымeн aтaлaтын 

бoлды. Aудaн opтaлығындaғы музыкa мeктeбiнe, "Шығaнaқ" кeңшapынa Ықылac eciмi 

бepiлдi.Ocының бәpi - бipiншiдeн, хaлқымыздың ipi тұлғacы aлдындa бac иiп, ұлы бaбaғa 
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жacaлғaн ұpпaқ пapызы дeceк, eкiншiдeн, eгeмeн eл бoлып өшкeнiмiз тұтaнып жaтқaндaғы 

хaлқымыздың eңceci көтepiлiп, бoлaшaққa дeгeн үмiттiң apтқaндaғы eлiмiздiң қуaнышы eдi [7,23б] 
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Қазіргі білім беру жүйесінде студенттер белсенді танымдық қызмет арқылы 

нарықтық өзгерістердің қайшылықты үдерістерін тану және талдай білуі үшін 

экономикалық пәндер оқытушылары белсенді және интерактивті әдістер, проблемалық оқу 

тәсілдері, тест тапсырмаларын мақсатты түрде қолданады. Осыған орай, бұл мақалада 

осы мақсаттарға жетуде және экономикалық пәндерді оқытуды танымдық қана емес, 

сондай-ақ қызықты өткізуге мүмкіндік беретін білім берудің тәсілдері мен әдістері 

келтірілді.   

Кілт сөздер:  белсенді және интерактивті әдістер, тәсілдер, экономикалық білім, 

дидактикалық әдістердің ескіруі, жобалық қызмет, танымдық қызмет, біліктілік қағидасы  

 

В современной системе образования от преподавателей экономических дисциплин 

требуется целенаправленное использование активных и интерактивных методов обучения, 

приемов проблемного обучения, тестовых заданий, чтобы через активную познавательную 

деятельность студенты постигали и анализировали противоречивые процессы рыночных 

преобразований. В связи с этим в данной статье будут представлены такие приемы и 

методы обучения, которые позволят достичь выше представленной цели и сделать процесс 

преподавания экономических дисциплин не только интересным, но и познавательным для 

обучающихся. 

Ключевые слова: активные и интерактивные методы, приемы, экономическое 

образование, кризис дидактических методов, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, компетентностный подход. 

 

In the modern education system, teachers of economic disciplines are required to use active 

and interactive teaching methods, methods of problem-based training, and test tasks so that 
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students learn and analyze contradictory processes of market transformations through active 

cognitive activity. In this regard, this article will present such techniques and teaching methods that will 

achieve the above goal and make the process of teaching economic disciplines not only interesting, but 

also informative for students. 

Key words: аctive and interactive methods, techniques, economic education, the crisis of didactic 

methods, project activities, cognitive activity, competence approach. 

 

Современное состояние социально-экономического развития Казахстана определяет 

необходимость повышения качества подготовки специалистов. С одной стороны, это связано с 

НТП, последствия которого отражаются почти во всех сферах профессиональной и социальной 

деятельности людей, в том числе и в сфере высшего образования, с другой стороны, с 

комплексными исследованиями, обеспечивающими произведение, использование и 

распределение знаний в социально-экономическом пространстве, где инновации становятся 

системным явлением [1, С. 7].  

Большое значение имеет и то, что НТП предъявляет не только к системе высшего 

образования, но и новые требования к самому человеку. Возникшее противоречие между 

возрастающим объемом информации и кризисом назидательных методов подготовки 

специалистов требует перехода к новейшим технологиям профессионального обучения. Все более 

бесспорной становится необходимость изменения перспектив профессиональной подготовки 

специалистов в направлении развития творческого и эвристического мышления, становления 

личности как субъекта саморазвития, усвоения им методами управления личной образовательной 

деятельностью. 

Трудности использования интерактивных методов в процессе образования студентов 

преподавателями:  

 незнание содержания метода;  

 непонимание места метода в структуре занятия; 

 неумение применять его на практике;  

 неверие в рациональность применения методов в процессе обучения [2, С. 34-36]. 

В связи с этим важнейшим инструментом в обеспечении конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда является переориентация системы высшего образования на 

инновационную деятельность. Более того, привлекательность вуза, зачастую зависит от 

инновационного характера развития образовательной, научной и практической деятельности 

субъектов образовательного процесса, их вовлеченности в международную инновационную 

систему [3, С. 98-102]. 

Использование проектной деятельности является эффективным средством в процессе 

экономического образования. 

Проектная деятельность – это способ организации самостоятельной деятельности 

студентов и личностно-ориентированная технология, направленные на цели и задачи учебного 

предмета, включающий в себе проблемный подход, рефлексивные, групповые методы, 

исследовательские, презентативные, поисковые методики. 

Проектная деятельность в сфере образования означает написание и защита бизнес-плана 

или проведение экономических исследований. 

Бизнес-планирование. Для реализации запланированной работы преподаватель 

разрабатывает рабочую тетрадь «Бизнес-планирование», состоящую из следующих разделов: 

1. Общая характеристика фирмы (резюме): название проекта, адрес фирмы, данные об 

учредителях предприятия, описание проекта, финансирование и инвестирование проекта, 

стоимость и срок окупаемости проекта, цели и задачи, основные преимущества продукции, 

ожидаемый объем спроса на продукцию, сроки возврата заемных средств, решение социальных 

вопросов, условия работы фирмы. 

2. Характеристика товаров (услуг): название товара, вид упаковки товара, товарная 

марка, цена товара, способ и тип продажи товара, затраты на производство, требования к 

сертификации, послепродажное обслуживание. 
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3. Рынки сбыта товаров (услуг): уровень спроса и потенциал конкурентов, ближайшая и 

будущая перспектива сбыта товара, уровень производства и реализации товара, мероприятия по 

удержанию ниши, уровень розничных цен. 

4. Конкуренция на рынках сбыта товаров (услуг): сильные и слабые стороны фирм-

конкурентов, название предприятия конкурента. 

5. План маркетинга: уникальность товара, характер спроса, конечные потребители, 

система сбыта, название фирм, привлеченных к реализации товара, сегменты рынка, на которые 

ориентируется товар, организация послепродажного обслуживания, методы стимулирования 

продаж, позиционирование товара, обоснование цены на продукцию, программа реализации 

продукции, формирование общественного мнения, программа по организации рекламы. 

6. План производства: объем производства в стоимостном и натуральном выражении, 

цена реализации за единицу, объем реализации,  поставщики основного оборудования и условия 

поставки, организация производства, обеспечение технической и экологической безопасности, 

поставщики сырья и материалов, численность работников и условия оплаты труда. 

7. Организационный план: организационно-правовая форма предприятия и его уставный 

капитал, состав и структура организации, форма собственности, состав совета директоров, 

обязанности членов руководящего состава, обладатель прав подписи финансовых документов. 

8. Финансовый план: НДС, выручка от реализации, акцизы от реализации продукции, 

общие затраты на производство и сбыт продукции, выручка от реализации продукции, налоги, 

включаемые в себестоимость, амортизационные отчисления, погашение долга и выплата 

процентов за кредит, прибыль, чистая прибыль. 

9. Риски в предпринимательской деятельности: внешние и внутренние факторы 

возникновения рисков,  оценка предполагаемых рисков, последствия рисков, методы 

минимизации рисков. 

В ходе проектной деятельности в роли конкурирующих фирм могут выступить 

самостоятельно организованные группы из студентов по 4-5 человек. Однако, несмотря на 

коллективную работу над проектом, рабочую тетрадь нужно заполнить каждому студенту 

самостоятельно. После создания проекта предстоит его защита. В процессе защиты проекта 

студенты доказывают конкурентные преимущества своего бизнес-плана. Оценка проектов 

рекомендуется осуществлять с трех позиций: оценка одногруппников, самооценка студентов и 

оценка педагога, причем оценка педагога должна иметь больший вес при выведении общего 

балла. 

Для удобства оценки критерии могут быть сведены в карту рейтинговой оценки проектов, 

представленную в виде таблицы (табл. 1) [4, С. 84-85]. 

 

Таблица 1. Карта рейтинговой оценки бизнес-проектов студентов 
Критерии оценки Оценка 

одногруп-

пников 

Самооценка 

студентов 

Оценка 

педагога 

Средний 

балл 

Актуальность, реальность и социальная 

значимость  

бизнес-идеи (максимум 5 баллов) 

    

Изученность состояния дел на рынке 

(максимум 10 баллов) 

    

Точность экономических расчетов 

(максимум 10 баллов) 

    

Продуманность и грамотность 

предлагаемых решений (максимум 10 баллов) 

    

Качество доклада и презентации 

(максимум 5 баллов) 

    

Качество оформления проекта (максимум 5 

баллов) 

    

Ответы на вопросы преподавателя 

и студентов (максимум 5 баллов) 

    

Итого  

* Источник: Составлен на основе литературы [4] 
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Студентам могут самостоятельно выбрать сферу деятельности проектируемого ими 

фирмы. 

При организации процесса обучения переход на компетентностный подход 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, психологических и иных тренингов, 

разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой [5]. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя перестаёт быть 

центральной, он лишь занимается его общей организацией и регулирует процесс, формулирует 

вопросы или темы для обсуждения в группах, готовит заранее необходимые задания, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана и даёт консультации.  
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Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде 

балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік 

қатынасты қамтамасыз ету. 

Кілт сөздер: инклюзивті білім беру, оқу орындар, мұқтаждықтары бар балалар. 

 

Инклюзивное образование - используется для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в средних школах. Следовательно, на основе инклюзивного 

образования необходимо ликвидировать любую дискриминацию детей, чтобы обеспечить 

равный доступ для всех людей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательные учреждения, дети с 

особыми потребностями. 

 

Inclusive education - used to describe the process of teaching children with special needs in 

secondary schools. Consequently, on the basis of inclusive education, any discrimination against 

children must be eliminated in order to ensure equal access for all people. 

Key words: inclusive education, educational institutions, children with special needs. 
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 «Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым төмен болса, соғырлым мұғалімнің білім 

деңгейі жоғары болу керек»,-дейді неміс педогогі П. Шуман. 

Инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, 

жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді 

жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және 

әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат.  

Инклюзивті білім берудің мақсаты: мүмкіндігі шектеулі балаларды психологтық-

дәрігерлік-педагогикалық қолдауды іске асыру және инклюзивті білім беруді орындау 

арқылы тең құқылы тұлға болуға мүмкіндік жасау. 

Инклюзивті білім берудің  негізгі ұғым түсініктерін қарастырушы  ғалымдар Н.В 

Борисова, С.А Прушинский,  М.Перфильеваның   редакциялауымен  жарық  көрген  

«Инклюзивное  образование: ключевые  понятие»  оқу  құралында  ең  негізгі  ғылыми  

ақпаратқа  тоқтала  отырып,  ұғым  түсініктердің мәнін ашады. «Инклюзив» сөзі француз 

тілінен аударғанда (inclusif -өзімді  қосқанда) ал, латын тілінен аударғанда  (includo-

қосамын)  деген  мағынаны  білдіреді.  Ал,  инклюзивті  білім  берудің   негіздерін зерттеуші  

Қазақстандық  ғалымдар  А.Т.Искакова,  З.А.  Мовкебаева,  Г.Закаева,  А.Б.  Айтбаева,  А.А. 

Байтурсыновалардың  еңбектерінде,  алдымен  ізгіліктілік-философиялық  сипатына,   

құқықтық-нормативтік негізіне, көппәнділік жүйесіне сай жайлы орта  құруға, білім беру 

процесіне бейімдеу мен өзгерістер  енгізуге,  отбасымен  жұмыс  істеуге,  білім  нәтежесін  

бағалауға  мән  бере  отырып  арнайы педагогиканың мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін жан-

жақты ашады [1, 37б.]. 

Инклюзивті   білім  беру  мәселесі  шет  елдерде  1970  жылдан  бастау  алады,  ал  90  

жылға  қарай  АҚШ пен Еуропа  өздерінің білім беру саясатына осы бағдарламаны толық 

енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті  білім  беру  жүйесінің  дамуы  туралы  ресми  дерек  

«Қазақстан Республикасының   Білім  беруді  дамытудың  2010-2020  жылдарға  арналған 

мемлекеттік  бағдарламасында» көрсетілді [2,2б.]. 

Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде мүгедек балалар 

үшін көтергіш жабдықтар,  пандустар,  санитарлық  бөлмелерде  арнайы  құралдар  орнату,  

тұтқалармен,  арнайы парталармен,  үстелдермен  және  басқа  да  арнайы  компенсаторлық 

құралдармен  жабдықтау  арқылы «кедергісіз аймақтар»  құруы жоспарланған. 3030 мектепте 

мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және  тәрбиелеуге  тең  қол  жеткізу  үшін  

жағдайлар  жасалу  міндеті  (мектептерде  педагог-дефектологтардың, балаларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық  және  

компенсаторлық  құралдардың  болуы)  алға  қойылған.   

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері: 

1.  Адам  құндылығы  оның  мүмкіндігіне  қарай  қабілеттілігімен,  жеткен  

жетістіктерімен  

анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым - қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір - біріне қажет. 

5.Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6.Барлық адамдар құрбы - құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7.Әрбір  оқушы  үшін  жетістікке  жету  -  өзінің  мүмкіндігіне  қарай  орындай  

алатын  әрекетін жүзеге асыру. 

8.Жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Даму мүмкіндігі шектелуі балалармен әлеуметтік педагогтың, психологтың жұмыс 

жасаудағы ерекшелігі: 

1. Мектеп жағдайына тез бейімделуге қажет әлеуметтік-адамгершілік жағымды 

мінез-құлық қалыптастыру 
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2. Оқуға қызығушылығын дамыту 

3. Жеке тұлғалық ерекшеліктерін дамыту (оқу белсенділігі, өз бетімен 

жұмыс істеу, т.б.) арқылы оқудағы қиындықтарды жою 

4. Жалпы интеллектуалдық біліктілігін жас ерекшелігіне қарай дамыту 

(салыстыру, қарым-қатына, практикалық топ, ойлау т.б.) 

5. Жалпы даму деңгейін көтеру және жеке дамуындағы 

ауытқушылықты түзету. 

6. Өз жасына сәйкес баланың жалпы дамуын және біліктілігін дағдыларын нығайту 

үшін жағымды әлеуметтік орта қалыптастыру. 

Инклюзивті  білім  беру  жағдайында  педагогтың  кәсіби  құзыреттілігіне  тоқталатын  

болсақ. Адамның  кәсіпқойлығының  қажетті  құраушысы  кәсіби  құзыреттілік  болып  

табылады.  Кәсіби құзыреттілік  зерттеушілермен  маманды  даярлау  сапасының  

сипаттамасы  және  еңбек  әрекетінің нәтижелілігінің  әлеуеті  ретінде  қарастырылады.  Ал  

педагогтың  кәсіби  құзыреттілігі  пәндік  салада, сонымен  қатар  педагогика  және  

психология  саласында  ғылыми теориялық  білімдер  жүйесі  кіретін маман тұлғасының 

сапалық сипаттамасын көрсетеді. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – бұл мұғалімнің 

теориялық  білімдер  жүйесі  мен  оларды  белгілі  педагогикалық  жағдайларда  қолдану,  

педагогтың құндылықтары, оның мәдениетінің интегративті көрсеткіштерінен (сөйлеуі, 

сөйлесу мәнері, өзіне және жұмысына  қарым-қатынасы,  т.б.)  тұратын  көпфакторлы  

құбылыс.  Мұғалім  өз  жұмысында  басым рөлден  жаңа  түсінікке  ауысуы,  яғни  арнайы  

педагогика  саласындағы  білім  жеткіліксіздігін,  даму мүмкіндігі шектеулі балалардың дене 

және психологиялық ерекшеліктерін түсінуі, мамандардан көмек сұрай және қабылдай алу 

маңызды [3,93 б.]. 

Ресей  зерттеушісі  Е.Г.Самарцеваның   пікірінше,  педагогтың  инклюзивті  білім  

беругекәсіби даярлығы –  инклюзивті білім беруді нәтижелі жүзеге асырудың іргелі шарты, 

инклюзивті білім беруді іске  асыруға  бейімділігі  мен  қажеттілігі  белсенді  түрде  болатын 

ұстанымдарымен  сипатталатын, инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын арнайы білімдер, 

іскерліктер мен дағдылар ретінде көрінетін динамикалық, интегративті, кәсіби- тұлғалық білім. 

Н.Ә. Назарбаевтың «Әлеуметтікэкономикалық модернизация Қазақстандамуының  негі

згі  бағыты»  атты  халыққа  жолдауында  білім  беру  жүйесінмодернизациялаудың негізгі мін

деттерінің бірі «педагогикалық құрамның сапасын көтеру» болып табылады деп көрсет-кен[4].  

Н.Д. Хмель педагогикалық процесті жүзеге асыру үшін мұғалімнің териялық  даяр-

лығының  маңыздылығын  дәлелдей  келе, мұғалімнің  бойында  педагогикалық  процестің тұ

тастығын қамтамасыз ете алатын,кез келген жағдайәрекет жасауға  мүмкіндік беретін арнайы

кәсіби қасиеттер болуы керектігін баса айтты.   

Болашақ  мұғалімдерді  әлеуметтікпедагогикалық  жұмысқа  даярлау  мәселесі  көптеген 

ғалымдардың  зерттеулеріне  негіз  болған.  Атап  айтсақ,  Левитов  Н.Д.,Платонов  К.К.,  Ковале

в А.Г.,  Кандыбович  Л.А.,  Чамата  П.Р.,Дьяченко  М.И. Біздің еліміздекәсіттік  білім  берудің  те

ориясы  мен  әдістемесіне  үлес  қосқан  ғалымдарда  баршылық:  Абдыманапов  С.А., Ахметова 

 Г.К., Арынгазин  К.М., Каргин  С.Т.Қожахметова К.Ж., Коканбаев С.З.,Құсаинов А.К., Мағауов

а А.С.,Мынжанов Н.А.,Мұқанова С.Д.,СейтешевА.П., Сарсенбаева Б.Г.,Таубаева Ш.Т., Хмель Н.

Д. және  т.б. 

Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды 

психологиялық-педагогикалық  қолдау  маңызды  рөл  атқарады.Психологиялық-

педагогикалық  қолдау  мамандардың  жүйелі  ұйымдасқан,  бір тұтас  әрекеттерінің  

барысында  әрбір  баланың  білім  беру-тәрбие үдерісінде  өз мүмкіндігі мен қажеттіліктеріне 

сәйкес табысты оқуы мен дамуы үшін қажетті әлеуметтік-психологиялық  және  

педагогикалық  қолдау  балаға  көмек  (немесе қолдау) көрсетудің ерекше түрі ретінде 

қарастырылады [5].  

Психологиялық  және  педагогикалық  қолдау көрсетудің екі бағытын көрсетуге 

болады: өзекті – балада  осыған  дейін  пайда болған  қиындықтарды  шешуге  бағытталған;  

перспективалы –  оқуда  болуы мүмкін ауытқуларды ескеру және алдын алуға бағытталған.  
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Екі  бағыт  та  педагогикалық  үдеріске  қолдау  қызметінің  барлық мамандарының  

бірлескен  күш-жігерінің арқасында  іске  асырылуы  мүмкін.  

Олардың қызметінде өзара байланысты және оларды ескеру қажет міндетті үш 

компонент бар:  

• бала дамуының диагностикасы (психикалық, тұлғалық, әлеуметтік);  

• түзету-дамыту  бағыттылығының  жеке  және  топтық  сабақтарының  

бағдарламаларын іске асыру; 

• білім  беру  ортасын  баланы  оқыту  мен  дамыту  және  бағалау  жүйесі  

арқылы оның даму деңгейін бағалауға қоятын талаптары көзқарасы тұрғысынан 

талдау [6].  

Оқушылардың  бұл  санатын  психологиялық-педагогикалық  қолдаудың нысаны  оқу  

жетістіктерін  критериалды  бағалау  үдерісі  болып  табылады. Ерекше  қажеттіліктері  бар  

балаларды  психологиялық-педагогикалық  қолдау түрлі  мамандардың  (пән  мұғалімінің,  

психологтың,  логопедтің,  арнайы педагогтың, әлеуметтік педагогтың), мектеп дәрігерінің, 

басқа мұғалімдер мен ата-аналардың өзара тығыз әрекетін білдіреді.  

Ерекше  білім  беру  қажеттіліктері  бар  оқушылардың  оқу  жетістіктерін 

критериалды  бағалауды  психологиялық-педагогикалық  қолдау  төмендегілерге бағытталуы 

тиіс: 

-  баланың  денсаулығын  және  дене  күшін  қолдау:  бала  өмірінің денсаулық-сақтау  

түзімін  ұйымдастыру,  оларды  жеке  таңдалған  қимылдық белсенділіктерге, денсаулықты 

нығайтатын сабақтарға қатыстыру; 

-  балалардың  зерде  дамуын  қолдау:  әрбір  баланың  танымдық ерекшелігін  

анықтау  және  дамыту,  оқу  әрекетінің  табысты  болуы  үшін жағдай тудыру; 

-  баланы қарым-қатынас саласында қолдау: балаларға гуманистік өзара әрекеттенуіне  

жағдай  тудыру,  балалардың  қолы  бос  кезіндегі  әрекеттерде жеке қабілеттерін 

байқатуларын қолдау, тәртіп түрін саналы түрде таңдауына көмектесу;  

-  баланың  жанұясын  қолдау:  жанұялық  қатынасты  зерттеу,  олардың үйлесімді 

болуына көмек көрсету. 

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізгі қағидалары: 

1)  бала дамуындағы кез келген мәселені шешудің кешенді, пәнаралық 

тәсілдері. 

2)  білім беру үдеріндегі баланың дамуын қолдаудың үзіліссіздігі. 

3)  қолдау үдерісін ақпараттық-әдістемелік қамсыздандыру. 

4)  қолдау  әрекетін  әлеуметтік-педагогикалық  және  психологиялық  

жобалау. 

5)  даму мүмкіндіктері шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық  қолдау  

шараларына  ата-аналарды,  педагогикалық  және балалар ұжымын белсенді тарту болып 

табылады [6]. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасауда нақты көмек  

көрсететін  психологиялық-педагогикалық  қызмет  болуы  тиіс.  Оның міндетіне  

балалармен  қарым-қатынас  орнатуда  дамытушы  немесе  түзету жұмысы  ғана  емес,  

сонымен  қатар,  бағалау  қызметін  сүйемелдейтін   ортақ тәсілдер,  оқушылармен  

жұмыстың  бірыңғай  стратегиясын  дайындау  бойынша педагогтармен және ата-аналармен 

тұрақты ынтымақтастық орнату кіреді. 

Педагог-психолог  өз  қызметінде  психологиялық  оңалтудың  келесі  

әдістерін қолданады: әңгіме, жеке психологиялық кеңес, психологиялық көмек, рөлдік  

ойындар,  тренингтік  жаттығуларды,  сабақта  туындағын түрлі жағдайларда  қажет  

психологиялық  өзара  көмек  пен  өзара  қолдау  тобын қолданады [5]. 

Қорыта келгенде, инклюзивті білім беру құқығын тану барлық педагогтар, оқушылар 

мен олардың ата-аналары ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушылардың жалпы білім 

беретін мектептерде оқуға құқығы бар екенін түсінулеріне және ол үшін қосымша  ресурстар  

қажет  екеніне  негізделген.   



  

225 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

Инклюзивті оқыту- оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне 

қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға 

болады. Мұндай оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және 

даму үстіндегі формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 

мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы 

оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, 

инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ . 
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The article describes the experience of using technology to develop critical thinking of 

students in the Russian language classes in college. 

Key words: reflection, a culture of speech, cognitive situations, planning, text 

 

В педагогике XXI века в центре стоит личность ученика, которая и является целью 

образования. Поэтому педагогический процесс имеет ориентацию на индивидуальный 

подход к каждому ученику, который имеет свои способности. Педагогу нужно найти его 

лучшие качества, учитывать особенности его личности, формировать у него положительную 

Я-концепцию, стимулировать "к учению с увлечением", повышать качество образования. 

Особая роль отводится  также и воспитанию личности, становлению нравственного облика 

человека. "Школа должна вооружить ученика не только знанием учебных предметов, но и 

пониманием жизни, системой духовно-нравственных координат". Целью обучения сегодня 

является "целостность личности ученика, то есть наиболее полное развитие заложенных в 

ней активно-творческих возможностей, её интеллектуально-нравственной свободы".  Новой 

школе необходим новый учитель, то есть учитель, способный двигаться в  сторону качества. 

В связи с изменением требований к работе учителя возрастает необходимость овладения 

учителем современными образовательными технологиями. Они - условие реализации 

компетентностного подхода в общем образовании. 

  Более подробно хочу остановиться на использовании  технологии развития 

критического мышления на занятиях по русскому языку, которая способствует развитию 

мыслительных навыков учащихся. Она представляет собой совокупность разнообразных 

методов и приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать учащегося, то есть пробудить 

в нем исследовательскую, творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания, 

затем представить условия для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему 

творчески переработать и обобщить полученные знания. Основанная на идеях творческого 

саморазвития личности (Ж.Руссо, Л.Толстой, Ж.Пиаже, М.Монтессори), деятельностного 

подхода к обучению (Л.С.Выготский, Леонтьев, С.Л.Рубинштейн), на принципах личностно-

ориентированного образования (Э.Фромм, К.Роджер, Э.Гусинский, Е.В.Бондаревская), 

ТРКМ может быть использована в различных предметных областях. Это универсальная , 

проникающая, "надпредметная" технология, открытая к диалогу с другими педагогическими 

подходами и технологиями, совершенно чёткая структура, имеющая в своей основе 

развивающие и воспитательные цели. 

Разработанная американскими учёными и преподавателями Дж.Стилом, 

К.Меридитом, Ч.Темплом, она прошла апробацию в школах многих стран и появилась в 

России в 1997 году благодаря красноярским учёным-разработчикам данной технологии 

А.Бутенко, Е.Ходосу. Цель технологии заключается в следующем: обеспечить развитие 

критического мышления через интерактив включение обучаемых в познавательный процесс. 

Могут использоваться следующие методы: творческое сотрудничество ученика и учителя, 

развитие учащихся аналитического подхода к любому материалу. 

Базовая модель этой технологии учитывает психологию человека, особенное 

его познания и включает следующие стадии: 

фаза вызова (вызов); 

фаза реализации мысли (осмысление); 

фаза рефлексии (размышление) [1]. 

Первая фаза - вызов; активизирует имеющиеся знания, пробуждает интерес теме 

(определяются цели изучения материала). Ученик ставит перед собой вопрос :"Что я знаю?" 

по данной теме, формируется представление, чего он знает: "Что хочу я узнать? " На это 

стадии используются следующие методические приёмы: "Знаю – хочу узнать -узнал"; 

продвинутая лекция; "Мозговой штурм" и другие. 
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 Главными задачами второй фазы является активное получение информации, 

соотнесение нового с уже известными, систематизация, отслеживание собственного 

понимания, то есть осмысление нового материала. На стадии осмысления идёт активная 

самостоятельная работа учащихся. Здесь применяю такие приемы, как чтение текста 

методом ИНСЕРТ( чтение с пометками), "Двойной дневник", составление таблиц, кластера 

(схемы),"бортового журнала", корзины "тонких" и "толстых" вопросов  [2]. 

Третья фаза (рефлексия)-размышление, направлена на суммирование и 

систематизацию новой информации, выработку собственного отношения к изучаемому 

материалу. Используются следующие приёмы: дискуссия, создание синквейна, эссе, мини-

сочинений-все это дает возможность учащимся самореализоваться в рамках изученной темы. 

Базовая модель ("Вызов-Реализация смысла - Рефлексия") задает не только определенную 

логику построения урока, но и последовательность и способы сочетания конкретных 

методических приемов, которые дают возможность формировать самостоятельное 

мышление обучаемых, раскрывать и совершенствовать творческий потенциал учащихся, 

повышать познавательное отношение к прочитанному, развивать положительное отношение 

к заданиям творческого проблемного характера. 

ТРКМ направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в различных областях знаний; 

- пользоваться различными способами интегрирования информации; 

- задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; 

- выражать свои мысли (устно и письменно). Ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим: 

- аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); 

- брать на себя ответственность; 

- участвовать в совместном принятии решений; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; решать 

проблемы 

- умение сотрудничать и работать в группе. Роль учителя в технологии развития 

критического мышления: 

- направляет усилия учеников в определенное русло; 

- сталкивает различные суждения; 

- создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений; 

- дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

- подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих. 

Технология развития критического мышления учащихся используется мною на уроках 

русского языка в   разных группах. На каждом уроке с использованием данной технологии 

обучающимся раздаются "Карты деятельности", где отмечены критерии оценки результата 

на уроке в рамках технологии: 

- Оценка (где ошибка?) 

- Диагноз (в чем причина?) 

- Самоконтроль (каковы недостатки?) 

- Критика, контраргументы 

- Прогноз. 

Думать критически - значит проявлять и использовать исследовательские методы, 

ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов. Одно из главных 

направлений технологии развития критического мышления - исследование текста. Целью 

данного урока является создание условий для формирования у учащихся умения 
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самостоятельно определять проблему текста, аргументировать её и делать вывод. Чтобы 

вызвать интерес у учащихся к проблеме правильной речи, я предложила учащимся найти 

высказывание о языке различных авторов. На стадии "вызова", целью которой является 

активизация работы, задаю вопросы обучающимся : "Что характерно для правильной речи?", 

"Что нужно избегать в своей речи?", "Что вы еще хотели бы узнать по данной теме. 

На "стадии осмысления" учащиеся знакомятся с содержанием текста методом 

ИНСЕРТ (чтение с пометками): ставят на полях: "?" (непонятно), "+" (согла "-" (вызывает 

сомнение), "!" (это главное, это удивило..) Для исследования на уроке был выбран текст  

Д.Лихачёва о культуре речи.  

Письмо девятнадцатое    КАК ГОВОРИТЬ? 
Неряшливость в одежде – это прежде всего неуважение к окружающим вас людям, да 

и неуважение к самому себе. Дело не в том, чтобы быть одетым щегольски. В щегольской 

одежде есть, может быть, преувеличенное представление о собственной элегантности, и по 

большей части щеголь стоит на грани смешного. Надо быть одетым чисто и опрятно, в том 

стиле, который больше всего вам идет и в зависимости от возраста. Спортивная одежда не 

сделает старика спортсменом, если он не занимается спортом. «Профессорская» шляпа и 

черный строгий костюм невозможны на пляже или в лесу за сбором грибов. 

А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык веще большей 

мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, 

к самому себе. 

Есть разного рода неряшливости в языке человека. 

Если человек родился и живет вдали от города и говорит на своем диалекте, в этом 

никакой неряшливости нет. Не знаю, как другим, но мне эти местные диалекты, если они 

строго выдержаны, нравятся. Нравится их напевность, нравятся местные слова, местные 

выражения. Диалекты часто бывают неиссякаемым источником обогащения русского 

литературного языка. Как-то в беседе со мной писатель Федор Александрович Абрамов 

сказал: С русского Севера вывозили гранит для строительства Петербурга и вывозили слово-

слово в каменных блоках былин, причитаний, лирических песен… «Исправить» язык былин 

– перевести его на нормы русского литературного языка – это попросту испортить былины. 

Иное дело, если человек долго живет в городе, знает нормы литературного языка, а 

сохраняет формы и слова своей деревни. Это может быть оттого, что он считает их красивыми 

и гордится ими. Это меня не коробит. Пусть он и окает и сохраняет свою привычную 

напевность. В этом я вижу гордость своей родиной – своим селом. Это не плохо, и человека 

это не унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас косоворотка, но только на человеке, 

который ее носил с детства, привык к ней. Если же он надел ее, чтобы покрасоваться в ней, 

показать, что он «истинно деревенский», то это и смешно и цинично: «Глядите, каков я: 

плевать я хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех вас!» 

Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, 

неряшеством в одежде, – распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о 

психологической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий 

стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, циничностью подавить в себе 

чувство страха, боязни, иногда просто опасения. Грубыми прозвищами учителей именно 

слабые волей ученики хотят показать, что они их не боятся. Это происходит 

полусознательно. Я уж не говорю о том, что это признак невоспитанности, 

неинтеллигентности, а иногда и жестокости. Но та же самая подоплека лежит в основе 

любых грубых, циничных, бесшабашно иронических выражений по отношению к тем 

явлениям повседневной жизни, которые чем-либо травмируют говорящего. Этим грубо 

говорящие люди как бы хотят показать, что они выше тех явлений, которых на самом деле 

они боятся. В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость. 

«Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое презрение к травмирующим их 

явлениям в жизни, что они их беспокоят, мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, 

не защищенными против них. 
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По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды 

говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его 

слово и так весомо 1. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как 

человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем 

определить степень интеллигентности человека, степень его психологической 

уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности» (есть такое печальное 

явление в психологии некоторых слабых людей, но объяснять его сейчас я не имею 

возможности – это большой и особый вопрос). 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – 

прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно – это надо, надо. Наша 

речь – важнейшая часть не только нашего поведения (как я уже сказал), но и нашей 

личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она 

«затягивает» [3.С.138-139].  

В беседе по прочитанному тексту происходит осмысление содержания. Вначале 

предлагаю учащимся самим задать вопросы по тексту: используя приём "толстых" 

(требующих размышления) и "тонких" (требующие однословного ответа) вопросов. 

Учащиеся обсуждают, какие из предложенных или вопросов помогают определить тему и 

основную мысль текста, позицию автора. В применяемое технологии большое внимание 

уделяется приёмам и методам визуальной организации материала, поэтому на данном этапе 

урока можно запомнить таблицу, так называемый "Бортовой журнал", в которую 

записывается дополнительный материал об отношении человека к языку, слову (это было 

домашним заданием). Данная таблица состоит из двух частей: 1) " Что мне известно по 

данной теме" (афоризмы о языке); "Что нового я узнал из текста? " (эта часть заполняется на 

уроке). На следующем этапе урока используются опоры-схемы, опорные инструкции. Так 

учащиеся работают с опорной инструкцией "Определение типа речи". Проанализировав 

содержание отрывка, учащиеся приходят к выводу, что они познакомились с текстом-

рассуждением. Расположение ключевых слов, ключевых предложений в логической 

последовательности позволяет составить опорную схему (кластер.) Затем составляется 

логическая схема текста. 

тезис - 3 предложения  

аргументы 

5пред.        9пред.        11 пред.      15пред. 

вывод 17 предложений 

На "этапе рефлексии" учащиеся формулируют аргументы для доказательства 

собственной точки зрения по отношению к поднятой автором текста проблеме. Анализ 

текста завершается написанием творческой работы. Например, синквейна. Так на занятии 

был создан синквейн:  

речь 

неряшливая, грубая, 

портит, губит, калечит 

данное нам в наследство богатство 

язык. 

Дома учащиеся написали творческую работу по проблеме текста, а также заполним 

карты деятельности, с помощью которых я анализирую, насколько понравился или не 

понравился урок, что было понятно или непонятно на уроке. Благодаря рассматриваемой 

технологии в учебном процессе происходит соединение различных видов интеллектуальной 

деятельности с искусством общения. В связи с большим арсеналом приемов и методов, 

входящих в технологию развития критического мышления каждый преподаватель может 

выбрать те, которые близки лично ему, не выходя за границы рамочного подхода данной 

технологии. Применение приемов и методов визуальной организации материала я считаю 

уместным не только в колледже (старших классах), но и в V - IX классах, когда 
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закладываются основы читательской грамотности, формируется готовность ученика к 

осмысленному чтению. Определяющим при планировании таких уроков является 

содержательная сторона текстов. Использование технологии развития критического 

мышления на занятиях по русскому языку способствует формированию у учащихся 

логического мышления, коммуникативной компетенции, имеет важное значение в решении 

задач возвращение культуры массового читателя. Используя некоторые методы и приемы 

данной технологии, я смогла добиться следующих результатов: 

- внимание на уроке; 

- снижение утомляемости, перенапряжения; 

- самовыражение; 

- творчество; 

- социальная адаптация 

- изменение у учащихся отношения к собственным ошибкам и затруднениям, 

возникающим в ходе работы над текстом; 

-изменение отношения детей к урокам русского языка 

- создание атмосферы доверия, сотрудничества в системе "учитель-учащийся-группа". 
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География пәні ең қызықты, оқушылардың белсенділігін, танымдық қабілетін 

арттыруға мүмкіндігі жоғары пән. Дегенмен әрбір сыныптың танымдық 

қызығушылығының тәжірибесі мен даму дәрежесі әртүрлі. Ал әрбір сыныптағы әдіс пен 

тәсіл оқушылардың танымдық қызметінің белгілі бір деңгейіне есептелінеді. Сондықтан да 

оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту үшін сәйкес оқыту әдісін таңдай білу керек. 

Кілт сөздер: инновация, тиімді әдістер, ақпараттық технология, жаңартылған 

бағдарлама  

 

Предметом географии является самое интересное, активность студентов, 

способность повышать их познавательные способности. Тем не менее, познавательный 

интерес каждого класса отличается от опыта и развития. И метод, и подход в каждом 

классе рассчитаны на определенный уровень познавательной деятельности учащихся. 

Поэтому необходимо выбрать подходящую методику обучения для развития 

познавательных способностей учащихся. 

Ключевые слова: инновация,  эффективные методы, информационные технологии, 

обновленное программное обеспечение 
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 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

The subject of geography is the most interesting, the activity of students, the ability to 

increase their cognitive abilities. However, the cognitive interest of each class is different from 

experience and development. Both the method and the approach in each class are designed for a 

certain level of students' cognitive activity. Therefore, it is necessary to choose a suitable teaching 

method for the development of students' cognitive abilities. 

Key words:  іnnovation,  effective methods,  information technology,  updated software 

 

«Баланы өздігінше ойлай білуге баулу қажет. 

Өйткені ойлай білетін жан шын мағынасындағы адам». 

Мағжан Жұмабаев 

 

Қай елде болмасын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен арнайы 

шұғылданатын мамандарды ізденіске итермелеп отырған. Еліміздің тәуелсіздік алып ұлттық 

даму жолына түсуі білім беру ісін жолға қоюды талап етіп әлеуметтік маңызды істерді жолға 

қоюды талап етті. Осы маңызды талаптардың бірі білім беру жүйесін ақпараттандыру. 

Бүгінгі таңда оқу үрдісін сапалы, әрі тиімді өткізудің басты алғышарттарының бірі 

әртүрлі инновациялық технологияларды ұтымды пайдаланып сабақ беру болып табылады. 

Солардың бірі – ақпараттық технология. Ақпараттық технологияны оқу үрдісінде 

пайдаланудың негізгі көзі сабақ барысында компьютерді пайдалану, интерактивті 

тақталарды қолдану болып табылмақ. 

География ғылымы өте қызықты да күрделі. Осы пәнге қызықтыру арқылы, оқушыға 

географияның күрделі құбылыстары мен заңдылықтар мен заңдылықтарын ұғындырып 

сапалы білім беру мұғалімнен үлкен шеберлікті оған қоса ғылым мен техника 

жаңалықтарын, яғни жаңа педогогикалық технологияларды әр сабағында тиімді қолдануды 

талап етеді. Жаңа ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың қарыштап даму жолына жол ашылып, 

адамзат қоғамын ақпарат тасқыны дәуіріне бастап әкелгені шындық. Электрондық 

оқулықтар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық өнім. Электрондық 

оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену 

ісін жеке дара жүргізуге жол ашады. Электрондық оқулық оқу пәнінің негізгі ғылыми 

мазмұнын қамтитын компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, моделдеу, 

тестілеу, т. б. бағдарламалардың жиынтығы. Электрондық оқулық жай оқулықтарға ете 

тиімді қосымша мүмкіндіктер береді. Атап айтқанда: 

— кері байланысты іс жүзінде тез арада қамтамасыз етеді; 

— жай оқулықтағы ақпаратты іздеу мүмкіндіктері біраз уақыт алатын 

болса, электрондық оқулық қажетті оқулықты табуға тез мүмкіндік береді; 

— гипермәтінді түсіндірулерге өту барысында уақытты үнемдеуге 

көмектеседі. 

Ең бастысы, электрондық оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген 

заңдылығы болуы керек. География пәніне қатысты үрдістерді анимациялап көрсету, тіпті 

кино фильмдер мен жаңа әдіс-тәсілдерді география сабағында оқушыларға үлкен жол ашпақ. 

ХХІ ғасыр жаңа инновациялық технологиялардың дамыған уақыты. Қазіргі заман 

талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктері білім беру саласында жүзеге асыру бүгінгі 

күннің өзекті мәселелерінің бірі. Президент Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» мемлекеттік 

стратегиялық жолдауында «біз білім-ғылым-инновациялар үштігі» билеген постиндустриалдық 

әлемге қарай жылжып келеміз, біріншіден, бұл уақыт, қазір инновация заманы, инновация 

ғасыры деп атап көрсеткен болатын Э.Роджерс «Инновация-нақтылы бір адамға жаңа болып 

табылатын идея»десе, Майлс «Инновация-арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің 

жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз»-дейді.Яғни инновацияны жаңаны көру, жаңаға ену, жаңаға 

кіріспе деп түсініуіміз қажет.Бүгінгі мектептің жалпы мұғалімнің басты міндеті-жан-жақты 

дамыған шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыру.Интерактивті тақтаны пайдаланып сабақ 

өткізудің көптеген мүмкіншіліктері бар. 
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Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Бүгінгі таңда білім беруде өмірдің өзі жаңа идеялар мен әдістерді талап етеді. Әр 

мұғалім білім беруде көптеген қиындықтармен кездесіп отырады. Бірақ «мұғалім» атты 

мәртебелі мамандық иесі бұндай қиындықтардан шығудың жолын таба білу керек. Ол үнемі 

өз білімі мен біліктілігін жетілдіру бағытында жұмыстанады. Оқу үдерісіне өзгеріс енгізіп, 

шәкірттерімнің өз ойларын еркін және ашық айтып, көзқарасын білдіріп, дәлелдер келтіре 

отырып, практикада қолдана білуге үйрету барысында сабақтарымда жеті модульді 

қолданудамыз. 

ХХІ- ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан, бүгінгі заманға сай зерделі 

шығармашыл, қабілетті де білімді өзгермелі ортаға сай тез бейімделгіш жеке тұлға бейнесін 

қалыптастыру маңызды. География ғылымының өте қызықты да күрделі, осы пәнге 

қызықтыру үшін мұғалімнен үлкен шеберлікті оған қоса ғылым мен техника жаңалықтарын, 

яғни, жаңа педагогикалық технологияларды әр сабақта тиімді қолдануды талап етеді. 

Елбасының ұрпақ болашағы үшін айтқан ой – түйіні ғасыр мектебіне жаңа заман талабына 

сай жаңаша оқыту технологиясын игеру міндетін жүктеп отыр. Білім заңының 8 – бабы 

мектепке «Оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу қажеттігін жүктейді».Осыған орай жаңа ғасырда 

мектептегі география сабағына мынадай талаптар, мақсаттар жүктейді.Сабақта дәстүрлі емес 

сабақ түрлерін тиімді пайдалана білу оқушы белсенділігін артырады. Физикалық және 

материктердің физикалық географиясы бойынша ойын – сабақ, викториналық – сабақ, сабақ 

– конкурс, топтық сайыс сабақ, географиялық саяхат сабақ, білім тексеру сабағы, 8, 9, 10 – 

сыныптарда Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы шет елдер 

географиясын өткен кезде интеграциялық сабақ, блок сабақ, сабақ – конфиренция – реферат 

немесе – оқушылардың өзіндік шығармашылық жұмыстарын қорғау сияқты сабақ 

түрлерімен толықтырылады. Дайындық барысында мен әрдайым оқушының географиялық 

білімін жетілдірудің негізі – оқушының өз бетінше ізденуін, көзден тыс қалдырмаймын, 

үнемі оқушы кітап көлемімен шектеліп қалмасын деп, қосымша ақпарат іздеп ,зерттеп келуге 

арналған тапсырмаларды ұсынамын.Оқытуда түпкі мақсатқа жету үшін мен өзбетінше 

ізденуге аса көңіл бөлемін. Неміс педагогі Адльф Дистервег ХІХ ғасырдың өзінде – ақ «жас 

мұғалімнің негізгі кемшілігі - өзіне белгілі материалды балаларға тегіс айтып беруге 

тырысуы» - деген болатын. Сондықтан шындықты өзім айтып хабарламай, жарияламай, 

күнделікті сабақта проблемалық ситуацияларды шешуге жіктеймін. Сонымен қатар бір 

сабақтан екінші сабақты түрлендіріп өткізуге тырысамын. Осындай жұмыс түрі оқушының 

өзіндік ізденісіне жол ашады.Жалпы білім беретін мектептегі барлық оқушылар бірден 

өзіндік ізденіс жұмысымен айналыса алмайды. Бірақ осындай жұмыс түрлері ерекше 

шығармашылықпен айналысатын баланың өз бойына қызығушылықтары болуы шарт немесе 

пәнге деген қызығушылығы басым болады. Менің ойымша оқушының шығармашылық 

қабілетін іскер де білікті мұғалім ғана ұштай алады. Шығармашылық арқылы баланың таным 

мотиві қалыптасады.Өйткені таным арқылы балаға оқу балаға құлшыныс және тұрақты 

қызығу әкеледі.География сабағында инновациялық технологияларды пайдалана отырып 

оқушылардың танымдық қызығушылықтарын дамыту Заман алға жылжып, қоғам өзгерген 

сайын жаңа мазмұнды оқу жүйесін қалыптастыру өмір талабы. Сондықтан да қазіргі кезде 

білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер жаңа технологияны пайдалану 

жолдары түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы орайда 

ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновация -лық іс - 

әрекеттің ғылыми - практикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелер дің бірі болып 

отыр. Мектепте оқу - тәрбие процесін дұрыс ұйымдастырудың бірден - бір жолы - ғылым 

негіздерінен білім берумен қатар, сол білімді алуға ынталылықты, яғни оқушылардың 

танымдық қызығушылығын ояту, өз бетінше ізденуін арттыру. Әрбір мұғалімнің 

шығармашылық жұмысы белгілі бір мақсатты көздейтіні сөзсіз. Оқушылардың танымдық 

қызығушылығын арттырудағы негізгі мақсат - олардың шығармашылық қабілетін дамыту. 

Ал, бұл мақсатқа жету оқытудың көптеген міндеттерін шешуге мүмкіндік береді, яғни:  

• жаңа материалды берік және түсініп оқуына; 
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 • білімін өз бетімен оқып толықтыруға; 

 • жоғары оқу орындарына жақсы дайындалған талапкерлерді беруге; 

 • сол талапкердің таңдаған мамандығын шығармашылықпен игеруге. 

Мұғалімнің барлық қабілеті - оның шығармашылық жұмысынан көрінеді. Бұл 

тұжырым - психологияның негізгі принциптерінің бірі. Оқушының білім алудағы жоғары 

белсенділігін қалыптастыру үшін оқытудың әдістері мен тәсілдерін дұрыс қолдану - 

оқушылардың танымдық қабілетін дамытудың ең басты құралы болып табылады. Сондықтан 

да оқушының танымдық дамуын қамтама - сыз ету үшін, оқытудың белсенді әдіс - тәсілдерін 

жиі қолдану өте қажет. Бірақ түрі әдіс - тәсілдерді пайдаланғанда, оқушының бойында 

танымдық қабілеттің бар - жоғын ескеру қажет. Күрделі танымдық тапсырмаларды тек ғана 

қабілеті жоғары оқушыларға беру керек. Таным қабілетінің дамуына сай емес, оқушының 

мүмкіндігінен жоғары тапсырмалар, оқушының өз қабілеті мен күшіне деген сенімін жояды. 

Олай болса, оқушының танымдық қабілетін дамыту – ұзақ үрдіс деген қорытындыға келуге 

болады. Ол үшін мұғалімнің жұмыс жүйесі біртіндеп, жоспарлы және көздеген мақсатқа 

жетуге бағытталған болуы қажет. 

Қорыта келгенде: Қазіргі таңда оқушыларға сапалы білім беру мен саналы тәрбие 

беруде электронды оқу құралдары, қашықтықтан оқыту және дидактикалық тапсырмалар 

мен оқыту секілді заман талабына сай әдіс тәсілдерді қолданып жүрмін. Бұлардың ұрпақ 

тәрбиесі мен білім беруде маңызының зор екенін қазіргі тәжірибе көрсетіп отыр. Бұл 

тәжірибелердің негізі оқушы білімін саралап, қабілетіне, бейімділігіне байланысты бағдарлы 

сыныптарды ұйымдастыруға негізделген және де пәннің, ғылымның маңызды бағыттары 

бойынша өз білімдерін тереңдете түсуіне ықпал ететіні ақикат. Осы жағдайды ескере келе 

жаңа технологияның әдіс-тәсілдерінің маңызын түсіндіру мақсатындағы дәстүрлі және 

дәстүрден тыс сабақтарды жиі өткіземін, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

байқадым.География пәні ең қызықты, оқушылардың белсенділігін, танымдық қабілетін 

арттыруға мүмкіндігі жоғары пән. Дегенмен әрбір сыныптың танымдық қызығушылығының 

тәжірибесі мен даму дәрежесі әртүрлі. Ал әрбір сыныптағы әдіс пен тәсіл оқушылардың 

танымдық қызметінің белгілі бір деңгейіне есептелінеді. Сондықтан да оқушылардың 

танымдық қабілеттерін дамыту үшін сәйкес оқыту әдісін таңдай білу керек.                                                   
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- инновацияны практикада дұрыс қолдану. 

Әрбір 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.  

Кілт сөздер: инновация, инновациялық әдіс, оқу процесі. 

 

Педагогические условия формирования инновационной активности каждого учителя: 

- знания об инновациях; всестороннее знание инноваций; 

- диагностика инновационной деятельности; 

- работа над инновациями на практике; 

- правильное использование инноваций на практике. 

На сегодняшний день у каждого учебного заведения много трудностей и 

недостатков, вот некоторые из них: 

- низкое качество образования; 

- отсутствие результатов обучения в связи с проведением государственных реформ 

в сфере образования; 

- необходимость в уменьшении количества документов; 

- отсутствие навыков самообразования; 

- отсутствие творческой работы учащихся и преподавателей. 

Единственный способ преодолеть эти проблемы - внедрить инновационные методы в 

учебный процесс, повысить мотивацию учителя, мотивацию каждого учащегося на 

получение знаний и творческую работу. 

Ключевые слова: инновация, инновационный метод, образовательный процесс. 

 

Pedagogical conditions of formation of innovative activity of each teacher: 

- knowledge about innovation; comprehensive knowledge of innovation; 

- Diagnostics of innovative activity; 

- work on innovation in practice; 

- Proper use of innovations in practice. 

Each educational institution has a lot of disadvantages as of today: 

- poor quality of education; 

- absence of learning outcomes, with state-led reforms in the field of education; 

- The smallest quantity of documents; 

- lack of self-education skills; 

- Lack of creative work of students and teachers. 

The only way to overcome this problem is to introduce innovative methods in the 

educational process, increase the motivation, motivation and motivation of each student to gain 

knowledge and creative work. 

Key words: innovation, innovative method, educational process. 

 

Қазіргі таңда оқу процесінде оқытудың инновациялық әдістерін қолдану қажеттілігі 

туындап отыр. Өйткені, біріншіден, қазіргі кез – инновацияның, жаңашылдықтың және сол 

жаңалықтарды өмірге енгізуді өмірдің өзі талап етіп отырған кезең. Біз күн сайын жаңа 
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біліммен, жаңа идеялармен бетпе-бет кездесіп жүрміз. Оқыту процесі мен оның әдістері 

соған сәйкес болуы қажет.  

Екіншіден, оқытудың инновациялық әдістеріне үйренумен оны тұрақты қолданып 

отыру оқушылардың жаңашылдықпен ойлауға деген құштарлығын оятып, оларды уақыттан 

оза жұмыс істеуге дағдыландырады, инновациялық білім берудің ерекшелігі де осындай 

қасиетке өріс беруге негізделген. 

Үшіншіден, оқытудың инновациялық әдістері дегеніміз – білім берудегі белсенді әдіс 

деген сөз. Оқытудың инновациялық әдістері оқушылардың шығармашылық және 

инновациялық қабілетін қалыптастыруына мүмкіндік беріп, ол соның негізінде болашақ 

маманның біліктілігіне әсер етеді. Қазіргі таңда педагогика тұлғаға бағыт түзей отырып, 

өзінің теориясын қайта қарастыруды, білім берудің барлық жүйесін студенттің, білім 

алушының, мектеп оқушысының тұлғасын дамытуға бағыттайды. Бұл өзгерістер қоғамдағы 

өзгерістерге байланысты туындап отыр.  

Тұлғаға бағытталған оқытудың теориясы жеке бағдарлық оқытудың тұжырымдамасы 

жаңашыл - педагогтарды жеке – дамытушы оқыту тәсілін алмастырады.  

Жаңашыл – оқытушылардың педагогтық әріптестігінің негізгі тұғыры: 

- Кез-келген оқушы қандай болса, оны сол қалпында ұғыну; 

- Оқушыны эмпатиялық тұрғыдан түсіну; 

- Ашық және сенім білдіре отырып қатынас жасау. 

       Білімді сапалы меңгеру үшін  оқушыға, студенттерге берілуге тиісті ақпарат көлемін 

ұлғайту үшін, оны оқушылар мен студенттер арасында алмастырып отыру үшін 

ырғақтандыру талап етіледі. Демек, сұрақ-жауап, пікірталас түрін мейлінше көп қолдану 

қажет. Топ ішінде болсын оқушы мен оқушы, студент пен студент кері байланыс 

белсенділігін арттыруы тиіс.   

Сабақтарда жаңа инновациялық оқыту әдістерін түрлендіріп қолдану талабы 

қойылатыны белгілі. Оқытушы оқытудың әдістері мен үлгілерін неғұрлым көбірек білетін 

болса, ол соншалықты дәрежеде алуан түрлі болады. Ол мақсат пен міндетті қойған кезде 

әрекетін қашан да жаңаша, мейлінше нақты етіп атқаратын болады. Сонымен, оқытудың 

жаңа инновациялық әдістері мен үлгілерін қолдану жаңашылдық, ырғақтылық, ақпараттық 

жүйенің түрлілік қасиеттерімен сипатталады. Қазіргі таңда, инновацияны енгізу білім беру 

саласының тиімділігін арттырудағы маңызды жолға айналды. Білім беруде инновацияны 

пайдалануға деген ұмтылушылық жалпы сипат алуда. Мектеп оқытушыларының 

инновациялық компоненттік пен мәдениеті қалыптастыруында жаңа білімге деген қажеттілік 

арта түсіп отыр.  

Инновация – бұл жаңалықты меңгеру, жаңалық алып келу, оны енгізу процесі. 

Жаңашылдық – өзіне жаңалық енгізудің әдістері мен тәсілдерін, технологиясы мен 

мазмұнын біріктірген. Инновациялық процесс – білім мазмұнын қалыптастырып, дамытудың 

және жаңашыл ұйымдастырудың қызметі жаңалық ретінде іске асыру процесі ретінде 

жаңалық енгізу – жаңашылдар деп аталатын адамдардың іс-әрекеті арқылы 

ұйымдастырылуға тиіс мақсаткерлікпен атқарылатын процесс. 

Оқытудың инновациялық әдістері дегеніміз – білім беруде оқу материалдарын 

меңгеру барысындағы «оқытушы – студент» арақатынастарында жаңа тәсілдерге өзгеріс 

беретін, іс жүзінде жаңашылдық үрдіс анықталған әдіс. Педагогикалық инновация туралы 

түсінік арқылы әрқашан тікелей оқытушылардың өздері немесе білім, ғылым жөніндегі 

ұйымдар дайындайтын жаңалық енгізулер  керек. 

Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші 

жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің 

түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, 

педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. » Масырова Р.Линчевская Т — 

«Жаңару» дегенімізді былай деп түсіндіреді: «Жаңару — белгілі бір адам үшін әділ түрде 

жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған 

уақытымен анықталатын жаңа идея. 
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Жаңа инновациялық оқыту әдістері кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. 

Инновациялық оқыту әдістерін 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 

әдістерді меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда 

болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері — 

кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Сондықтан біз болашақ педагогтардың жаңа 

педагогикалық инновациялық әдістерді қолдануға даярлығын қалыптастырудың 

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. 

Әрбір 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. 

Инновациялық процестің негізі — жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір оқушының өз бетімен оқып үйренуіне 

сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай алуына, сөйлеу 

мәдениетінің өсуіне ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Оқыту әдістерін сабақта қолдану 

оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде 

қалыптасуына әсерін тигізеді. Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай 

таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ұтарымыз анық. 

Сондықтан мұғалім сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, оқу – тәрбие жұмыстарын 

жүйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, өзгерістер енгізуге барлық күш – жігерін жұмсауы 

тиіс. 

Қазіргі оқушы:  

-  Дүниетаным қабілеті жоғары;  

-  Дарынды, өнерпаз; 

-  Ізденімпаз, талапты; 

- Өз алдына мақсат қоя білу керек.  

Осындай тұлғаны дамыту үшін оқытудың жаңа инновациялық әдістер қажет.  

Оқыту үрдісінде осындай әдістерді пайдалану мұғалімнің өзінің шеберлігі қарай жүзеге 

асады. Қазіргі болып жатқан саяси – экономикалық, мәдени - әлеуметтік өзгерістер халыққа 

білім беру жүйесінің барлық буындарында білім беру ісін жаңа сатыға көтеруді талап етіп отыр. 

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған  басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін 

үнемі жетілдіріп отыру және жаңа инновациялық-педагогикалық әдістерді 

меңгеру. Педагогикалық әдістер – мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып 

жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекет жиынтығы. Технология мен 

әдістеменің мақсаты бір – «қалай оқыту мәселелерін  қарастырады». «Сабақ беру жай ғана 

шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» деп Ж. Аймауытов айқандай бүгінгі оқыту 
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жүйесінде әртүрлі жаңа инновациялық әдістерді пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер 

беруде. Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа инновациялық - 

педагогикалық әдістер оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының 

дамуында басты рөл атқарады. «Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере 

отырып, сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай инновациялық әдістерді пайдаланып отырсақ 

оқытушының ұтары мол деп ойлаймын. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының 

шеберлігіне байланысты әр қилы жүзеге асырылуы мүмкін.Біз ұстаздар қауымы қандай 

болмасын  жаңалыққа құлақ түре жүретініміз айқын.  

Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық 

көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, бағдарламаның негізгі идеясы оқытудың 

инновациялық әдістерін бағалау, өзгерту және тәжірибе мен білім саясатын қайта бағалау 

мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді. 

Мектеп жұмысының бағдарламасына тағы да инновациялық мәдениетті меңгерген педагог қана 

оқытудың инновациялық әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде жан-жақты дамыған, 

шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі. Бұл проблемаларды шешуде жаңа инновациялық 

әдістердің  атқаратын орны бөлектігі айқын көрінеді. 

Болашақта өркениетті елдердің жоғары жаңа инновациялық әдістердің  меңгерту, 

дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу – бүгінгі күннің басты мақсаты. 
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Аталған мақалада әскери бөлімшелердің моральді-психологиялық ахуалы мәні мен 

мазмұнын жүйелі талдау жұмысы жасалған.  Моральді-психологиялық ахуалы ұғымы 

айқындалады. Әскери ұжымдардың моральді-психологиялық ахуалын зерттеу әдістері 

қарастырылады. Әскери бөлімшелерде оңтайлы моральді-психологиялық ахуал жағдайын 

қалыптастыру жолдары сипатталады. 

Кілт сөздер: моральді-психологиялық ахуал (МПА), әскери қызметкерлер, МПА 

зерттеу әдістері, МПА бағалау, МПА жағдайын қалыптастыру жолдары. 

 

В статье представлен системный анализ сущности и содержания морально-

психологического климата в воинских подразделениях. Раскрываются понятие морально-

психологический климаты. Рассматриваются методы изучения морально-психологического 

климата в воинских коллективах. Излагаются возможности формирования здорового 

морально-психологического климата в воинских подразделениях. 

Ключевые слова: морально-психологический климат (МПК), военнослужащие, 

методы изучения МПК, оценка МПК, пути формирования МПК. 
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 The article presents a system analysis of the essence and content of the moral and 

psychological climate in military units. The concept of moral and psychological climates is 

revealed. The methods of studying the moral and psychological climate in military teams are 

considered. The possibilities of forming a healthy moral and psychological climate in military units 

are outlined.  

Key words: moral and psychological climate (IPC), military personnel, methods of studying 

the IPC, assessment of the IPC, ways of forming the IPC. 

 

Важнейшей характеристикой воинского коллектива является его морально- 

психологический климат. 

Морально-психологический климат (МПК) оказывает решающее влияние на 

психологию воинского коллектива, в частности на систему взаимоотношений между 

военнослужащими и в целом на морально-психологическое состояние личного состава 

подразделения, службы. Поэтому осмысление проблем его изучения, оценки, 

прогнозирования и формирования – важная задача. Во все времена она была в центре 

внимания военных теоретиков и практиков. Так, еще античные мыслители выработали 

некоторые практические рекомендации по анализу морального состояния войск. Крупные 

государственные деятели и полководцы прошлого признавали огромное значение морально-

психологического климата в войсках при решении различных задач в мирное и военное 

время, требовали его изучения и оценки [8]. 

И в настоящее время, как подтверждает современная практика, важнейшим условием 

формирования и сплочения воинского коллектива, поддержания положительного морально-

психологического состояния личного состава является создание благоприятного МПК в 

подразделении. 

Кроме того, необходимость формирования здорового морально-психологического 

климата, в целях создания благоприятных условий прохождения воинской службы 

военнослужащими отражается в Законе Республики Казахстан о воинской службе и статусе 

военнослужащих и других законодательных актах РК. 

Все это, конечно, очень важно для военной аудитории. Но почему же эта проблема 

освещается в гражданском журнале? Объяснение может быть следующим. 

     Военную службу проходит большая часть граждан Республики Казахстан. Многие 

юноши – выпускники нашего университета – после окончания вуза будут служить в 

Вооруженных Силах РК и других силовых структурах. Вообще каждый гражданин 

Казахстана должен быть готовым защищать свою Родину, ее богатства, участвовать в 

обеспечении общественного порядка в случае необходимости. По возрасту наши студенты 

примерно соответствуют тем, кто проходит военную службу по призыву. В силовых  

структурах РК с каждым годом все больше растет количество женщин-военнослужащих. 

Поэтому данная проблема может затронуть не только мужскую часть наших студентов. 

1. Сущность и содержание понятия «морально-психологический климат в 

воинских подразделениях» 

Важнейшей функцией офицера, как руководителя коллектива, является формирование 

здорового морально-психологического климата. Реализовать данную функцию, правильно 

строить работу по подержанию и формированию здорового МПК в коллективе  

подразделения невозможно без глубокого знания сущности содержания данной проблемы, 

путей ее решения. 

Так, что же такое морально-психологический климат воинского коллектива? 

Морально-психологический климат – это состояние коллектива воинского 

подразделения, которое характеризуется уровнем социального восприятия предметов и 

явлений, происходящих в коллективе и степенью удовлетворенности его членов друг другом 

и различными сторонами межличностного общения и взаимодействия [9].  

Психологический климат, микроклимат, моральная, нравственная или 

психологическая атмосфера - все это скорее метафорические, чем строго научные 
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выражения, очень удачно отражающие существо проблемы. Подобно тому, как в одном 

климате растение может зачахнуть, а в другом пышно расцвести, так и человек может 

испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим работником в одном 

коллективе и совершенно поникнуть в другом и все это зависит от социально-

психологического климата в коллективе.  

Это результат совместной деятельности людей, их межличностного взаимодействия [1].  

Другими словами можно сказать: под морально-психологическим климатом 

понимаются устойчивые настроения и суждения, отражающие социальные условия 

жизнедеятельности воинского коллектива. В научной и учебной литературе часто 

встречается понятие «социально-психологический климат». Однако, это понятие, на наш 

взгляд отражает и характеризует состояние больших (макро) групп. В малых группах, 

каковыми являются коллективы подразделений и служб, целесообразнее применять понятие 

«морально-психологический климат». Этот же термин содержится и в целом ряде 

документов органов государственной власти и управления (в т.ч. Общевоинские Уставы ВС 

РК, и приказы МО РК, организационно-методические указания по работе с личным 

составом). 

В понятии «морально-психологический климат» можно выделить два элемента: 

моральный и психологический.  

Моральный элемент состоит из нравственных норм и принципов, идеалов и 

убеждений, доминирующих в воинском коллективе. 

Психологический элемент выражается в общественной психологии, которая 

объединяет устойчивые психические качества, присущие группе, коллективное 

(общественное) мнение, психическое состояние военнослужащих, находящихся в различных 

взаимоотношениях, а также их индивидуальные интересы, настроения, чувства и волю, 

отношения к поставленным задачам и друг к другу.  

Таким образом, морально-психологический климат - это состояние, 

характеризующее уровень нравственной зрелости, психологический устойчивости членов 

коллектива, их взаимопонимание в процессе совместной деятельности, отношение к 

уставному порядку, традициям, моральным нормам, явлениям общественной внутри 

коллективной жизни [6]. 

Все эти моменты проявляются в разделении всеми воинами особого чувства 

комфортности – удовлетворенности каждого члена коллектива сложившимися межличностными 

отношениями, условиями совместной служебной деятельности.  

Морально-психологический климат непосредственно влияет на производительность и 

эффективность воинского труда, на воспитание воинов, и в целом, на уровень развития 

коллектива.  

МПК климат воинского коллектива в плане его влияния на морально-психологическое 

состояние личного состава, на состояние боевой готовности и боевой способности 

характеризуется и оценивается как здоровый (положительный, позитивный) и нездоровый 

(отрицательный, негативный).  

Существенное влияние на морально-психологический климат оказывает управленческая 

деятельность командиров и начальников, их личностные качества, стиль руководства.  

В зависимости от этого различают различные типы морально-психологического климата.  

Благоприятный климат – когда методы управления положительно воспринимаются в 

коллективе.  

Отстающий – если деятельность и требовательность руководителя, из-за 

недисциплинированности отдельных членов коллектива, процветания круговой поруки и других 

негативных явлений вызывает групповую неудовлетворенность. 

Неперспективный – когда управление как бы не поспевает за развитием коллектива и 

личный состав предъявляет повышенные требования к самому руководителю по поддержанию 

уставного порядка и дисциплины. 
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Незрелый, весьма неблагоприятный – полная удовлетворенность со стороны 

подчиненных плохим руководством (как результат бездеятельности руководителя). 

К числу характеристик морально-психологического климата, в социальной 

психологии, относят следующие: совместимость, сработанность, сплоченность, 

направленность, самоорганизованность [4]. 

2. Изучение и формирование здорового морально-психологического климата 

в воинских коллективах 

Воинские уставы требуют от командиров и начальников постоянно изучать морально-

психологический климат и принимать меры к его оптимизации. Прежде всего, рассмотрим, 

какими методами возможно изучение морально-психологического климата. 

Важнейшей задачей любого руководителя является работа по изучению, 

поддержанию и формированию здорового морально-психологического климата в 

подчинённом воинском коллективе [3].  

Эта работа начинается с изучения и оценки истинного состояния морально-

психологического климата. Для изучения, правильной оценки и работы по формированию 

морально-психологического климата подразделения (службы) необходимо учитывать 

факторы, влияющие на него.  

К внутренним факторам относятся:  

- личностные качества военнослужащих; 

- психологические аспекты – взаимоотношения, коллективное мнение, настроения, 

традиции;  

- развитость психологических характеристик морально-психологического климата 

(сплоченности, психологической совместимости, сработанности и т.д.).  

Внешние факторы, влияющие на морально-психологический климат:  

- авторитет и стиль руководства командира (начальник), его психолого-

педагогическое мастерство;  

- организация боевой подготовки, поддержание уставного внутреннего порядка;  

- социальная и правовая защищенность, организация быта военнослужащих;  

- взаимодействие с другими подразделениями.  

Изучение морально-психологического климата имеет цель определить его состояние, 

оценить и наметить пути дальнейшей работы по его формированию.  

Изучение опирается на известные методы психологии и педагогики, однако 

первоочередной задачей является определение предмета исследования (т.е. составляющих 

морально-психологического климата), составление примерной программы действий.  

В общем виде такая программа может включать ряд позиций, которые необходимо 

уточнять в каждом конкретном случае.  

1. Изучение личностных качеств и психических свойств личного состава службы. 

2. Выявление статуса военнослужащих в коллективе, обращая внимание на 

официальных (младших командиров) и неформальных лидеров.  

3. Изучение характера, содержания и направленности взаимоотношений в коллективе 

наличия микрогрупп, совместимости военнослужащих, сплоченности коллектива и т.д.  

4. Изучение коллективных настроений, мнений и традиций, их влияние на социально-

психологический климат.  

5. Вскрытие возможных негативных явлений в коллективе, их источников и 

возможных последствий (предпосылки и наличие конфликтов).  

6. Изучение потребностей, мотивов поведения воинов, степень удовлетворенности своим 

положением в коллективе, системой стимулирования труда, отношения к профессии и т.п.  

7. Изучение стиля руководства командиров и начальников всех степеней и его 

влияния на морально-психологический климат.  

На основе изучения и анализа перечисленных факторов и позиций программы 

изучения морально-психологический климат оценивается как с точки зрения влияния на 

морально-психологическое состояние по критериям «здоровый–нездоровый» 
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(положительный–отрицательный, позитивный негативный), так и с точки зрения 

эффективности управления – благоприятный, отстающий, неперспективный, незрелый . 

 В деятельности начальника службы по изучению морально-психологического 

климата наиболее часто используются общие методы психологии [7].  

Психолого-педагогическая беседа. В ходе бесед, путем постановки различных 

вопросов можно выявить все составляющие морально-психологического климата 

(удовлетворенность своим положением, характер и направленность микрогрупп, систему 

взаимоотношений и т.д.).  

Психолого-педагогическое наблюдение. Особое внимание в ходе наблюдения 

целесообразно обратить внимание на военнослужащих с отклоняющимся поведением, на 

систему формальных и неформальных взаимоотношений, настроение личного состава и 

отдельных военнослужащих и т.д. Итоги наблюдений необходимо тщательно анализировать, 

выявлять тенденции развития коллектива и учитывать в последующей работе.  

Психолого-педагогический эксперимент. В повседневной жизни для офицеров-

практиков наиболее приемлемым является естественный эксперимент. Он проводится в 

естественных условиях привычной деятельности воинов – во время занятий по боевой 

подготовке, собраний, хозяйственных работ, спортивных состязаний и др., при несении 

службы суточного наряда, выполнении общественных поручений. Во время эксперимента 

определяются: совместимость, лидерство, симпатии и антипатии.  

Обобщение независимых характеристик. Он применяется для сравнения 

характеристик, данных рядом сослуживцев, командиров и начальников, активистов 

независимых друг от друга, на изучаемых воинов. Наиболее эффективен данный метод при 

изучении взаимоотношений, мнений, настроений в коллективе, мотивов поведения воинов.  

Анкетирование. Представляет собой письменные ответы воинов на вопросы, 

представленные в анкете, и проводится с целью выявления в короткое время со слов воина 

их основных психологических и социологических данных, а также мнений, настроений, 

запросов как отдельных воинов, так и коллективов в целом.  

Тестирование. Этот метод психологической диагностики использующий 

стандартизированные вопросы, задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. 

Тестирование позволяет с известной вероятностью оценить уровень развития у воина и 

коллектива определенных качеств.  

Матричное описание коллектива взвода (службы). Это способ формализованного 

выражения результатов анкетирования воинов по специальным вопросам и проводится на 

основе социометрии. Данный метод используется для изучения психологической 

совместимости, взаимоотношений, выявления лидеров во взводе (службе) и основан на 

взаимной оценке всех воинов [2].  

На основании изучения и оценки, руководитель службы выбирает наиболее 

приемлемые пути формирования и поддержания здорового морально-психологического 

климата в коллективах и подразделениях.  

При этом необходимо учитывать, специфику прохождения воинской службы 

конкретного подразделения.  

Основные пути (направления) деятельности начальника служб по формированию 

здорового морально-психологического климата. 

1. Комплектование подразделений и служб с учетом психологической совместимости 

личного состава, личных качеств, данных профессионально психологического отбора.  

2. Организация и руководство процессами адаптации молодого пополнения, вновь 

прибывающих в коллектив военнослужащих и лиц гражданского персонала. 

3. Совершенствование системы воспитательной работы, дифференцированный подход 

к воспитанию различных категорий военнослужащих и гражданского персонала. 

Обеспечение тесного единства всех направлений воспитания, методов и форм 

воспитательной работы.  
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4. Работа по формированию уставных взаимоотношений. Цель этой работы – 

достижение сплоченности коллектива во всех сферах деятельности (социально-

политической, военно-професиональной, межличностно-бытовой).  

5. Совершенствование индивидуальных методов форм работы офицеровначальников 

служб по воинскому воспитанию. 

6. Организация процесса боевой подготовки, выполнения задач материального 

обеспечения. Справедливое и целесообразное распределение служебных обязанностей и 

функций между подчиненными.  

7. Поддержание крепкой воинской дисциплины, утверждение и поддержание в 

подразделении, службе строгого уставного порядка.  

8. Формирование общественного (коллективного) мнения, положительных традиций, 

позитивного настроения.  

9. Постоянное совершенствование стиля руководства подчиненными. 

 10. Своевременное предупреждение (профилактики) и разрешения конфликтов в 

воинских коллективах [5].  

Таким образом, рассмотренная программа, методы изучения и оценки морально-

психологического климата воинского коллектива позволяют начальнику службы 

целенаправленно строить и вести эффективную работу по формированию здорового 

морально-психологического климата в коллективе.  

Заключение. Морально-психологический климат – это состояние коллектива 

воинского подразделения, которое характеризуется определенным уровнем социального 

восприятия предметов и явлений, происходящих в коллективе и степенью 

удовлетворенности его членов друг другом и различными сторонами межличностного 

общения и взаимодействия. Создание здорового МПК является одним из главных условий 

формирования и сплочения воинского коллектива. Знание психологических особенностей 

всех вышеназванных социально-психологических явлений и умение управлять ими позволит 

руководству подразделения  грамотно управлять подчиненным воинским коллективом и 

успешно решать стоящие перед ним задачи.  
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Мақалада, бастауыш білім беру кезеңіндегі оқу-тәрбие үрдісінде енгізіліп отырған 

педагогикадағы жаңашыл технологияларды пайдаланудың бағыттарын, жолдары 

жайында ой-пікірлер айтылады әсіресе, жаңашыл әдіс-тәсілдердің ішінде деңгейлеп оқыту 

технологиясына басты назар аударылады.  Басшылыққа алынып отырған деңгейлеп 

оқытуда тапсырмалар мен жаттығуларды саралау және оның деңгейлік жүйесін көрсете 

отырып, бастауыш сынып оқушыларының оқуға деген қызығушылығы мен жауапкершілігін 

арттырудың, білім сапасы мен үлгерім дәрежесінің қөтерілу жолдарын қалыптастыратын 

жұмыс түрлерін ұйымдастыру мәселелері қарастырылады.  

Кілт сөздер: жаңашыл әдіс-тәсілдер, педагогикалық технология, деңгейлеп оқыту, 

саралау, бастауыш білім беру кезеңі, оқушы.  

 

В статье рассматриваются пути и средства использования инновационных 

технологий в педагогике, которые внедряются в учебный процесс начального образования, в 

частности, акцент делается на интерактивные методы обучения. 

Деятельность педагога сосредоточена на вопросах классификации заданий и 

упражнений по уровням обучения, а также организации видов деятельности, которые 

повышают познавательный интерес и ответственность учащихся начальной школы к 

обучению. Также раскрываются способы повышения качества образования и степени 

успеваемости. 

Ключевые слова: новые методы, педагогические технологии, уровневое обучение, 

анализ, период начального образования, ученик. 

 

In the field of innovation technologies in pedagogy, which are studied in the learning 

process, the elementary learning is done by interactive teaching methods. 

The role of pedagogy is to focus on classroom teaching and learning practices, as well as 

organizational aspects of the organization, which are used to understanding and responsiveness to 

the teaching of elementary school. It also explains how to improve the training and degree of 

succession. 

Key words: new methods, pedagogical technologies, level teaching, analysis, basic 

education, periodic education. 

 

Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық 

білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы 

мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты  болып отыр: білім беру 

парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-

қатынас пайда болды. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру 

жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді. Білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-

тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

меңгеру. Білім мазмұны жаңа үрдістік біліктермен, ақпаратты қабылдау қабілеттерінің 

дамуымен, ғылымдағы шығармашылық және нарық жағдайындағы білім беру 

бағдарламаларының нақтылануымен байи түсуде. Атап айтқанда: 
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 Қоғамдық біліммен бара-бар педагогикалық технологияның кеңінен қолданылуына 

және ғылымның роліне мән берілуде; 

 Ақпараттық дәстүрлі әдістер қазіргі заманғы компьютерлік құралдарға ығысып 

орын беруде; 

 Баланың жеке басын тәрбиелеуде, оның жан дүниесінің рухани баюына, азамат, 

тұлға ретінде қалыптасуына көңіл бөлінуде. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру 

жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1]. Бұл міндеттерді шешу үшін әр мұғалімнің 

күнделікті ізденісі мен шығармашылығы, еңбегі қажет-ақ Келер ұрпаққа қоғам талабына сай  

тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық педагогикалық технологияларды 

меңгеруі маңызды рөл атқарады. Бүгінгі күнде педагогикалық ой-тұжарамдардағы гуманизм 

идеялары, еркін білім беру, оқушының жеке тұлғалық күшін дамтыу, оның шығармашылық 

әлеуметінің дамуы басты мәселеге айналып отыр.  Осы идеяларды дамыту үшін мектептің 

алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңашылдық әдіс-тәсілдерін /технологияларды/ 

қолдана отырып, оқушының жеке тұлғалық болмысының дамуына мектеп ортанысда әсіресе, 

оның негізгі өзегі болып табылатын бастауыш білім беру кезеңінде қолайлы жағдай жасау 

қажеттігі туындайды. Мектептегі педагогикалық үдерістің бағыт-бағдары - оқушы және 

оның жеке бас тұлғасының дамуында рухани құндылықтардың берік бекуіне негіз болу [2].  

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық, т.б. көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі 

дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Түсіндірме сөздікте: 

«Технология – бұл қандай да болсын істегі, шеберліктегі, өнердегі амалдардың  жиынтығы» 

делінген, Б.Т.Лихачев педагогикалық технологияны оқу процесіне белгілі бір мақсат көздей 

әсер ететін педагогикалық ықпал деп түсіндіреді. Ал, технологиялық үрдісті нақты 

педагогикалық нәтижеге жетелейтін бірліктердің (өлшемдердің) белгілі бір жүйесі ретінде 

көрсетеді және педагогикалық технология түпкілікті өзгермейтін механикалық құрылым 

емес, қайта оқушы мен мұғалімнің үнемі түрленіп отыратын өзара қарым-қатынасының 

өзегі, мазмұнды ұйымдастырушы құрылымы. 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 нұсқауларының жиынтығы [3]. Қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнын 

оқытуда деңгейлік тапсырмалар дайындауға  болады.  Өйткені, қазіргі экономикалық жағдай 

мектеп тұғалімінің міндетіне оқушылардың өзгермелі дүниенің барлық талаптары мен 

заңдылықтарын түсіп, игере отырып бейімділікке және бәселелік қабіліеттерін дамытуға 

бағытталған әрекеттерді ұйымдастыру арқылы дамытуды талап етуде. Сондықтан 

жаңартылған білім беру мазмұнынында бастауыш сыныптарды педагогикалық үдерісті 

ұйымдастыру мен өткізу тәжірибесінде оқытудың деңгейлік жүйесі оқушыларға жеке 

пәндердің оқу материалдарын меңгертудің оңтайлы жолдарының бірі болып табылады. 

Деңгейлік оқытудың ерекшелігі – оқушылардың сабақ барысында бірнеше жұмыс жасай 

алатындығында. Сонымен бірге қазіргі жаңа технологиямен оқыту барысында компьютерлер 

мен оларды басқарушы алгоритмдер біздің қоғамымыздың маңызды бөлігіне айналды. Олай  

дейтініміз бүгінгі таңдағы жаңадан шығып жатқан электронды оқулықтар оқушының 

жаңаша оқытылуын, жаңа  оқу әдістерін, жаңа  мазмұнды қажет етеді. Оқыту  технологиясы 

мектепте оқу үрдісіне қажетті әдіс, тәсіл, амал, дидактикалық талап секілді психологиялық-

педагогикалық іс-әрекеттердің  жүйесі кешені ретінде пайдаланылады. Ол оқушылардың 

тәртібіне, оқуға, ынтасына, оқу – іс-әрекетіне игі  мұғалімдердің интеллектуалдық, 

шығармашыл қызметі  болып табылатын педагогикалық іс-тәжірибесінің нәтижелілігіне, 
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жинақтылығына ұтымды әсер ететіндей оқу-тәрбие үдерісінің өзегі ретінде орын алады. 

Былайша айтқанда, педагогикалық технология – оқу-тәрбие үдерісінің  шығармашылықпен 

терең ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігі оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 

қамтамасыз ететін заңды құбылыс деп тануымыз қажет. Оқытудың жаңа технологиясының 

бірі – жеке пәндердің оқу материалдарын өзара байланыстыра отырып деңгейлік 

тапсырмалар арқылы оқыту болып табылады.  Оқушыларды  деңгейге бөліп оқытуға бола ма, 

оның қандай тиімділігі бар, деңгейлік бөліп оқытудың өзіндік ерекшеліктері қандай және 

жеке тұлға тәрбиелеуде қандай көмегі бар деген сауалдарға тоқталсақ, деңгейге бөліп оқыту 

кезінде оқушылардың тәжірибелік теориялық дайындығын, оқуға деген ынтасын, дара 

қасиетін,  әлеуметтік психологиялық танымын, сұранымын ескеру талап етіледі.  Сондықтан 

да тиімді дәрежеге жету үшін оқушының білім мен деңгейіне  дайланысты жұмысты ғылыми 

түрде ұйымдастыру қажет. Қазіргі базалық білім беру жеткілікті білімнің төменгі шегі.  

Дәстүрлі оқыту барысында мұғалім бастауыш сынып оқушысына тақпақ жаттатып, 

ережелерді оқытып, жаттығуларды  орындатып әр түрлі  жұмыстар жүргізеді. Оны талап 

етеді. Ол мұғалім үшін қиын жұмыс емес. Оқушы мұғалімнің айтқанын кітаптан оқып, 

тақпақты жаттайды. Деңгейлік  тапсырмалардың ауқымы өте кең.  Оқулықтағы жаттығулар - 

өткен ережелер бойынша қайталау, пысықтау, бекіту жұмыстарына арналған тапсырмалар 

мен жаттығулар түрлерін орындаудағы жұмыстар жүйесін құрайды.  Деңгейлік тапсырмалар 

құрамында  мәтіндер, жұмбақ сөз, қызықты математиклық тапсырмалар, тестік тапсырмалар, 

іскерлік ойындар мен тренингтер жүйесі қамтылды.  Бұлар оқудың деңгейіне сәйкес 

оқушыны саралап оқытуға ыңғайлы, әрі оқу бағдарламасы бойынша  оқушының жас 

ерекшелігі мен білім деңгейіне сай құрылып, оқулықтың мазмұнына енген оқу 

материалдарына  қосымша пайдалануға  болады. 

 Деңгейлік саралап оқыту технологиясының негізіне әр оқушыны оның қабілеті мен 

мүмкіндік деңгейіне қарап оқыту мен оқытуды оқушылардың әртүрлі топтарының 

ерекшелігіне сәйкес бейімдеу, ыңғайлау жатады. Деңгейлік саралап оқыту технологиясының 

ерекшеліктері төмендегідей: 

 Күштілер өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі де, ал әлсіздер 

өзін-өзі сынап қарауға мүмкіндік алып, өзіне сенімсіздіктен арылады; 

 Әлсіз топтарда оқуға деген ынта артады;  

 Білім дәрежесі деңгейлес оқу топтарында аздап жеңілдейді. 

Міндетті нәтижелерге негізделген деңгейлік саралап оқыту технологиясы 

төмендегідей ерекшеліктерімен сипатталады: 

 Білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін міндеттілігі; 

 Оқушыларға берілген тапсырманың саралануы: тапсырма оқушының күші 

жететіндей және қолайлы болуы шарт; 

 Білімнің базалық деңгейі оқытудың жаңа технологиясының механизмі  ретінде 

оқушының бірте-бірте өрістей дамуына мүмкіншілік жасауы тиіс; 

 Оқушыға оқу деңгейін таңдауға ерік беру; 

 Оқушы өз мүмкіндігіне орай тек міндетті деңгейден кем емес білім алуға ерікті. 

Сабақтың ерекшелігі және оның тиімділігін арттыратын негізгі тәсіл – оқушыларға 

осы деңгейлік тапсырмалар беру. Отандық ғалым Ж.А.Қараев оқушылардың оқу материалын 

меңгеру деңгейін 4 түрге бөледі: 

1. Репродуктивтік деңгей. Жалпыға бірдей стандартты білім негізіндегі тапсырмалар 

беріледі. Мұнда тапсырмалар оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білімдеріне және 

оқулықта бар мәселелерге байланысты құрылады. Сондықтан оқушы бұл деңгейдегі 

тапсырмаларды орындауда аса ойлануды қажет етпей, тез  жауап бере алуы тиіс.  

2. Алгоритмдік деңгей. Мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруімен қабылдаған жаңа 

ақпаратты пайдалана отырып, тапсырманы орындайды. 

3. Эвристикалық деңгей. Оқушы өзі ізденіп қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, 

жауап береді Бұл тапсырмаларды орындауда оқушының ой белсенділігі негізгі қызмет 

атқарады.  
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4. Шығармашылық деңгей. Оқушы таза өзіндік шығармашылығын байқатады. Жаңа 

тақырыпты балалар шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгеруі қажет.  

Осы тұжырым негізінде жасақталған жаңа педагогикалық технологияның арнаулы 

талаптары бойынша мектепте өткізілген сабаққа қатысты деңгейлік тапсырмаларға арналған 

арнайы кітапша шығарылды. Онда төрт деңгей бойынша тапсырмалар дайындып 

ұсынылады. Бөлімдер мен тақырыптарға байланысты негізгі тұжырымдамалар мен 

анықтамалар беріліп, формулалар мен сызбанұсқа ұсынылады. Яғни, деңгейлік 

тапсырмаларды орындау кезінде оқушының осы шағын сілтемеге сүйенуіне болады. Ал, 

деңгейлік тапсырмалардың өзі дамымалы түрде болады. Барлық оқушы өз қызметін ең 

төменгі деңгейдегі тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті түрде толық 

орындап болғаннан кейін ғана келесі деңгейге көшіп отырады. Бұл - оқушылар арасында 

жарысу жағдаятын туғызады және әр оқушының мемлекеттік стандарт деңгейінде білім 

алуына кепілдік береді, сонымен қатар, әр оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары 

деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасайды. Мәселен, бірінші деңгейде оқушы бір ғана 

жауаппен шектеледі. Яғни, бұл деңгейдегі  сұрақтар оқушының алған білімін жан-жақты 

көрсетуін, мәтінді қайталау, анықтамалар мен ережелер айту немесе түсініктеме беруін 

қажет етпейді. Екінші деңгейлік тапсырма кезінде оқушының өз білімінің бастапқы 

элементтері сарапқа салынады, олардың әрқайсысына өз тарапынан анықтама беріп, 

ерекшеліктерін атайды. Сабақта алған білімдерін өмірлік тәжірибе жүзінде іске 

асырылатындығына көз ұмтылыс жасайды [4,3].  

Оқушыны деңгейге бөліп оқыту үшін сабақ жоспарланады.  Оқушыларға деңгейлік 

тапсырмалар беру арқылы сан түрлі жұмыс жүргізіледі.  Оқушының алған білімін жүзеге 

асыра алатындығы тексеріледі. Өз бетімен жұмысты орындауға бейімділігі бақылауға 

алынады.  Қорытындысында деңгейлік тапсырмалар арқылы жұмыс жасаудың тиімділігі 

байқалады. Оқушының белсенділігі мен іскерлігі артып, шығармашылыққа ұмтылады. 

Деңгейлік оқыту барысында біліктілікке жетеді. 

Бірінші деңгей тапсырмалары білімнің ең төменгі шегі, мемлекеттік стандарт 

талабына сәйкес  бағдарлама мөлшерінен аспайтын, оқушының  жас ерекшеліктеріне сай 

болады. Сынып бағдарламасына байланысты бөлім, тақараптар мен тапсырмалар, ережелер, 

ауызша және жазбаша жұмыстарын орындайды.  Кейіннен жоғары сыныптарда оқыған кезде 

де есінде тұрақты қалатындай бағытта оқу мактериалдарының төменгі шегін меңгереді. 

Тыңдап, түсініп, оқып, аударып, жаза алады. Айналадағы адамдардың айтқанын түсінеді, 

естігені бойынша сұрақтарға жауап береді. Естігеннін қайталап айтады. Жеңіл анықтамалар 

мен ережелерді жаттап алады. Оқу матеиалдарының төменгі шегіне негізделген 

тапсырмаларды орындайды.  

Екінші деңгей тапсырмалалары түрленіп, күрделене  түседі, сынып бағдарламасына сай 

оқу материалдарының мазмұнына жақын және ауқымы кеңірек тапсырма, жаттығулардың 

барлық түрлерімен жұмыс істейді.  Оқушы өз бетімен керегінше қызмет етеді.  Оқу мотивтері 

қанағаттанарлық дәрежеде. Ынталық қабілеті - белсенді. Оқушының түрлі тапсырмалар мен 

жаттығуларды орындау көрсеткіштері міндетті деңгейден  әлдеқайда жоғары болады.  Бірінші 

деңгейден бастау алған білімді игеру әрекетін одан әрі қарай дамытады.  

Үшінші деңгей оқушылардың  шығармашылыққа деген мотивтердің айқын көрінуімен 

логикалық ойау дәрежесінің жоғары болмауымен, өз  жеке басының белсенділігімен, ісіне 

талдау жасай білуімен, білімді жаңа жағдайға пайдаланумен сипатталады. Қосымша 

тапсырмалаларды орындайды. Ситуацияға байланысты әр түрлі нұсқада тарсырмалар мен 

жаттығуларды  құрады. Өткен және жаңа оқу материалдары бойынша сұрақ қояды, тапсырмалар 

мен жаттығулар құрастырады.  Талдау,  жинақтау, салыстыру жұмыстарын жүргізеді. Танымдық 

– іздену (эвристикалық) түрдегі жұмыстарды ізденіп, өз бетімен орындайды. 

Төртінші деңгей  дарынды, ізденімпаз, қабілеті жоғары, талапты, ықыласы мен 

белсенділігі өте жоғары оқушыларға арналады. Оқу материалдарын толық меңгеріп, ондағы 

біліми-танымдық деректерді жеке пәндердің оқу мазмұныныдағы материалдармен салыстыра 

отырып игеру. Оқулықтардың мазмұнында қамтылған оқу материалдарын өзге кітап және тағы 



  

247 

 «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНДІРУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ» 

атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 

 

басқа құралдар /теледидар, электрондық оқулық, оқу-әдістемелік негіздегі ғылыми еңбектер мен 

ғылыми-танымдық жорнал/ арқылы бөлімге немесе тақырыпқа байланысты білімдерін 

тереңдетуде өзіндік белсенділік ынта-ықыласының жоғары деңгейде болуы мен шығармашылық 

жұмыспен айналысатын оқушылар және олар санаулы болады. Ондай оқушыларға мұғалім тек 

тақырыбын ғана береді. Оқушының өзі мақсатын қояды, әдістерін іздейді, нәтижесіне жетеді. 

Ауызш және жазба жұмыстарын орындайды [5,6,7].  

Осылайша, бір деңгейден бір деңгейге, өз білімін біртіндеп толықтыра отырып, өз 

қабілетін де жетілдіреді. Бұл жағдайда жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындау әр оқушының 

күнделікті мақсатына айналады. Жаңа тақырып бойынша жасалған жұмыстардың үш деңгейге 

бөлінуі, үй жұмысын жақсы ұйымдастыруға және реттеуге мүмкіндік береді. Себебі, тақырыпты 

меңгерудегі төрт деңгейлік тапсырмалар үлгерімі өте жоғары оқушыға есептеліп, соған сәйкес 

құрылғандықтан, бұл жұмыстарды толық, сабақ үстінде орындап бітіруге, барлық оқушылардың 

мүмкіндігі жете бермейді. Сондықтан да, олар үйде өз бетімен немесе сабақтан тыс уақытта 

мұғалімнің көмегімен аяқтауға беріледі: 

 бірінші деңгейдің тапсырмаларын орындап үлгерген оқушыларға екінші денгейдің 

тапсырмалары; 

 екінші деңгейдің тапсырмаларын орындаған оқушыларға одан да 

жоғары деңгейлік тапсырмалар беріледі; 

 т.с.с. деңгейден деңгейге көтеріле береді. 

Ең жоғары деңгейдегі шығармашылықты қажет ететін тапсырмаларды, әрине, дарынды, 

ынта-ықыласы жоғары, өздігінен білім алуға машықтанған еңбекқор оқушы орындай алады. 

Яғни, әр тақырып бойынша оқушылардың мүмкіндік көрсеткіштеріне орай, сыныпта, сыныптан 

тыс уақытта, жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы көбірек ұпай жинап көтеріңкі 

баға алуға мүмкіндік беріледі және дамыта оқыту қағидалық ұстанымы орындалады. 

Нәтижесінде оқушылардың табиғи қабілеттері мен дарындылық қасиеттерінің ашылуына оң 

ықпалын жасалады. Бұл оқушылар арасында, олардың бір-бірінің үлгерім деңгейлерін бақылап 

отыра алатыңдықтарынан, өзара жарыс тудырады. Бірақ, оқушылардың өзара көмегіне және 

мұғалім тарапынан жасалатын «қолдауға» түсіністікпен қарау қажет және бұндай жағдайдың 

орын алуы заңдылық. Сондықтан бақылау мен бағалау «ішкі бақылау» мен «ішкі бағалау» 

болып қарастырылады.  

Педагогикалық тәжірибеде деңгейлеп оқыту технологиясын енгізуге оқу ақпараттық 

мәліметтер көлемінің көп болуы, оқушыларға түселетін ой еңбегі  күшінің қалыпты жағдайдан 

«салмағының» артуы басты себеп болды.  Бастауыш сыныптарда дайындалатын дилактикалық  

материалдардың деңгейлік нұсқасын үшке бөлуге болады: 1. нұсқасы оқытудың міндетті 

нәтижесіне сәйкес; 2. оқулықтан қосымша есептер, тапсырмалар мен жаттығулардың енгізілуін 

көздейді; 3. қосымша оқу- әдістемелік әдебиеттерден алынған тапсырмалалар мен 

жаттығулардан тұрады.  

Осы тұрғыдан алғанда бұл бағыт бастауыш сынып мұғалімдерінің алдына жаңа 

міндеттер қойып отыр. Оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңарту арқылы білім сапасын көтеру. 

Бұл педагогика ғылымының теориясы мен тәжірибесіндегі оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы 

елеулі өзгерістердің пайда болуына алып келетін заңды құбылыс болып табылады. 

Қорытындылай келе, қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – жеке 

тұлғаның шығармашылығын қалыптастыруға бағытталған жаңа оқыту технологияларын 

шығаруға және мектептің оқу-тәрбие жұмыстарының тәжірибесіне кеңінен енгізу мәселесін 

басшылыққа ұстануында. Бастауыш білім беру кезеңінің негізгі міндеті оқушылардың жеке 

тұлғалық болмысының қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету, қабілеттерін ашып, дамыту, 

оқуға деген ықыласын, іскерлігін  қалыптастыру. Бастауыш сыныптың мұғалімі өзі сабақ беретін 

бастауыш  сыныпта, ең алдымен оқушыларының қай бағытта өмірге икемділігін анықтап алып, 

оқушылардың сол қасиеттерін дамытуға мүмкіндік жасалады. Осы тұрғыдан келгенде 

педагогикалық қызметпен айналысатын мамандардың алдында тұрған өзекті мәселе - әлеуметтік 

және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнының жаңалану аясында оқушыларға білім мен 

тәрбие берудің тиімді жаңашыл әдіс-тәсілдерін іздестіру мен енгізу және оны мектеп өмірде 
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пайдалану. Педагогика ғылымында  оқытудың жаңашыл әдіс-тәсілдері белгілі болғанымен, ол 

әдіс-тәсілдерді оқу-тәрбие  үрдісінде қолдану жағын мұғалім өз шеберлігінің аясында оңтайлы 

пайдаланған болса, онда ол нағыз озық педагогикалық тәжірибе ретінде нәтиже беретіндігін 

ұмытпау қажет. Жаңашыл әдіс-тәсілдер – бұл білімнің басым мақсаттарымен біріктірілген 

пәндер мен әдістемелердің, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың өзара ортақ 

тұжырымдамасымен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің 

күрделі және ашық жүйелері, мұнда әр бағыттық ұстаным басқаларына әсер етіп, соңғы 

нәтижеде оқушының дамуына оң ықпалын тизідеді. 
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Мақалада Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы бакалавриат бойынша білім беру 

бағдарламаларын жобалаудың тұжырымдамалық негіздері мен принциптері 

қарастырылған. 

Кілт сөздер: қолданбалы бакалавриат, кредиттік оқыту технологиясы, модульдік – 

құзыреттілік тәсілдеме, интеграция, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру 

 

В статье отражены концептуальные основы и принципы проектирования 

образовательных программ прикладного бакалавриата  в организациях технического 

профессионального и послесреднего образования Республики Казахстан.  

Ключевые слова: прикладной бакалавриат, кредитная технология обучения, 

модульно-компетентностный подход, интеграция, техническое профессиональное и 

послесреднее образование  

 

The article consider conceptual foundations and principles of developing educational 

programs of applied bachelor degree in technical vocational and post-secondary education 

institutions of the Republic of Kazakhstan. 
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Современная казахстанская система профессионального образования претерпевает сегодня 

целый ряд изменений, выражающихся в использовании новых подходов в подготовке кадров, 

внедрении интергированных образовательных программ, изменении содержания образования и 

системы оценивания.  

Международная интеграция потребовала создания инновационной модели развития 

системы технического и профессионального послесреднего образования (далее – ТиППО), в том 

числе,  внедрения образовательных программ прикладного бакалавриата (далее – ОППБ).  

В соответствии с подпунктом 21-1), 38-1), 38-2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об 

образовании» введены такие понятия как: «прикладной бакалавриат» и «прикладной бакалавр»
1
. 

Суть прикладного бакалавриата – поднять статус профессионально технического 

образования, приравняв к высшему образованию некоторые специальности колледжей, 

соответствующие инновационным требованиям.  

Ряд отраслей экономики и видов хозяйственной деятельности настолько усложнились, что 

требуют специалистов, способных работать с наукоемкими, высокими технологиями.  

Специалисты, получившие профессиональное образование в учреждениях ТиППО, имеют 

навыки работы и обладают компетенциями приобретенные в ходе практической подготовки, но, 

часто, имеют недостаточный уровень по общим, ключевым компетенциям. 

В отличии от них, специалисты, получившие высшее профессиональное образование, 

способны работать с более сложной, по структуре и объему, информацией. 

В тоже время, обладание рабочей квалификацией является преимуществом и одним из 

основных отличий прикладного бакалавриата от классического, академического бакалавриата. 

Разработка и внедрение программ прикладного бакалавриата в казахстанских колледжах 

позволит решить следующие основные задачи:  

1) необходимость выпустить специалистов с навыками для работы в системе «экономика 

знаний» (knowledge - economy); 

2) ликвидация разрыва между ВУЗами и организациями ТиППО по вопросу подготовки 

кадров, соответствующих запросам и потребностям рынка труда; 

3) обеспечение взаимосвязи между образованием и потребностями производства в 

высококвалифицированных кадрах; 

4) содействие решению проблем трудоустройства без ущерба для экономики и без 

нагрузки на государственную сферу социального обеспечения; 

5) обеспечение перехода обучения от «предметно-знаниевого подхода» к «модульно-

компетентностному подходу», когда акцент с содержания (что преподают) переносится на 

результат (какими компетенциями овладеет обучающийся, что он будет знать и готов делать). 

Содержание образовательных программ прикладного бакалавриата предусматривает 

изучение интегрированных, модульных программ технического и профессионального 

образования и отдельных дисциплин бакалавриата (ст. 20 Закона РК «Об образовании»)
2
. 

При этом данные программы направлены на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, специалистов среднего звена и прикладного бакалавра из числа граждан, имеющих 

среднее образование (общее среднее или техническое и профессиональное). 

Согласно требований к уровню подготовки обучающихся, определенных в 

Государственном общеобязательном стандарте послесреднего образования, интегрированные 

образовательные программы послесреднего образования предусматривают подготовку 

прикладных бакалавров с освоением нескольких рабочих квалификаций.  

      Образовательные программы послесреднего образования направлены на приобретение 

следующих компетенций: вести самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и 

учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, 

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

2
 Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
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аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией, применять широкий 

диапазон теоретических и практических знаний в профессиональной области, выполнять 

самостоятельный поиск информации, необходимый для решения профессиональных задач, 

решать практические задачи, предполагающие многообразие способов решения и их выбор, 

применять творческий подход (или умения и навыки самостоятельно разрабатывать и выдвигать 

различные, в том числе альтернативные варианты решения профессиональных проблем), вести 

текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и коррекцию деятельности. 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе послесреднего образования 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается квалификация "прикладной 

бакалавр" по соответствующей специальности.
3
 

Следовательно, концептуальные подходы подготовки образовательной программы 

прикладного бакалавриата законодательно определены. 

К основным особенностям образовательных программ прикладного бакалавриата 

относятся:  

 получение допуска к производственным работам; 

 присвоение нескольких квалификаций: рабочего, специалиста среднего звена и 

прикладного бакалавра (интегрированная образовательная программа); 

 база обучения: общее среднее (после 11 классов общеобразовательной школы) или 

ТиПО; 

 срок обучения на базе общего среднего образования составляет 3 года 6 месяцев или 3 

года 10 месяцев в зависимости от сложности выбранных квалификаций, на базе ТиПО – 10 

месяцев (для специалиста среднего звена), 1 год 6 месяцев или 1 год 10 месяцев (для повышенного 

уровня квалификации); 

 ориентация обучения на результат в виде компетенций; 

 содержание программы прикладного бакалавриата включает интегрированные 

программы ТиПО и отдельные дисциплины/модули бакалавриата; 

 модульно-кредитная структура содержания программ. 

Разработку содержания интегрированных модульных программ ТиПО регламентирует 

Методика разработки типовых учебных планов и программ. 

Программа прикладного бакалавриата (5 уровень НРК РК
4
) включает обязательный 

компонент (отдельные дисциплины/модули бакалавриата высшего образования) и базовый 

компонент (специальные дисциплины/модули в зависимости от специализации). 

Для определения дисциплин/модулей обязательного компонента рекомендуется 

использование метода сопоставления объема учебного времени по модулям/дисциплинам 

образовательных программ ТиПО и дисциплин/модулей обязательного компонента 

образовательных программ бакалавриата высшего образования с целью исключения дублирования 

содержания обучения.  

При определении специальных дисциплин/модулей учитывается специализация 

прикладного бакалавриата, которая определяется в зависимости от вида профессиональной 

деятельности. Отличительной особенностью ОППБ является узкая профильная подготовка, 

которая требует наличия глубоких академических знаний и необходимых компетенций по 

определенному виду профессиональной деятельности. 

Содержание образовательных программ послесреднего образования предусматривает 

изучение интегрированных в модули образовательных программ технического и 

профессионального образования с включением отдельных модулей или дисциплин 

образовательных программ бакалавриата. 

Интегрированные образовательные программы послесреднего образования 

разрабатываются организациями образования послесреднего образования на основе объединения 

                                                           
3
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 

 
4
 Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан (НРКРК) от 16 марта 2016 года. 
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соответствующих содержательных аспектов образовательных программ, необходимых для 

выполнения конкретной деятельности и формирования профессиональной компетентности. Виды 

интегрированных образовательных программ: междисциплинарные, межуровневые, 

межвузовские и международные. 

Образовательная программа послесреднего образования содержит: 

1) освоение базовых и профессиональных модулей; 

2) выполнение лабораторно-практических работ по базовым и профессиональным 

модулям; 

3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики; 

4) выполнение курсового и дипломного проектирования (работы); 

5) прохождение промежуточной и итоговой аттестации.
5
 

Интегрированные образовательные программы послесреднего образования 

структурируются на основе компетентностного подхода с применением кредитно-модульной 

технологии.
6
 

Кредитная система исчисления учебной нагрузки по методике ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System - Европейская система перевода и накопления кредитов) 

действует во всех развитых странах. Завершив учебную дисциплину, модуль или курс, 

обучающийся получает определенное количество ECTS - кредитных баллов.  

Каждый кредитный пункт ECTS соответствует определенному количеству учебной и 

рабочей нагрузки.  

Трудоемкость одного казахстанского академического кредита для организаций ТиППО (30 

академических часов) соответствует 1 кредиту (25-30 академических часов).  

В соответствии с ECTS разработчикам ОППБ необходимо: 

1) определить перечень учебных предметов, входящих в состав модулей; 

2) распределить сумму учебных часов между модулями, в соответствии с ГОСО РК; 

3) определить соответствие количества кредитов объему учебных часов по дисциплине или 

модулю; 

4) определить соотношение между аудиторным учебным временем и временем, 

выделяемым на СРС; 

5) определить соотношение между теоретическим и практическим компонентами учебного 

процесса.  

Система перерасчета кредитов ECTS применительно к казахстанским условиям обучения 

по ОППБ должна разрабатываться по каждой специальности с учетом специфики и трудоемкости 

процесса обучения, так как исчисление кредитов зависит от специфики специальности. 

Организации образования Казахстана, перешедшие на кредитную технологию обучения, 

используют собственные системы перерасчета кредитов, исходя из общего объема учебного 

времени и специфики специальности.   

Переводной коэффициент в Республике Казахстан для бакалавриата составляет «от 1,5 до 

1,8».  Кредитная система предусматривает процентное выражение успеваемости обучающегося, 

при этом оценки обучающегося выставляются по результатам практики, в соответствии с 

правилами организации образования.  
7
 

Зарубежный опыт разработки и внедрения ОППБ свидетельствует о том, что 

образовательные программы для данного уровня образования целесообразно разрабатывать по 

модульному принципу на основе национальных стандартов профессионального образования и 

соответствующих критериях оценки.  

                                                           
5
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 
6
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 
7
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» 



 

252 

Материалы региональной научно-методической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Особенностью ОППБ является возможное совмещение различных профилей рабочих 

учебных программ по профессиональным дисциплинам на основе модульного подхода:  

 модули, содержащие учебный материал по основной специальности без учета 

специализации (моно-структурированный модуль);  

 модули, содержащие учебный материал по профессиональному профилю с учетом 

определенных специализаций;  

 модули, содержащие учебный материал по определенной специализации;  

 модули, содержащие учебный материал по определенным этапам обучения. 

В случаях, когда модуль состоит из нескольких дисциплин, определяется доля каждого 

составного компонента в кредитном выражении к общему количеству кредитов. Все виды 

практики и дипломные работы представляют собой отдельные модули. 

Одной из значимых задач разработчиков ОППБ является создание гибкого и мобильного 

содержания курсов обучения с возможностью замены отдельных блоков, в первую очередь 

вариативных, предметов, дисциплин, целых модулей или части определенного модуля.  

Модульный подход ОППБ предусматривает возрастающую роль самостоятельной работы 

обучающихся, что значительно влияет на планирование консультативных занятий с педагогами, 

которые должны быть включены в график учебного процесса.   

Практико-ориентированность модуля достигается на основе:  

1) обучения в условиях реального производства (пример: предприятие будущего 

работодателя); 

2) обучения в условиях максимально приближенных к реальному производству (пример: 

учебно-производственные мастерские и лаборатории образовательных организаций); 

3) обучения в условиях, имитирующих реальное производство (пример: обучающие 

тренажеры, тренажеры-симуляторы и учебные полигоны);   

Для обеспечения принципа практико - ориентированности обучения по ОППБ, 

предусматривается выделение на практическую составляющую не менее 60% от общего объема 

учебного времени, что соответствует практике, используемой в большинстве стран. 

Данный метод планирования и реализации, позволит включить в ОППБ теоретические 

учебные дисциплины и специализированные практико-ориентированные модули, необходимые 

для формирования профессиональных компетенций обучающихся. Сочетание инвариантных и 

вариативных предметов и дисциплин, позволит органично совместить практическую и 

теоретическую составляющие процесса обучения.  
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Сонғы он жылдықта жоғарғы білім беру жүйесі заманауи қоғамға  бағытталған 

айқын көрініс алды: кәсіпқойлық денгейдің жоғарлығы, академиялық және әлеуметтік 

ұтқырлық, өздігінен білім алуға және өзін өзі жетілдіруде еңбек нарығында университет 

түлектерінің дайындығын қамтамасыз етеді.Себебі білімнің  қоғамның тұрақты 

стратегиялық ресурсы болып табылады ,өйткені біртұтас интеграцияланған және кәсіби 

құзыреттілікті анықтайтың маманың негізі құзыреттілігін қалыптастыру 

университетте оқытудың алғашқы күндерінен бастау керек.Қолданбалы бағдарламалар 

бакалавры – бәріне арналған шығыс.Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын дамыту 

қарастырылып,олардың құрылымы мен қалыптасу кезендері анықталған. 

Кілт сөздер: қолданбалы бакалавриат; білім беру бағдарламалары;нығайту 

 

В последнее десятилетие система высшего образования приняла четкие очертания, 

ориентированные на современное общество: высокий уровень профессионализма, 

академическая и социальная мобильность, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию обеспечивает востребованность выпускника университета на 

рынке труда. И поскольку именно знания являются неизменным стратегическим ресурсом 

общества, поскольку формирование ключевых компетенций специалиста, последовательно 

интегрирующихся и определяющих профессиональную компетентность, должно 

начинаться с первых дней обучения в вузе. Программы прикладного бакалавриата – выход 

для всех. Рассмотрена разработка программ прикладного бакалавриата, определены их 

структура и этапы формирования. 

Ключевые слова: прикладной бакалавриат; образовательные программы; внедрение. 

 

In the last decade, the higher education system has taken a clear outlook focused on modern 

society: a high level of professionalism, academic and social mobility, readiness for self-education 

and self-improvement ensures the relevance of a university graduate in the labor market. And since 

it is knowledge that is an invariable strategic resource of society, since the formation of key 

competencies of a specialist, consistently integrating and determining professional competence, 

must begin from the first days of  study at the university. Bachelor of applied programs - an outlet 

for all. The development of applied baccalaureate programs is considered, their structure and 

stages of formation are determined.  

Key words: applied bachelor degree; educational programs; introduction. 

 

Введение прикладного бакалавриата в колледжах Казахстана по приказу МОН РК № 

305 от 26 июня 2018 года в экспериментальном режиме реализуется по  15 программам 

прикладного бакалавриата. Правда, типовые учебные планы по прикладному бакалавриату 

планируется разработать до конца 2019 г., а к реализации образовательных программ в 

штатном режиме приступить с 2020-2021г.г.  

Задачами эксперимента являются: 
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– разработка и апробация на базе вузов и колледжей системы ТиПО структуры и 

содержания основных профессиональных образовательных программ прикладного 

бакалавриата; 

– формирование перечня требований к результатам освоения программ прикладного 

бакалавриата различного профиля; 

– отработка условий и технологии организации образовательного процесса при 

реализации программ прикладного бакалавриата; 

– апробация форм и условий взаимодействия колледжей среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и работодателей при 

реализации программ прикладного бакалавриата. 

Современное производство развивается чрезвычайно быстрыми темпами, и 

требования, предъявляемые работодателями к своим сотрудникам, постоянно повышаются. 

Многие специальности требуют существенно более высокого уровня квалификации, чем 

раньше. Сегодня специалист должен обладать навыками управления высокотехнологичным 

оборудованием, уметь переводить техническую документацию на иностранных языках и 

работать с различными информационными системами. По сути – это специалист со знаниями 

инженера и навыками высококвалифицированного рабочего. 

При создании программ прикладного бакалавриата учитывали образовательные 

программы колледжей, ориентированные, в первую очередь, на освоение практических 

методов и приёмов работы, но они  не могут обеспечить подготовку специалистов такого 

уровня. Выпускники же вузов, получая в период обучения добротные теоретические знания, 

зачастую не обладают опытом работы на реальном производстве. Отсюда – необходимость 

создания на базе средних профессиональных и высших учебных заведений качественно 

нового уровня высшего образования – прикладного бакалавриата. 

В основе прикладного бакалавриата – образовательные программы ТиПО, 

направленные на овладение практическими навыками работы на производстве, на 

конкретном рабочем месте, в сочетании с программами высшего образования, 

ориентированными на получение серьёзной теоретической подготовки. Отметим, что объём 

практической части программы, включая лабораторные и практические занятия, учебную и 

производственную практику, составляет не менее половины всего времени, 

предусмотренного для обучения. По задумке разработчиков концепции прикладного 

бакалавриата, его задача – сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании 

молодые люди приобретали полный набор умений и владений, необходимых для того, чтобы 

практически сразу, без дополнительных стажировок, начать работать по специальности. 

Понятно, что ключевым условием реализации таких программ является теснейшая 

интеграция вуза, колледжа, работодателя. 

Высшим IT колледжем ВКГТУ им. Д. Серикбаева выбрана специальность 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» квалификация 1304094 – 

прикладной бакалавр программист вычислительной техники. 

Нормативный срок освоения программы прикладного бакалавриата на основании 

ГОСО № 604 от 31 октября 2018 года который указывается в типовых учебных планах по 

специальности, устанавливается в зависимости от сложности ожидаемого установленного 

уровня квалификации, базового уровня образования обучающихся и при очной форме 

обучения составляет: 

1) на базе общего среднего образования со сроком обучения – 1 год 6 месяцев, 1 год 

10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев; 

2) на базе технического и профессионального образования –10 месяцев, 1 год 6 

месяцев, 1 год 10 месяцев [2, стр. 10-11]. 

Программа призвана обеспечить профессиональную практико-ориентированную 

подготовку, характерную для образовательных программ среднего профессионального 

образования, т.е. реализует возможности получения рабочей квалификации и 

профессиональную теоретическую подготовку, характерную для программ бакалавриата.  
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Наш университет является по рейтингам Республиканского Рейтингового Агенства – 

второй лучший технический вуз страны. По рейтингам национальной палаты 

предпринимателей республики Казахстан «Атамекен» специальность «Информационные 

системы» заняло 3 место. Нами была выбрана образовательная программа по специальности 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) не случайно, университет 

укрепляет материально – техническую базу в IT направлении. Рассматриваем реализацию 

проекта IT лицей – IT колледж – вуз. При составление рабочего плана его содержание 

учитывали пожелание работодателей. При комплектовании пакета документов заключили 

типовой договор на совместную подготовку кадров с компанией ТОО «Rating».  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета 

колледжа протокол №5 от 19 декабря 2018 года, на заседании учебно-методического совета 

школы информационных технологий протокол № 5 от 26. Декабря 2018 года. Получили 

рецензию от доктора phD, доцента кафедры информационные технологии С.Смаиловой. 

Программа содержит вариативную часть. Преимущества вариативности выбора 

инновационных программ прикладного бакалавриата это практико - ориентированное 

обучение, обучающиеся в этом видят прежде всего в возможности получения высшего 

образования с дальнейшим успешным трудоустройством по полученной специальности. 

Таким образом, программы практико-ориентированного бакалавриата, включают в 

себя: 

- основную, базовую, предусмотренную ГОСО; 

- дополнительную, практико-ориентированную часть, вектор которой направлен на 

получение конкретной квалификации и привлекательной для выпускников вуза 

трудоустройства. 
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