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БАСТАУЫШ КЛАСТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҤЙЕСІ НЕГІЗІНДЕ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ САПАЛЫҚ ӚЗГЕРІСТЕРГЕ ЖЕТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Абдинагиева Гулбагдат Кушикбайқызы 

Бекболатова Динара Бахтияровна 

Ақтӛбе қаласы, № 5 жалпы білім беретін орта мектебінің 

 бастауыш сынып мұғалімдері 

 

Бүгінгі күні орта білім беру жүйесінде жоғары деңгейге қол жеткізген Кембридждің 

сыңдарлы оқыту теориясына негізделген Бағдарлама бойынша ӛз білімімді жетілдіріп, 

білгенімді тәжірибеде іске асыруға келгенде толғандырған бір мәселе алдымда тұрды, ол 

бастауыш кластарда оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалауды сабақтарда тиімді 

қолдану.Тапсырмалар құруда оқытудың белсенді әдістердің мәні- оқушыларды кәсіби іс-

әрекетті меңгеруге бағытталады. Бұл тапсырмалар дайын ақпаратты қабылдауынан гӛрі, 

ондағы қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және 

бағалауына қолдау жасайтын болуы тиіс деген қағиданы басшылыққа алып, сол 

тапсырмаларды құрастыруға кірістім. Осы ізденістің нәтижесінде құрастырылған 

тапсырмалар, қысқа мерзімді жоспарлар оқушыларға білім беру барысында ӛз септігін 

тигізеді деген оймен ұсынып отырмыз. 

 Қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелерінің бірі — әлеуметтік, экономикалық ӛзгермелі 

жағдайларда ӛмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, 

жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші 

кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, 

кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем 

жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті шешу жолдарының 

бірден –бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау.  

 Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің ӛзі, сол арқылы 

оқушы ӛзін-ӛзі бағалауды үйреніп, ӛз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін кӛріп, 

әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны 

, қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды ӛткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және 

не істей алатындығын анықтау қажет.Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: заман 

талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, логикалық тұжырым 

жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастырады; жеке жұмыстар жүргізу 

арқылы білім дәрежесін, ой-ӛрісін әрі қарай дамытады; оқушылардың білім сапасын 

арттырады; оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік 

беретін бірден-бір бағалау жолы; тұлғаны ӛзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, 

бағытқа жеткізетін, шығармашыл бағалау жүйесі. Бүгінгі таңда мектептерде оқушы білімі – 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау негізінде бағалануда. Қалыптастырушы бағалау – 

оқыту үшін бағалау, жиынтық бағалау – оқытуды бағалау болып табылады.  

 Қалыптастырушы бағалау – бұл білім алушылардың оқудың қандай сатысында 

тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін 

анықтау үшін оқушылар мен мұғалімдердің қолданатын мәліметтерді іздеу мен түсіндіру 

үрдісі. Жалпы қалыптастырушы бағалау сабақ жүйесінде жеке қарастырылмайтын, сабақпен 

қатар жүретін үрдіс. Қалыптастырушы бағалаудың (оқыту үшін бағалау) маңызы – білім 

беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту, мақсаты– оқытудың 

қиындықтарын анықтау,оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін 

білу,болжау мен сұрыптау, жетістікке жеткендігін кӛрсететін кері байланыс. Бағалаудың 

мәні – бақылау, алынған мәліметтердің интерпретациясы, бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтау 

үшін қолданылуы мүмкін шешімдерді қорытындылау. Ол оқушының жаңа сабақты, тарауды 
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қалай меңгеріп жатқандығын жүйелі түрде бақылап, қадағалап отыру. Жиынтық бақылау 

жұмысына дейінгі оқушының білім деңгейін қалыптастыру, дамыту, жетілдіру. 

 Қалыптастырушы бағалау жұмысы сабақтың толық бӛлігін қамтуы міндетті емес. Ол 

сабақтың басында, сабақтың ортасында , сабақтың соңғы бӛлігінде жүргізіледі.Уақыт кӛлемі 

тапсырма деңгейіне сәйкес 5-10 минут болуы мүмкін.  

 Сабақ барысында қалыптастырушы бағалаудың формальді, формальді емес әдістерін 

тиімді әрі жүйелі қолдану қажет. Формальді бағалау әдісі нақты оқу мақсатына негізделіп 

жүргізіледі. Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі ӛткізу — жиынтық бағалаудың 

нәтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы 

білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың бастауы негізі 

қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін критериалды жүйе 

бойынша бағалаудың ӛміршеңдігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр. 

 Оқыту мен тәрбиелеу егіз ұғым екенін ескере отырып, ұлы жазушы Қадыр Мырзалиев 

былай деген«Баланың тентектігін қойдырам деп, қайсарлығын ӛлтіріп ала кӛрме» яғни бала 

теорияны меңгерумен қатар тәжірибе жүзінде де қалай жасау қажеттігін ұғынуы керек. 

Тәжірибелік жұмыс жасау барысында кӛптеген сұрақтар туындайды. Оқушылар ӛзара 

пікірлері мен болжамдар айта отырып, бірлесе жұмыс жасайды. Жұмыс жасау барысында 

оқушыларға кӛптеген сұрақтарды қоюға болады. Мысалы айта кететін болсақ ,кез келген 

сабақтың басталуы сұрақ – жауаптан тұрады. Сұрақтардың берілуіне байланысты оқушының 

пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады Бір-бірінің жауабына қанағаттанбаса, 

қосымша да сұрақтар беруі мүмкін.Олар түрткі сұрақтар, сынақтан ӛткізу, қайта бағыттау 

сұрақтары. Диалогтік оқыту оқушылар арасындағы пікірталас кезінде кӛп туындайды. Сабақ 

кезінде оқушылар берілген тапсырманы орындау барысында бір-бірімен сұхбат жүргізеді. 

Яғни талқыға салады. Ойдан ой туындайды, идеяларын бӛліседі, онысын дәлелдеуге 

тырысады, бір-бірімен келіспейтін кездері де болып жатады, яғни ӛздерінің бойына 

сенімділік ұялап, сабаққа деген ынтасы артып, ӛздеріне деген жауапкершілікті сезінеді. 

Оқушыларға ойын кеңейтетін, яғни ойын дамытатын тапсырмалар беріп отырсақ, онда 

олардың ойлау деңгейлерін кӛтеріп, сӛйлеу дағдыларын арттырамыз деген ойдамыз. Сабақ 

соңындағы кері байланыстың ӛзін де диалогқа жатқызуға болады. Сабақ кезінде кӛбінесе 

мұғалімнің сұрақ қойғанынан гӛрі оқушының оқушыға сұрақ қойғаны дұрыс деп есептейміз. 

Ӛйткені оқушылар сыныптасының қойған сұрағына қызығушылықпен жауап береді. Мұндай 

сәтте жауап дұрыс болмай қалған жағдайда басқа жауап беретін оқушы бар ма деп 

мұғалімнің қайта бағыттауына болады.  

 Егер оқушылардың жауабы дұрыс болмай қалған жағдайда сұрақ қойып отырған 

оқушы ӛз ойын ашық білдіріп, мысалдар келтіре отырып, түсіндіріп береді. Яғни оқушылар 

арсында пікірлесу, әңімелесу, ой бӛлісу арқылы сабаққа деген қызығушылық артады, білім 

беруді қиындататын қиындықтар мен түсінбестіктерді анықтайды, жояды.Осы теориялық 

құндылықтарды басшылыққа ала отырып , сабақ жоспарымызда критериалды бағалауды 

оқушының жас ерекшеліктерін ескере отырып мүмкіндігінше қолдану қажает. Осы аралық 

уақытта оқушыларым ынтымақтастық аясында топпен жұмыс жасауға, ӛзін-ӛзі бағалауға, 

топ басшылары бағалау парақшасымен жұмыс жасауға, топтар бірін –бірі бағалауға 

қалыптасып қалды. 

 

 

ЖАҢА ЗАМАН МҦҒАЛІМІ - ТАБЫСТЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 

 

Абдыгалиева Гульдария Болатбековна 

Ақтӛбе қаласы №56 ЖОББМ 

 

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа 

стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды 

дамуы, білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі ӛзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің 
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кӛпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның 

нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік 

пен дағды машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және 

кәсіби біліктілікке апаратын ақпаратты ӛзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, 

жылдам ӛзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты ӛмір сүру және жұмыс істеу болып 

табылады.  

Осыған орай қоғам ӛмірінің жаңа сапасының негізін құрайтын және елдің 

экономикалық қуаты мен ұлттық қауіпсіздігінің жаңа аса маңызды факторлары әрі базасы 

болып табылатын, қоғамдық даму деңгейінің ӛлшемдері ретінде, қазіргі білім беру жүйесінің 

және адам капиталының мен маңызы арта түскені анық. Қоғамдық қарым-қатынастар 

жүйесіндегі ӛзгерістер білім беру ісіне ісіне ықпал етеді және одан жаңа тарихи кезеңнің 

шақырылуына жұмыла үн қосуды әрі соған сай жауап беруді талап етеді, тұтастай алғанда 

экономиканың даму қажеттіліктеріне сәйкес келеді.  

Елбасының «Болашақта еңбек етіп, ӛмір сүретіндер- бүгінгі мектеп оқушылары. 

Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан да ұстазға 

жүктелетін міндет ӛте ауыр» -деген болатын. Ендеше ӛз ісіне берілген, жаңалықты 

жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің 

лайықты тұлғасы деуге болады.  

Дамыған елдердің тәжірибесі кӛрсетіп отырғандай, ұлттық мемлекеттің гүлденуінің 

негізгі шешуі факторлары мыналар: 

1. Жаңа ғылыми жаңалықты игеру.  

2. Білімнің деңгейін кӛтеруі.  

3. Мамандардың кәсіби білімі мен білігінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру.  

Сондықтанда бүгінгі мектептегі білім беру жүйесін реформалау ӛте қажетті іс шара 

деп білеміз. Мектептердегі оқу-тәрбие үрдісінің, оқулықтар сапасының, мұғалімдердің 

инновациялық қызметінің бәрі-бәрі електен ӛткізіліп жатқандығы – соның дәлелі.  

Жаңа жүзжылдықтың басында бұл жағдайлар тұтастай алғанда білім беру жүйесіне оң 

әсерін тигізіп отыр. Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға 

бӛлінген қаражаттар кӛңіл қуантады.  

 Білім беру жүйесіндегі жағдайдағы түбірімен ӛзгертуге, білім беру жүйесінің 

қоғамның қажеттіліктерінен қалыс қалмауына бағытталған  

-жүйелі білім берудегі критериальды бағалау; 

- білім беру жүйесінің жаңа енгізілімдерін қабылдау ; 

- материалдық-техникалық базаның, оқу-лабораториялық жабдықтың, оқу және 

әдістемелік әдебиеттің қазіргі талаптарға сәйкестілігі – Қазақстандық білімнің әлемдік 

стандартқа жол салғандығының кӛрінісі дер едім.  

Мұндағы мақсат-әлемдік білім беру кеңестігіне ықпалдастырылған және жеке тұлға 

мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын кӛп деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық 

моделін қалыптастыру үшін білім беруді дамытудағы стратегиялық басымдылықтарды 

белгілеу.  

Ал оның міндеттері: 

- білім беруді басқаруды одан әрі демократияландыру негізінде қазақстандық білім 

беру моделінің жұмыс істеуінің заңнамалық, нормативтік, құқықтық базасын жетілдіру ; 

- білім берудің мазмұны мен материялдық-техникалық базасын жетілдіру; 

- білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру; 

- білім беруді, ғылым мен ӛндірісті ықпалдастыру; 

- кәсіптік білім берудің сапасын арттыру үшін нақты экономика салаларын тартудың 

тетіктерін құру; 

 - әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдасу.  

Қазақстандық білім беру жүйесін дамыту әлемдік білім беру кеңістігінің білім беру 

әдіснамасының құрылымы мен мазмұнының жағдайына сай ӛзгертілгені –осының айғағы. 

Осы бағыттағы жұмыстарға тоқталсам, мемлекет басшысының : 
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―XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біз болашақтың 

жоғары технологиялық және ғылыми қатымды ӛндірістері үшін кадрлар қорын 

жасақтауымыз қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымда 

ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз. ‖ 

―Бәрі де мектептен басталады. Сондықтан біз 12 жылдық жалпы орта білім беруге 

кӛшіп, педагогтардың кәсіптік деңгейін, оқулықтар мен білім беру бағдарламаларының 

сапасын арттыруымыз керек, ‖- дегені ойға оралады.  

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі ең басты мәселе - жаңа заманның талабына жауап 

беретін мұғалімді қалыптастыру. Бұл мәселе түрлі ақпараттық технологиялардың жедел 

дамуымен тікелей байланысты. Қазіргі заманғы ақпараттар ағымының құрылымына біраз 

ӛзгерістер енгізілді. Техникалық прогресс әр адамның күші келетіндей ақпараттар кӛзін 

кӛбейтуге, оның ішінде кітап технологиясының мүмкіндіктерін еркін қолдануға кӛп кӛмегін 

тигізді. Қазіргі мұғалім ақпараттар ағымының тілін игере отырып, оқушының заманға сай 

бағыт алуына, ӛмірге түзу кӛзқарастарын қалыптастыруға әсер ете алады. Бұл білімдегі 

жаңалықтың оң әсері.  

Жаңа заман мұғалімі - оқушыларды қоғамдық ӛмірге дайындайтын әдіс-тәсілдер мен 

технология жүйесін меңгерген кәсіби маман. Оның міндеті негізгі оқыту әдістері арқылы 

оқушыларды алған материалдарды жинақтау, ӛңдеу, сақтауға үйрету. Ал жаңа заман 

мұғалімін дайындаудың алғы шарттарының бірі оны жаңа технологияларды меңгеруге және 

мәліметтерді ӛңдеуге дағдыландыру. Жаңа заман мұғалімі дегеніміз кім? 

1. Оқытудың әр алуан әдістері мен тәсілдерін пайдалана білетін және оларды сабақтың 

жоғары әсерлілігіне жету үшін тиімді үйлестіре алатын; 

2. Оқу-тәрбие жұмысын бақылау және талдау іскерлігін қалыптастыруға ұмтылатын; 

3. Оқушылардың ойлау қызметін жаңдандырудың тәсілдерін зерттеп, оларды қолдана 

білуге талпынатын; 

4. Балалар мен жасӛспірімдердің психологиясы негізіне сүйене отырып, оқушылармен 

оқу-тәрбие жұмысын жүргізуге бейімделген; 

5. Ғылыми - педагогикалық зерттеулер жүргізудің элементтерін тәжірибе арқылы 

қалыптастырылған; 

6. Жан-жақты білімді, жоғарғы мәдениетті, әділетті, ӛмірге кӛзқарасы түзу, ӛз 

мамандығы бойынша ғылыми ізденіс бағытында шығармашылықпен жұмыс жасайтын 

маман.  

Жаңаша оқытуда оқушы мұғалімнің түсіндіргенін ғана меңгеріп қоймай, мұғаліммен 

тікелей пікірталасқа кӛшеді. Оқушы белсенді рӛл атқарушы емес, жетекші бағытты ұстайды. 

Ол әлемді тануға, белсенділікті анықтауға ӛзі жауап іздейді, шешімдер де әр оқушыда әр 

түрлі болады. Тапқан шешімін ақиқат деп қабылдамай, ізденісті әрі қарай жалғастырады. 

Мұғалім мен оқушы арасында тығыз байланыс қалыптасады, екеуі де бірлік одақта қызмет 

істейді.  

Ал мұндай мұғалімді қалыптастыру үшін қоғам мен ондағы мектептердің 

материалдық-техникалық базасын толығымен жабдықтау қажет. Осы бағытта жалпы білім 

беретін мектебіміз толық компьютрлендірілді, әр кабинеттегі интерактивті тақта, кітапхана 

интернет жүйесіне қосулы, іт және робототехника кабинеттері де оқушы сұранысына сай 

жұмыс жасауда. Кітапхана да оқушы, мұғалім қажеттілігіне орай «coworking» орталығы 

ашылып, кітаптар QR -қа аударылып, планшет, ұялы телефонмен оқуға мүмкіншілік 

жасалды. Сондай-ақ жоғары оқу орындары мен мектептер арасында тығыз іскерлік байланыс 

орнатылуы қажет десек, Қ. Жұбанов атындағы университетпен бірлесіп ашылған «Қазақ 

тілі», «Ӛзін-ӛзі тану» кафедралары мектебімізде жұмыс жасауда. Нәтижесінде оқушылардың 

ғылыми – конференцияларда, жобаларда жетістіктері арта түсті. Келер ұрпаққа қоғам 

талабыңа сай тәрбие мен білім беруде жаңа заман мұғалімдерінің инновациялық іс-әрекеттің 

ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру маңызды мәселелердің бірі.  

 XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін 

қалыптастыру мәселелері –кезек күттірмейтін ӛзекті қоғам талабы. Сондықтан жаңа заман 
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мұғалімдерінің жаңа педагогикалық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастыру 

қажет. Бұл жағдайда мұғалімнің бойында ӛз мамандығына сүйіспеншілігі, кәсіби шеберлігін 

дамытуға талпынысы, іскерлік қарым-қатынастарды шебер игеруі, бейімділік жағдаятына 

бағдарлана алуы, әдіс-тәсілдерді жетілдірудегі ізденістік белсенділіктің және инновациялық 

әдіс-тәсілді меңгерудегі жаңа ой туғызуға талпынуы шарт. Осы шарттардың орындалуы 

барысында әрбір мұғалімнің инновациялық белсенділік деңгейін анықтауға болады. Сол 

себепті мектебімізде «Тәжірибедегі рефлексия», «Мектептегі мұғалімдер кӛшбасшылығы», 

«Жаңартылған білім бағдарламасы», «Жаратылыстану бағытындағы үш тілде оқытудан» 

білімін жетілдіріп, курстан ӛткен әріптестер 67%-ды құрайды. Әрине бұл әлі де жетілдіруді 

қажет етеді. «Істің басталуынан сұра» демекші, бұл аз уақыттағы- елеулі жетістіктер.  

Ғылыми-техникалық прогресс және қоғамдағы болып жатқан саяси-әлеуметтік 

ӛзгерістер, адам әрекетіне әсер етіп, жоғары білімді мамандарға қойылатын талаптар жүйесін 

ӛзгертуде. Қоғамдағы оқу-ағарту, білім беру салаларындағы ізгілендіру мен 

демократикаландыру үрдістері, ең алдымен жоғары мектеп жағдайында білім берудің 

қызметіне жаңаша қарап, бұл бағыттағы қол жеткен табыстарға сын кӛзбен саралай қарап, 

оқу үрдісін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын ізестіруді талап етеді.  

Ең басты себеп білім беру ісіндегі басты тұлға -мұғалімнің дайындақ деңгейі, оқулық 

сапасы, сондай-ақ пәнді оқыту әдістемесінің тиімділігі, әлемдік тәжірибе, бәсекеге 

қабілеттікке ұмтылу арқылы оңтайлы нәтижеге қол жеткіземіз дегім келеді. .  

Сонымен, сӛзімді қортынындылай келе, жаңа заман мұғалімі жаңаша сипаттағы білім 

беру жүйесінің жасаушысы ретінде оған әлеуметтік жағдайын кӛтеруге, ӛзінің біліктілік, 

білімділік, кәсіби деңгейін арттыруына мемлекет тарапынан жасалып жатқан жағдай, 

Елбасының ӛзі бас болып «Педагог мәртебесін» ұлықтауы жігерін жандырып, нұр үстіне нұр 

болғандай. Ендігі кезекте әр мұғалімнің іс-әрекетіндегі білім сапасы да әлемдік білім беру 

кеңістігінің талаптарына толық жауап беруге сәйкес болуы заңды дер едім.  

 

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ- ЗАМАН  ТАЛАБЫ 

 

Азбергенова Данагул Тураровна 

Қади Кҥнсая Тәңірбергенқызы 

Ақтӛбе қаласы,  № 64 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 

 

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі-білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден 

озып келетін заманы туды. Бүгінгі жаһандану заманында жас ұрпаққа білім беру-жаңа 

ізденіс, тың жаңалықтармен заман сұранысына сай кӛзқарас арқылы жүзеге асыруды талап 

етіп отыр. 

Мемлекет болашағының кепілі-жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен ӛткір 

мәселе жоқ екені белгілі. Қазақтың кемел талантты ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді 

түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек»,-деген. Қазақстан Республикасының білім 

беру реформаларының негізгі мақсаты-білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға 

бейімдеу. Елбасымыз жолдауында айткандай: «Болашақ ӛркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет». Соған орай оқытудың парадигасы 

ӛзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. 

Ғылым мен техниканың күн санап ӛсуіне байланысты педагогика ғылымының 

теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі ӛзгеруде. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

үлкен жауапкершілік тұрғаны мәлім. Ұстаз болашақ ұрпақ тәрбиелеуші және білім беруші 

тұлға болғандықтан, кӛтерер жүгіде ауыр. 

Қазіргі таңда оқушылардың құзыреттілік біліктерін, алған білімдерін ӛмірлік жағдайда 

тиімді колдана білу қабілеттерін дамытудың маңыздылығы арта түскені айқын. Оқытудың 
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әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын колданудың тиімділігін арттыру, әлемдік білім 

кеңістігіне ену-білім беру процесінің негізі болып табылады. 

Қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» пәндері 

бойынша оқушылар кез келген ауызша немесе жазбаша мәтіндерді сенімді және сын 

тұрғысынан қолдана білуі, басқалармен әртүрлі тақырып тӛңірегінде саналы әрі анық әңгіме 

жүргізіп, әртүрлі мақсатқа арналған мазмұнды мәтін құра білуге дағдылануы керек. Бұл 

оқушыларды тіл және әдебиетке қатысты мәлеселелермен қатар, заманауи такырыптар мен 

мәселелерді талкылауға дайындап олардың пікірталасқа араласуына түрткі болады. 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқи отырып, оқушылар негізгі тӛрт тілдік дағды, атап айтар 

болсақ, айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым бойынша түсініктері мен кабілеттерін 

кеңейтеді. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енгізіп жаткан жаңартылған білім беру 

бағдарламасы- заман талабына сай болашақ ұрпақтың сұранысын канағаттандаратын тың 

бағдарлама. Жаңаша оқытуда педагогиканың барлық аспектілері сындарлы оқытуға 

негізделген. Яғни оқушылардың бір-біріне сын тұрғысынан карауы. Жаңартылган білім 

берудің маңыздылығы -окушы тұлғасының үйлесімді, колайлы білім беру ортасын құра 

отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынаска түсу, жеке, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықпен қолдана білу. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі: жеңілден қиынға қарай 

берілуінде. Оқушылар білімін критериалды бағалау, оқушылардың оқу жетістіктерінің 

мониторингісін уақытылы жүргізуге, мұғалімге сабақты кажетті мазмұнмен толықтыруға 

мүмкіндік береді, оқушылардың оқуға деген уәждерін арттырады, окытудың заманауи 

әдістерін біріктіреді. 

Оқытушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, ӛмірде де табысты болуы 

мұғалімнің қабілетіне, шеберлігіне, оның құзыреттілігіне байланысты. Сондықтан да 

ұстаздар оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыруы керек. «Мұғалім кӛп әдісті білуге 

тырысуы керек. Оны ӛзіне сүйеніш, колғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,- деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне 

сай болуы қажет. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс жасауда. 

XXI ғасырда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның білімділігімен анықталады, сондықтан 

білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

 

Пайдаланған әдебиет: 
1.Білім берудегі инновациялық технологиялар – №3, 2015 

2. Жаңа формация мұғалімі.- Мирамгул.-bilimsite.kz  

3. Мұғалімге арналған нұсқаулық: - Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығының баспасы, 2014.- 292 б. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИКА 

 

Айтуғанова Рабиға Амангелдіқызы,  

учитель русского языка и литературы, учитель- исследователь 

Байназар Ғалия Тасболатқызы,  

учитель русского языка и литературы, учитель-эксперт 

КГУ Шиелийская районная средняя общеобразовательная вечерняя школа 

 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной 

деятельности. Поэтому стимулирование – это фактор деятельности учителя. В самом 

названии «методы стимулирования и мотивации» находит отражение единство деятельности 

учителя и учащихся: стимулов учителя и изменение мотивации школьников. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь 

арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности: 

 словесные 

 наглядные и практические методы 

 репродуктивные и поисковые методы 

 методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

1) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения, 

как в общественном, так и в личностном плане – получения желаемой профессии, для 

активной общественной и культурной жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно 

приковывает внимание учеников к теме урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает 

интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие 

преодолеть утомляемость. На уроке стараюсь дать стимул для начала умственного процесса 

мышления. Здесь использую приѐм – создание учебно-познавательной ситуации. Ученики, 

особенно мальчики, позволяют повышенный интерес к практическим работам, которые в 

этом случае выступают в роли стимуляторов активности в учении. 

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые методы в 

том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей 

школьников, т.е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом 

учебной деятельности учащихся является стремление решить поставленную задачу. 

Это и проблемное изложение проблемного учебного материала, и организация 

поисково-исследовательской деятельности учащихся. Эти методы способствуют 

возбуждению и поддержанию глубокого интереса к самому содержанию учебного 

материала, к общим приемам познавательных действий, формируя тем самым у учащихся 

положительную мотивацию учебной деятельности.  

4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс элементов 

самостоятельной работы , если конечно, они обладают необходимыми умениями и навыками 

для еѐ успешного выполнения. В данном случае у учащихся появляется стимул к 

выполнению задания правильно и лучше, чем у соседа. 

5) В целях повышения интереса у учащихся к изучению русского языка и 

литературы, лучшего усвоения материала, использую ОК (опорные конспекты) и другие 

нестандартные формы организации обучения: дидактические игры, лингвистические сказки, 

комплекс алгоритмов по орфографии , пунктуации, морфологии, синтаксису. 

Внимание учителя сегодня направлено на поиск резервов повышения эффективности 

урока. Отсюда стремление учителя работать творчески, использовать нетрадиционные 

формы обучения, опираясь на опыт известных педагогов и новаторов. Так заинтересовалась 

технологией интенсификацией обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала В.Ф. Шаталова. Идея технологии заключается в увеличении объема изучаемого на 
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одном уроке тематического материала, сведения этого материала в крупные блоки в виде 

опорного конспекта. На мой взгляд, методика интересная и перспективная. Считаю, что этот 

метод обучения способствует повышению эффективности урока. Я убедилась, что эта 

методика имеет место в практике школьного обучения и некоторые существенные 

преимущества перед традиционной методикой: 

 теоретический материал систематизирован по разделам и темам, выражен 

компактно и в то же время доступно для обучающихся, подаѐтся учащимся крупными 

блоками, при этом внимание акцентируется на главном и второстепенном в цвете; 

 ученики получают возможность видеть сначала целое, а затем постепенно 

переходить к детальному изучению. 

 ОК – это она из форм передачи информации, это план устного ответа; это 

помощник при выполнении тренировочных упражнений, это хорошее справочное пособие 

для учащихся
1
;  

 при помощи ОК отрабатывается навык связанной устной речи на 

лингвистическом материале (развивающее обучение – это интеллектуальное сомнение; а 

почему, а где, а как, поэтому, составляя ОК, создаю проблемную ситуацию); 

 сотрудничество учителя с учащимся (работа идѐт в режиме диалога). Создаѐтся 

атмосфера психологического комфорта, уверенности, ситуация успеха. Работая с ОК, дети 

полностью раскрепощаются. Даже слабые ученики начинают чувствовать себя увереннее, 

они не зря сидят на уроке. Они способны разобраться в не таком непростом русском языке – 

вот он такой желанный интерес и любовь к предмету. Появляется мотивация «хочу 

учиться!». Значит, работая с ОК имеет важное воспитательное значение; 

 использование ОК даѐт возможность уметь организовать повторение как 

итоговое, так и текущее; 

 формирование навыков грамотного навыка отрабатывается на практических 

уроках, высвобождает большое количество уроков для закрепления навыков знания. 

ОК не вызывает трудности при запоминания воспроизведении. После многократного 

обращения к нему на всех последующих уроках, как показывает практика, информация 

«отпечатывается» в памяти детей. Разумеется все ученики в силу различных причин 

способны достойно принять и усвоить материал, поэтому слабым учащимся разрешается 

пользоваться опорой до тех пор, пока она станет им не нужна. 

Таким образом, многократно повторенный материал дает возможность мне опросить 

всех, по всей теме. Проверить качество знаний, учесть индивидуальные возможности 

каждого ученика и помочь школьнику увидеть стройность и логичность усвоенного 

материала. На каждом практическом уроке в дальнейшем в центре внимания будет одно 

понятие, но закрепление и углубление знаний о нѐм пойдет параллельно с закреплением 

знаний об остальных понятиях. 

Я с удовольствием учу, дети с удовольствием учатся. 

Успешность учебной деятельности зависит от того, на что она направлена, какие цели 

осуществляют учащиеся, направлены ли эти цели на овладение материалом. Изучение любой 

темы состоит из 3 этапов: 

 мотивационного; 

 операционально-познавательного; 

 рефлексивно-оценочного. 

Мотивационный 

На уроке занятия создаю учебно-познавательную ситуацию, которая вводит учащихся 

в предмет темы, использую такие приѐмы, как постановка задачи, беседа о значимости темы 

(использую коучинговые подходы и технологию АМО – активных методов обучения), 

рассказ о том, как решается эта проблема. Обязательно формулируем основную учебную 

задачу, которая показывает тот ориентир, на который учащиеся должны направить свою 

деятельность в процессе изучения темы. Это основа для постановки целей, направленных на 

изучение материала. 
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Мотивационный этап – это сообщение, почему и для чего учащимся нужно знать 

данный раздел программы, какова основная учебная задача данной работы. 

Операционно-познавательный этап 

Это этап моделирования объектов обучения, то есть изучение материала, при котором 

используются эффективные приемы, методы, формы и средства. 

Коллективные формы учебной деятельности, когда ученик, работая в коллективе и 

наблюдая за деятельностью товарищей, понимает, какой интерес у них вызывает его 

деятельность, какую ценность представляет для них эта работа, начинает сам ценить, 

понимать, что учебная работа значима сама по себе. Это становиться его потребностью и 

приобретает для него ценное значение, а, следовательно, ведет к мотивации. 

Сформированность учебной деятельности достигается через формы самостоятельной 

работы на уроке и приѐмы самостоятельного приобретения знаний. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Это итоговый анализ своей деятельности, умение оценивать еѐ. У обучающихся нужно 

сформировать умение оценивать свою деятельность, поэтому важны самоконтроль и 

самооценка предстоящей деятельности по изучению темы. Работа организуется так, чтобы 

учащиеся могли испытывать чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, 

радость победы над преодоленными трудностями, счастье познания нового, интересного. В 

учебном процессе очень важны и создание условий, и формирование потребностей, и 

организация учебной деятельности учащихся разные. Для становления такой мотивации 

следует использовать не один путь, а все пути в определѐнной системе, в комплексе, ибо не 

один из них сами по себе, без других, не может играть решающей роли в становлении 

мотивации всех учащихся. То, что для одного - решающее, для другого – не может быть.  

В совокупности, в комплексе все указанные пути – достаточно эффективное средство 

формирования нужной мотивационной сферы у школьников. 

Положительная мотивация является основой успешности урока, толчком к 

самореализации каждого учащегося на уроке, главной движущей силой, формирующей 

интерес к уроку. 

  

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Багиева Гульзат Амангельдиновна 

Айтенова Лаура  Тураровна 

Ақтӛбе қаласы,  №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Бастауыш сынып мұғалімдері 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап 

келеміз», — деген сӛзі ұстаз қауымына үлкен тапсырыстарды артып отыр. Еліміздің 

болашағы кӛркейіп, ӛркениетті елдердің қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен 

кӛрінеді. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту 

технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 

жүзеге асыра отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарлатуды кӛздейді.Бүгінгі күннің талабына сай білім саласында жаңа технологиялар 

қолданудың маңызы зор. 

Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік, интеллектуалдық 

дамуының жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың үздіксіз 

үрдісі десек, оның тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу процесінің ғылыми 

теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы 
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әдістеріне кӛшуді талап етеді. Ондағы негізгі мақсат оқушыға сапалы білім беру болып 

табылады. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа кез келген пәнді ұғындырудың тиімді жолы – жаңа 

технология негіздері болып табылады.  

Ұстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы тәрбие беру, шәкіртердің 

талабы мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету. Баланы жан-жақты жетілдіруде үлкен 

танымдық баспалдақтарына жетелер дағды – машықтарды қалыптастыруға жол ашатын 

оқыту мен тәрбие технологиясын жете білу, оны меңгеру, ӛз біліктілігін арттыру. Қазақ тілі 

сабағы әрі тартымды, әрі қызықты, әрі сапалы болуы әр ұстаздың ӛзіне, білім деңгейіне, 

кәсіби шеберлігіне байланысты. Оқу-тәрбие негізі-сабақ. Жаңа әдістерді пайдалануы – 

бүгінгі күннің талабы.  

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ―Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде‖ және ―Тіліміздің 

мемлекеттік қызметте де, ӛндірісте де, ғылымда да, білім беруде де дәл орыс тілінің 

қолданылуындай болып қолданылуы үшін қолдан келгеннің бәрін істеу керек‖ деген 

тұжырымдары бар. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану мұғалім үшін 

қандай маңызды болса, оқушы үшін одан да маңызды. Жаңа технологиялар оқушылардың 

білім сапасын арттыруға, ӛздігінен жұмыс істеу мүмкіндігін молайтуға кӛп кӛмегін тигізеді. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев кӛрсеткендей, Қазақстанның болашағы қазақ тілінің дамуына, 

тағдырына тікелей байланысты. Сондықтан да мемлекеттік тілдің оқытылу жағдайына кӛп 

кӛңіл бӛлініп отыр.Осы тұрғыда жаңа технологияларды қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

кеңінен пайдаланамыз. 

Ол-сонымен бірге басқа ұлт балаларына қазақтың әдебиеті мен мәдениетін, ғылымын, 

ӛнерін насихаттайтын пән. Оқытушы сабақты дұрыс жоспарлап, мақсатын нақты белгілеп 

алмайынша дегеніне жете алмайды. Әр сыныптың бағдарламасына қарай оқушылар жаңа 

сӛздерді меңгереді, сӛздерді жаттаумен тынбай, сол сӛздерді қатыстырып, сӛйлем және мәтін 

құрастыра білу керек. 

Соңғы жылдары оқытудың жаңа технологиялары білім беру саласында кеңінен 

қолданылып келеді. Олардың ішінде отандық әдіскер ғалымдар жасақтаған «Модульдік 

оқыту технологиясы» (М. Жанпейісова), «Деңгейлік тапсырмалар» (Ж. Қараев), әсіресе қазақ 

тілі мен әдебиеті сабақтарына арналған «Сатылай кешенді талдау» (Н. Оразақынова) т.б. 

технологиялары мұғалімдердің қызығушылығын арттырып, оқу үдерістеріне кеңінен 

ендірілуде. Мұндай әдіс – тәсілдер мен оқытудың жаңа технологиялары туралы арнайы 

еңбектер мен ғылыми – әдістемелік тұрғыдан баяндайтын құралдар, түрлі курстар мен білім 

сатысы оқулары арқылы мұғалімдердің әдіскерлік шеберліктерін ұштауларына мүмкіндіктер 

мол. Сондықтан түпкі нәтижені таңдаудың, оны мақсатқа сай ұйымдастыра білудің маңызы 

зор. 

Оқыту әдістерінің кез келген түрін белсенді әрекетке айналдыру – мұғалімнің 

әдіскерлік шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне байланысты болмақ. Оқыту әрекетінде 

жеке, топтық, ұжымдық жұмыстарды оқу мазмұны мен мақсатқа сәйкес, үйлесімді түрде 

жүргізудің қажеттілігі осыдан туындайды. 

Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың сӛздік 

қорын молайту, сӛйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айту, 

диалогтік сӛйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білу, сауатты жазуға дағдыландыру, 

дүниетанымын, ой — ӛрісін кеңейту, ӛмірге деген кӛзқарасын жан — жақты дамытып, 

шығармашылық қабілетіне жол ашу. 

Қазіргі заманның әлеуметтік экономикалық жағдайында оқушылардың білім деңгейін 

кӛтеру белгілі бір дәрежеде жеке тұлғаның ӛзін – ӛзі жан – жақты танып білуі мен 

қалыптасуына жағдай жасауға бағытталған.  

Бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, 

нәтижелер беруде. Әрбір сабақта оқытудың тиімді әдіс – тәсілдерін енгізіп жүрсе, білім 

сапасына елеулі әсер етеді. Кез келген сабақты қызықты ӛткізу үшін әрбір ұстаз жаңалыққа 

ұмтылып, ізденіс үстінде болғаны абзал. 
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Жеке тұлғаның қалыптасып, ой – ӛрісінің дамуы, белсенділігіні, білім алу қажеттілігі, 

оны ӛмірде іс – тәжірибеде қолдану, шығармашылық міндеттерді ойдағыдай шешудің негізгі 

құралының бірі – оқушылардың ӛзіндік жұмысы болып табылады. 

Жаңа әрі пайдалы ізденістердің бірі қазақ тілі мен әдебиеті сабағында 

қолданылыпжүрген әдістердің бірі – «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 

технологиясы. Бұл технология 18 елдің тәжірибесіне енгізілген. Бұл технология 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, ойлау белсенділігін, 

тапқырлығын, ӛзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын қалыптастырады. Сыни 

тұрғысынан ойлау технологиясы ьойынша сабақ құрылымы қызығушылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс кезеңдерінен тұрып, әр кезеңдегі тәрбиелік және оқу 

мақсаттары әр түрлі стратегияларды қолдана отырып, алға мақсат қою, мәселені зерттеу, 

жауап іздеу, оқушылардың ӛз ойларын ашық айта білуге тәрбиелейді. 

Жалпы айтқанда, «Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлау» стратегиясы сабақты 

жоспарлауда ӛте тиімді. Мұнда оқушының ойы шыңдалып, ӛз даму деңгейіне сай 

жетістіктерге жетуге болады. Сын тұрғысынан ойлау жобасы мынадай үш құрылымнан 

тұрады: 

– қызығушылықты ояту; 

– мағынаны тану; 

– ой толғаныс. 

Бұл технологияда бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Соңғы кезеңде 

оқушы ӛз шығармашылық қабілетін таныта алады. 

Педагогикалық қызметтің басты мақсаты оқу-тәрбие ісінде жаңа педагогикалық 

технологияларды ұтымды пайдалану. Ол үшін жаңа технологияларды игеру және оны 

шығармашылықпен дамыту, инновациялық технологиялармен білім беру. Сонда ғана 

қабілетті мамандар дайындай аламыз. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдану арқылы 

оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қазіргі қоғам талабына сай ой-ӛрісін дамыту, 

шығармашылығын кеңейту, дамыту, терең білімді, бәсекеге қабілетті тұлғаны жасау, заман 

сұранысына сай ізденімпаз тұлғаны қалыптастыру.  

Сондықтан оқытушы үшін сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, оқу – тәрбие 

жұмыстарын жүйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, ӛзгерістер енгізуге барлық күш – 

жігерін жұмсауы тиіс. 

Жаңаша жаңғыртып оқыту, интерактив әдістер, жаңа технологиялар тіл үйренушінің 

танымдық, білімдік белсенділігін тудыруға, уәждемесін тудыруға бағытталған. Бірақ бұның 

бәрі оқытушының шеберлігіне байланысты, оқытушы үнемі ізденісте болуы қажет. Мұғалім 

жұмысты ұйымдастыра білуі қажет: мақсат қою, жұмысты жоспарлау, тапсырманы бӛлу, 

оқушының әрекетін бақылау және бағалау, мұғалім шәкірттердің кеңесшісі болады. 

Жұмысты ұйымдастырып, топқа бӛліп, әр топқа тақырып беріп, оларды талқылау кӛзделеді. 

Келесі әр шәкіртке жеке-жеке тапсырма беру, одан кейін жұптық тапсырмаға әр түрлі 

тапсырмалар беруге болады. Соңында бүкіл топ ӛз жұмыстарының нәтижесін талқылайды, 

бір-бірін бағалайды. 

Қорыта айтқанда, оқыту процесінің нәтижелі болуы оқытушының сабақ беру 

шеберлігіне, сабағын қызғылықты жүргізіп, зейін қойдыра білуіне, оқушылардың ӛздігінен 

білім алуға үйренуіне байланысты.  

Қандай да болмасын жаңа әдіс-тәсілдер әрбір оқушының ӛз бетімен оқып үйренуіне 

сенімін ұялатып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне, қорытынды жасай алуына, сӛйлеу 

мәдениетінің ӛсуіне ықпал етеді, білім сапасын арттырады. Оқыту технологияларын 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. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА  ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУ 

 

Байтенова Асель Карагуловна 

Уристемова Сандуғаш Шынболатовна 

Ақтӛбе қаласы, №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 

 

Басты байлық - адам, ал адам байлығы - білім. Сондықтан да, күллі әлемдік жаңа 

идеология ең әуелі білімнің теңдессіз күшіне арқа сүйейді. ХХІ ғасыр - білекке емес - 

білімге, күшке емес - епке тоқтаған заман.  

Еліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне аса мән берілуде. 

Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру барысында оқушының жеке 

тұлғасын жан-жақты жетілдіруге, олардың танымдық әрекетін дамытумен қатар ғаламдық 

ой-санасын қалыптастыруға ерекше назар аударылуда.  

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім беру 

жолында түбегейлі ӛзгешеліктер жүріп жатыр. Жеке тұлға яғни дарынды, шығармашылық 

тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің ең маңыздысы. Мақсатты 

білім беру - тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Адамзат баласының ӛз ұрпағын оқыту 

тәрбиелеудегі ең озық тиімді ізденістерін, тәжірибелерін жалғастырып, тың жолдар іздеу 

педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту жалғаса бермек.  

Білімнің сапасын кӛтерудің қазіргі таңда жолдары кӛп. Ең бастысы білімді де білікті, 

ұшқыр ойлы шығармашылық қабілеті мол ұстаздың шәкіртімен бірлесе еңбек етуі талап 

етіледі.  

Білім сапасы дегеніміз – мектепте білім алып отырған шәкірттің немесе мектеп 

бітірушінің білім алу арқылы әзірлігінің сапасы мен білім беру қызметінің сапасын қамтитын 

түсінік.  

Сапалы білім тәрбие беруде орын алған кемшіліктерді жойып дүние жүзілік 

ӛркениеттілікке жету ХХІ ғасырдын үлесіне тиіп отыр.  

Сапалы білім беру дегеніміз – ғылымға негізделген жүйелі бағдарлама бойынша 

теориялық практикалық іске, еңбекке баулу дүниетанымын кеңейту. Баланың бойындағы бар 

қабілетін кемеліне келтіріп жетілдіру болып табылады.  

Балалардың білім сапасын арттыруда мұғалім бала дамуының мынадай негізгі 

белгілерін: дербестігін, проблемалық ситуация, шығармашылық таным әрекетін, 

диалектикалық ойлауы т.б. қадағалап, балалар мен жеке, дара жұмыстар жүргізеді. 

 Оқушыларды пәнге қызықтыру арқылы сабаққа ынтасын арттырып, оны бірте-бірте 

тұрақтандырып қалыптастыру қажет. Оқу жоспары мен бағдарламасы, оқулық пен 

кӛрнекілік құралдар, мұғалімдердің дидактикалық жағынан тәжірибесі мен кәсіби шеберлігін 

арттыру тіл пәнін оқытудың сапасын жетілдіретін басты белгілері деп білеміз.  

Мұғалім оқытудың әдістері мен тәсілдерін шебер меңгеруі арқылы қазақ тілін оқытуда 

оқушыларға тиянақты, сапалы білім беруге болады. Ол жақсы ұйымдастырылған оқытушы 

мен оқушы арасындағы қызметтінен кӛрінеді. 

Қазақ тілін оқыту барысында тақырыптың мазмұнына сай білім берудің әр түрлі әдіс-

тәсілін қолдану ерекшелігін меңгерген жӛн. Ғалымдар пікіріне сүйене отырып, қазақ тілі 

оқыту әдістерінің түрлерін топтастыруға болады  

Баяндау әдісі, түсіндіру, әңгіме, сұрақ-жауап.  

Кітаппен жұмыс әдісі.  

Кӛрнекілік әдісі.  

Техникалық құралдармен жұмыс істеу әдісі.  

Жаттығу әдісі.  
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Іс жүзінде осы жоғарыда аталған әдістің түрлерін кеңінен қолдану арқылы 

оқушыларға сапалы білім беруге болады.  

Сабақ - мұғалім айнасы. Мектепте қазақ тілін оқытудың негізгі міндеттерін 

оқушыларға сауатты жазуға, ӛз ойын, сӛзін еркін сӛйлеп, әдеби тіл нормаларын жаттықтыру, 

әдепті, мәдениетті сӛйлеуге үйретуді, жан-жақты тәрбиелі азамат болуға тәрбиелеуді, қазақ 

тілін оқыту әдістемесін педагогика ғылымының жетістіктерімен ұштастыра алатын, 

шығармашылықпен еңбек ететін, ғылыми дүниетанымы кең ұстаз ғана атқара алады.  

Қай сабақ болмасын, оқушыларды ізденіске баулу керек. Оны жүзеге асырудың 

бірден-бір жолы - сабақ процесінде ойын түрлерін тиімді пайдалану.  

Сабақта ойынды тиімді пайдалану оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын, 

танымдық белсенділіктерін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар олардың талабын 

ұштатастырып, ой-ӛрісін кеңейтуге, іздену қабілеттерін дамытуға әсерін тигізеді  

Оқушыларды сабаққа қызықтыру үшін концерт-сабақтар, практикум-сабақтар, жарыс 

сабақтары сияқты сабақ түрлері мектептерде ӛткізіледі.  

Сабақта оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін дұрыс меңгерген жӛн.  

Ойын түрлері дұрыс қолданылып ӛткізілген сабақта оқушының қазақ тілін үйренуге 

деген ықыласы арттырып, тілді білуге қызығушылығын оятады. Оқушылар білімді ойын 

арқылы да алады. Сабақта ойын арқылы білімін шыңдап,ой-ӛрісін кеңейте алады. Оқушының 

жас ерекшелігіне, зейініне сай ұйымдастырылған ойындар баланың ақылын, дүние танымын 

кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін қалыптастырады және сабаққа қызығушылақтарын 

арттырады.  

Оқушылардың сабақтағы қызығушылығы мен белсенділігін қалыптастырудың 

жолдары сан-алуан.  

Сабақтағы ойын түрі - ұжымдық еңбек, сондай-ақ тәрбиелік мәні зор тәсілдерге 

жатады. Ойын барысында оқушының қабілеті, іскерлігі кӛрінеді. Мұғалім әр оқушының 

жұмысын бағалауға мүмкіндік алады. Ойын оқушыны бірігіп жұмыс істеуге үйретеді, 

іздендіру, іздену дағдыларын қалыптастырады.  

Ойын түрлерін қолдану арқылы жаңа тақырыпты жеңіл де тиянақты, нақты 

түсіндіруге, меңгеруге жағдай жасалып, ол оқушының санасында берік сақталады.  

Қазақ тілі сабақтарында ойын түрлерін мынадай мақсаттармен қолдануға болады:  

1. Тән дыбыстарды дұрыс меңгерту 

2. Дұрыс оқу дағдысын қалыптастыру  

3. Лексиканы меңгерту  

4. Грамматикалық, морфологиялық құрымдарды меңгерту  

5. Оқушының ойын дамыту, дұрыс айту, жазу, оқи білу дағдыларын қалыптастыру  

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып,олардың қызығушылығын арттыра 

түсу үшін, әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау  

2. Арнаулы бір тақырыпта пікір талас тудыру.  

3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешу 

(сӛзжұмбақ, құрастырмалы ойындар)  

4. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытында жұмыс (мәтін мазмұнын ӛңдеу, шағын 

әңгіме мәтінін құру т.б.)  

5. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бӛліктерге бӛлу, ат қойғызу  

6. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рӛлге бӛліп оқыту  

7. Ұнатқан кейіпкеріне мінездеме беру  

8. Ой шапшаңдығын, сӛз байлығын дамытуда ӛлең шұмақтарын құрастыру  

Оқушыларға білім жүйесін терең әрі тиянақты беру үшін оқыту әдісін жетілдіру әр 

ұстаздың негізгі міндеті.  

Оқушылардың сабақта қызығушылықтарын арттыру мақсатында әр түрлі тест 

жұмыстарын жүргізу, тірек-сызбалар құру арқылы сабақтың тиімділігі арта түседі.  

Тірек-сызбалар арқылы әр түрлі тапсырмалар ұсынуға болады.  



«Қазіргі ғылым мен білімнің негізгі аспектілері» // «Ключевые аспекты современной науки и образования» 

~ 18 ~ 
 

1. Зат есім + етістік, сын есім + зат есім,т.б  

2. Зат есім + зат еім тудырушы жұрнақ + кӛптік жалғау + барыс септік  

3. Етістік + тұйық етістік тудырушы жұрнақ + табыс септік  

«Басқатырғы» ойындары, «Адасқан буындар» ойыны, «Иә немесе Жоқ» ойыны, 

«Ойлан да, орнына қой» ойыны, семантикалық карталар толтыру, тақырып бойынша 

ассоциация құру, синквэйн әдісін қодану - бұнын бәрі оқушылардың сабақта 

қызығушылықтарын арттыра түседі білім сапасын кӛтереді.  

Қорыта келе, оқушылдардың қазақ тілі пәніне қызығушылықтарын әр түрлі 

тәсілдермен арттыра түсіп, сол алған білімді сапалы игеріп, оны күнделікті тұрмыс-

тіршілікте пайдалануға үйрету және ойлау қабілетінің дамуына, шығармашылық дағдыларын 

жетілуіне жол ашады. 

 

 

 

«ӚЗІН-ӚЗІ ТАНУ ПӘНІ» — БАЛАНЫҢ ӘЛЕМІН АДАМГЕРШІЛІК, РУХАНИ 

ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БАЙЫТУ КӚЗІ 

 

Батыргалиева Айнура Александровна 

Кайдасова Айнур Нурлановна 

Ақтӛбе қаласы, №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Ӛзін –ӛзі тану пәні мұғалімдері 

 

Халқымыздың сан ғасырлық тыныс-тіршілігінің ӛзіндік ерекшеліктерінен туындаған 

ұлттық тәлімтәрбиеге қатысты салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары да мол. Олардың дені қазіргі 

этика, педагогика, психология ғылымдары тұжырымдарымен қиюласа, астарласып жатады. 

Осы саладағы рухани мұрамызды осы күнгі ғылым деңгейіне, оның тӛңірегіне топтастырып, 

жүйе-жүйесімен талдауға алсақ, бұлардың ӛзіндік сыр-сипаты айқындала түседі. 

 «Атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы» дегендей, атадан балаға мұра болып 

келе жатқан жақсы қасиеттерді келер ұрпақтың бойына сіңіріп, ізгілікке тәрбиелеуді арман 

етіп: «шыншыл, әділетті, иманды болу сонау ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміз», — 

дейді де, жұрт сол дәстүрді бұзғандарға ат-шапан айып тартқызып, кейінгі ұрпақтың ата 

салтын мықтап ұстауын талап еткен. Мәселен, атасы немересін, алдымен, елінің құтты 

қонысымен таныстырған. Жылдың әр мезгілінде елдің қайда, қалай кӛшетінін, суды қайдан 

ішетінін, жеті атасын, олардың зираттарын, елдегі даңқты адамдарының ерлік хикаяларын, 

ауыл-аймақтағы жер-су атауларын ерінбей-жалықпай баласының санасына сіңіре білген. 

Бала атаулының айналаны қабылдағыш, зейінді кезі үш пен бес жас аралығы. Осы 

ерекшелікті әлімсақтан аңғарған ата-бабаларымыз –тӛкпе ақындық пен сұңғыла жыршылық, 

айыр кӛмей шешендік пен тӛгілдірген күйшілік секілді киелі ӛнерлеріміздің ірге тасы бала 

санасында сәби шақта қаланатынын ерекше ескеріп, осынау балдәурен балалық кезеңге 

айрықша мән берген. Сондықтан да бүлдіршін мен балдырғанға жоғарыда айтқанымыздай 

елі, жері, суы туралы, ата тегі, тӛрт түлік мал, жан-жануарлар мен ӛсімдіктер дүниесі, аспан 

денелері, табиғат құбылыстары, ауа райы т.б. жӛнінде оның түсінігіне лайық, қысқа да нұсқа, 

жүйелі мағлұматтарды әр түрлі әдіспен жеткізіп отырған. «Бір бала бар – жақсы туады, бір 

бала бар — әкесінен асып туады» деп, халық «жасық туған» баланы да жұрт қатарлы азамат 

болуға, «асып туған» баланың іс-әрекетін қуаттап, оны үлгі ретінде уағыздайды.  

 Қазақ дәстүрінде ата-анаға қызмет ету – борыш, ата салтын орындау – парыз, 

анасының ақ сүтін, әке еңбегін ақтау – қарыз.Жеке адамның адамгершілігі де, кісілік 

имандылығы да осы борыш, парыз, қарыз ӛтемімен айқындалады. Кӛшпенді ата-

бабаларымыз ұрпақ тәрбиесіне қатысты жайттарды топтастырғанда да ғылым үшін аса 

маңызды жүйелік принципке ерекше мән берген. Осы айтылғанға орай жас буын тәрбиесін 

бесіктен (тіпті, құрсақта жатқан кезден) бастап бұларды ақыл-ой, имандылық, еңбек, 

кӛркемдік, сымбаттылық секілді сан салаға жұптастырған. М.Әуезовтың: «Ел болу үшін 
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бесігіңді түзе» деген сӛзінің мәнмағынасына ой салсақ, тәлім-тәрбие ісі жас ұрпақ дүниеге 

келгеннен басталады екен. ХХІ ғасырда кӛтеріліп отырған «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-

адамгершілік білімінің түп тамыры тереңде жатыр. Ол – халқымыздың ұлттық 

құндылықтарынан, рухани мұраларынан, тілінен, тағлымдық ой-толғауларынан бастау 

алады. «Ӛзін-ӛзі таныған, ӛмірдің мәнін түсінген адам, ӛзін-ӛзі қадағалап, сынап, ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеуге, ӛмірден ӛз орнын, ӛз бақытын табуға ұмтылады. Ӛзін-ӛзі тану – адамның 

шындықты ӛзінше түсіну жағынан қарастыратын ілім, ол ӛз бойындағы бірегейлікке сәйкес 

келетін ӛзінің жеке құндылықтары жүйесін жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесімен 

ықпалдастыруға бағытталған. «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік білімі – ұлттық 

құндылықтарды іске асыру мен таратудың маңызды механизмі, ӛмірдің мәні мен ӛнегесі, 

тарихпен, ана тілімен, философиямен, әдебиетпен, дәстүрмен, психологиямен ұштасқан 

ұлттық-рухани білім мазмұны мен түрі. «Халықтан асқан ұлы ұстаз жоқ» дейтін болсақ, 

ұлттық рухани мұралар – ұрпақтың рухани-адамгершілік азығын жетілдіретін негізгі ӛзегі 

болмақ. 

 Рухани байлыққа апаратын жолдың бірі – білім, екіншісі – сол білімді пайдаға асыру. 

Адам алғаш білімнің құндылығына сүйене отырып, ӛз ортасын жақсы жағынан ӛзгертуге 

әрекет жасайды. Ӛйткені рухани жетілудің шыңына кӛтерілген адам ӛмірдің мәні мен 

мағынасын жай ғана түсініп қоймай, жер бетінде ізгілік орнатуға күш салады. Қандай да 

болсын адамдықты, адамгершілікті бетке ұстаған қоғамның мақсаты- әр адамды рухани 

байлық деңгейіне жеткізу. Бүгінгі жас ұрпақты оқытып қана қою аз, оны жан-жақты дамыту, 

жаңаша дағдыларға тәрбиелеу қажет. Әлемдік даму, ғылыми технология адамның ұшқыр 

ойлы, терең білімді, озық тәрбиелі болуын талап етеді. Сондықтан рухани-адамгершілік 

тұрғысынан білім беру әр тұлғаның азаматтық келбетінің жоғары болып, олардың кез келген 

ортада белсенділік кӛрсете алатынын қабілеттерін жетілдіруді кӛздейді.  

 Бүгінгі күні біздің елімізде ұлттық және азаматтық құндылықтардың негізінде жеке 

тұлғаны қалыптастыру және дамыту, жеке адамның рухани күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, 

адамгершілік пен салауатты ӛмір салтын қалыптастыру үшін қажетті жағдайлардың барлығы 

да жасалуда. Тәрбиенің басты мақсаты әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін 

ашып, бағалауға үйрету. «Ӛзін-ӛзі тану» пәні жастардың бойында махаббат, адамгершілік, 

мейірімділік сияқты жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастырады, оларды рухани 

адамгершіліктің нәрімен сусындатады. Ӛзін-ӛзі тану – адамның ӛзіне терең мән берудің 

алғашқы қадамы. Ойшыл Сократ: «Ӛзгені тану үшін ӛзіңді-ӛзің таны» деген болатын, қазіргі 

біздің «Ӛзін-ӛзі тану» пәні Сократ ілімінің үйлесімді жалғасы іспеттес. Бұл пән жобасының 

авторы Сара Алпысқызы атап ӛткендей, «Әр баланың қабілетін ашуы, ӛзіне жол табуы, 

ӛзінің күш-жігеріне сенуі ӛзінің ӛмірдегі орнын анықтау үшін ӛте маңызды! Әлемде 

махаббат пен мейірімділік , қарапайымдылық пен махаббат жүректен жүрекке жетуі тиіс», 

яғни әрбір баланың, ата-ананың жүрегіне жылылық нұрын ұялатуда әрқайсысымыздың 

орнымыз ерекше. Оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкес ӛзін-ӛзі тануға, ӛзін дамытуға 

бағытталған жұмыстар мектепте ғана емес, отбасында да ата-аналардың кӛмегімен жалғасын 

тауып, ӛзара ықпалдастық бағытта жүргізілуі керек. «Ӛзін-ӛзі тану пәні» жеткіншекті жарық 

дүниеде ӛмір сүріп, Адам екенін терең сезінуге, адамдарға қуаныш сыйлай білуге баулиды. 

Жанында жүрген аяулы адамдардың бар екенін ұғынуға кӛмектеседі. Адамдардың сезіміне 

ие болу және оны ақтай білуге үйретеді. Борыш пен парызға адал болуға тәрбиелейді. 

Артыңда ӛшпейтін ізгілікті із қалдыра білуге талпындырады. Қабілетіңді, бойындағы 

дарында, азаматтылығыңды дәлелдеуге итермелейді. 

 «Рухани мұраға сүйенбеген елдің жұлдызы жанбайды демекші, заман ағымы талап 

етіп отырған атабабаларымыздан қалған әдеби мұраларымызды, халқымыздың ӛсиетін, 

ӛнегесін дәріптеп, дәстүрін таңғажайып тапқырлығын, олардан қалған ескірмейтін кӛне 

сӛздерді, мақалдар мен мәтелдерді бүгінгі ұрпаққа үлгі-ӛнеге болатындай, келер ұрпаққа 

тәлім-тәрбие беретіндей ғасырлар қойнауынан сыр шерткен асыл мұраларымызды рухани-

адамгершілік білім беруде тиімді қолдану – «Ӛзін-ӛзі тану» пәні бастауы бұрыннан болған, 

біздің арғы ата-бабаларымыздан келе жатқан жақсы дәстүрлеріміздің жалғасы іспеттес деуге 
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болады. «Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің мақсаты – адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті қарым-

қатынас жасау, адамдарға қолдан келгенше кӛмек беру, туыстарына және жақындарына 

қамқорлық кӛрсету, рухани-адамгершілік білім беру. «Ӛзін-ӛзі тану» білім бағдарламасының 

мақсаттары мен міндеттері – балалар, жасӛспірімдер және жеткіншектердің бойына 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды дарыту. Балалар мен жеткіншектерді 

біртіндеп (кезеңмен) адами қарым-қатынас нормаларымен, жалпыадамзаттық адамгершілік 

қағидаттарымен таныстыру, олардың бойында азаматтық мәдениет пен имандылық 

қатынастарды қалыптастыру және дамыту. Бұл білімдер мен біліктер, қабілеттер адамдармен 

ӛзара түсіністік пен үйлесімділікке қол жеткізуге, ӛзге адамдарға дер кезінде кӛмек беріп, 

қолдау кӛрсету қабілеттерін меңгеруге мүмкіндік береді. Руханиадамгершілік білім баланың, 

жеткіншектің бойына ӛзінің жарқын болашағына деген сенімділігін ұялатады.  

 «Ӛзін-ӛзі тану-ӛмірді тану», — дейді кӛне грек философы Сократ. Басты мақсат — әр 

адамның ӛмірден ӛз орнын табуына ықпал ету. Ӛзін-ӛзі тану пәні әлемнің ең басты 

құндылығы – адам және адамның ӛмір сүруі үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін 

жаралғандығына негізделеді. Ӛмірдің осындай қарапайым ақиқатына – ұлттық 

құндылықтарды меңгере отырып, баланы халқының адал ұлы, Адам деген ардақты атқа 

лайық болуға жастайынан үйрету қоғам талабы болып отыр. «Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің 7-

сыныптағы «қарым-қатынас атты екінші тарау мақсаты оқушылардың күнделікті қарым-

қатынастағы адамгершілік қасиеттер туралы түсініктерін кеңейтуге ықпал ету болып 

табылады. Бұл тараудағы рухани құндылықтар оларды отбасында, аулада, мектепте ӛзара 

сыйластықты, үйлесімділікті түсініп, ата-баба ұрпақ жалғастығы туралы пайымдай алуға 

үйретеді. Мысалы осы сыныпта берілген «Тамырын жайып тереңге» атты сабақтың мақсаты 

әр балаға отбасы, жақын адамдары, ӛздері жайлы әңгімелете отырып отбасы құндылықтары, 

ата-баба дәстрі, ұрпақтар сабақтастығы туралы түсіндіру. Осы тараудағы одан кейінгі 

сабақтарда (Аялай біл, сен деп соққан жүректі) балалар үшін отбасынан кейінгі әлеуметтік 

ортасы болып табылатын қоршаған орта, сыныптастар, ондағы ӛмір, қарым-қатынас 

ерекшеліктері туралы баяндалып, айнала қоршаған ортамен, ӛзгелермен үйлесімді қарым-

қатынаста болу, әрбір сәттен жақсылықты кӛре білуге, қуаныш, шаттана білуге үйрету 

негізделеді. 7 сыныпта «Тамырын жайып тереңге» сабағы екі сағатқа негізделген. Сабақтың 

мақсаты оқушыларға отбасы құндылықтары, ата-баба дәстүрі, ұрпақтар сабақтастығы туралы 

түсіндіру.Міндеттері отбасы құндылығы, отбасы бақыты, ұрпақтар сабақтастығы туралы 

білім беру; ӛз туған үйлері мен отбастарына деген сүйіспеншіліктерін дамыту; ӛз туған 

үйлері мен отбастарын құрметтеуге, бағалай білуге тәрбиелеу. Оқушыларға адамгершілік 

тәрбие беру әрбір ӛзін-ӛзі тану пәні мұғалімдерінің маңызды міндеттерінің бірі. Қазіргі 

біздің басты мақсатымыз бен міндетіміз адамзаттық құндылықтары толысқан, мәдениетті, 

білімді, шығармашылықпен айналысуға қалыптасқан,алдына мақсат қоя білетін және сол 

мақсатқа жету жолында табандылық кӛрсететін белсенді тұлға қалыптастыру деп білемін. 

Ал, осы мүмкіндікті тиімді пайдалану «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін жүргізетін әрбір ұстазға 

жүктелген аяулы аманат.  

Қазақстанның бірінші ханымы «Бӛбек» балалар қайырымдылық қорының Президенті 

Сара Алпысқызы Назарбаеваның жалпыадамзаттық рухани құндылықтарға бастайтын 

қайырымдылық іс-шараларды, еліміздегі рухани-адамгершілік білімінің дамуына қосқан 

ӛлшеусіз үлесі, жер бетіндегі ӛмір сүретін барлық халықтардың арманы мен ӛзара түсіністік 

пен сыйластықты сақтауы деген қағидасы. «Ӛзін-ӛзі тану» әлемінің басты мақсаты ұл-

қыздарымыздың жеке ӛзі мен ӛзін қоршаған ортамен үйлесімділікте ӛмір сүруге баулу. 
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КРУГИ  ЭЙЛЕРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Беркетова Елена Николаевна 

Баймухаметова Гульмира Крыкбесовна 

ГККП «Ясли-сад №11 г.Павлодара» 

Воспитатели детского сада 

 

Мышление - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не 

образ, а некоторая мысль, идея. Вопрос о процессах мышления у детей имеет большой не 

только теоретический, но и практический интерес. С известным правом можно было бы 

сказать, что дети мыслят больше, нежели взрослые. Ребенок же находит себя в совершенно 

незнакомом мире, в котором все еще не понятно, все занимательно и интересно, - и он с 

чрезвычайным возбуждением и жаром стремится все узнать, со всем познакомиться. Центр 

психической работы у ребенка лежит не в его интеллекте, а в эмоциях, но это вовсе не 

ослабляет работы мышления, а только придает другой характер. Логика - наука о 

правильном мышлении, искусство рассуждения. Логическое мышление – это мыслительный 

процесс, в котором человек пользуется четкими и конкретными понятиями. Логическое 

мышление формируется на основе образного мышления и является высшей стадией развития 

мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так как полноценное 

развитие логического мышления требует не только высокой активности умственной 

деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности, которые закреплены в словах Эффективное развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста — одна из актуальных задач 

современности. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены 

в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Логическое мышление — это умение оперировать абстрактными понятиями, это мышление 

путем рассуждений и опровержений. Умственное развитие дошкольника - важнейшая 

составная часть его общего психического развития; подготовки к школе и ко всей будущей 

жизни. Логическое мышление, как и любой другой навык, надо постоянно тренировать. Это 

важно в любом возрасте. Поэтому в программе обучения дошкольников должны обязательно 

присутствовать упражнения на развитие логического мышления. Одной из наиболее 

сложных мыслительных операций является классификация. Для достижения оптимального 

уровня развития этой мыслительной операции очень важно использовать такие средства 

оптимизации процесса обучения, которые дадут возможность ребенку зрительно 

представлять понятия. Поэтому одной из основных задач является овладение действием 

наглядного моделирования, так как именно наглядные модели наиболее приемлемы для 

занятий с дошкольниками, поскольку присущи детской деятельности. Одним из способов 

развития логического мышления мы в группе используем круги Эйлера. Круги Эйлера – 

геометрические конструкции, применяемые для упрощения восприятия логических связей 

между предметами, понятиями и явлениями. Считаем, что навыки и умение работать с 

моделями (кругами Эйлера) приобретенные в дошкольный период, будут служить 

фундаментом для универсальных учебных действий. Диаграммы делятся на два вида. 

Первый описывает объединение понятий, вложенность одного в другое. Второй описывает 

пересечения двух разных множеств некоторыми общими признаками. Основная цель 

использования диаграмм – практическое решение задач по объединению или пересечению 

множеств. Важнейшим в формирование и развития логического мышления и способности 

«действовать в уме» через круги Эйлера мы преследуем такие цели как: 

1. Формирование логических приемов умственных действий у дошкольников: 

анализа, сравнения, классификации, обобщения.  
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2. Развитие у детей: речи (умения рассуждать, доказывать), произвольности 

внимания, познавательных интересов, творческого воображения.  

3. Воспитание: коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. Желание вовремя прийти на помощь сверстникам. 

Чтобы еще в детском возрасте иметь возможность развивать и корректировать 

логическое мышление дошкольников, очень важно умение последовательно и 

целенаправленно двигаться к поставленной цели. Игра с кругами Эйлера специально 

направлена на развитие логического мышления, внимания, которые интенсивно 

формируются к концу дошкольного детства. Первые в очереди: круги Эйлера для 

дошкольников, задания с ответами на которые помогут понять, как малыши впервые 

знакомятся с методикой упрощения сложных математических и логических задач. Операции 

над множествами рассматриваются для получения новых множеств из уже существующих. 

Актуальность  

*Навыки, умения работать с моделями (кругами Эйлера) приобретенные в 

дошкольный период, будут служить фундаментом для универсальных учебных действий. 

Важнейшим является формирование и развитие логического мышления и способность 

«действовать в уме». 

*Наглядное моделирование - это наиболее универсальное средство, т.к. соответствует 

специфике наглядно – образного мышления дошкольника Наглядно - образное мышление 

Логическое мышление – способность «действовать в уме», переходный период наглядное 

моделирование  

Алгоритм  

*Выделение признаков классификации. Графическое отображение родовидовых 

отношений. Наполнение содержанием модели, родовидовых отношений, предложенные 

воспитателем. Самостоятельное составление графических моделей. 

*Графическое отображение родовидовых отношений.  

*Переход от наглядно-образного мышления к логическому.  

*Графическое отображение родовидовых отношений.  

*Наполнение содержанием модели, родовидовых отношений, предложенные 

воспитателем. 

*Использование схемы пересекающихся кругов. Классификация разделение 

множества на группы по какому-либо признаку, который называют основанием 

классификации.  

Задачи:  
*Выделение признаков при классификации; формирование умения выявлять свойства 

в объектах и классификация их; развитие логического мышления, представления о 

множестве; воспитание самостоятельности, инициативы, настойчивости в достижении цели, 

преодолении трудностей. 

Если ребенок научится строить модели, отражающие обобщенные, существенные 

черты множеств объектов, он получит в свои руки инструмент, с помощью которого в 

дальнейшем сумеет познавать и конструировать действительность. Именно поэтому большое 

количество занятий в старшей и подготовительной группе посвящено овладению действием 

наглядного моделирования с помощью кругов Эйлера. 

Логическое мышление - это мышление путем рассуждений, это строгое следование 

законам неумолимой логики, это безукоризненное построение причинно-следственных 

связей. Например, расставить картинки с изображением животных по размеру от маленького 

до большого. Задача детей: найти предмет, который обладает свойствами, присущими 

множествам (можно просто назвать его). Первоначально мы обучаем детей умению увидеть 

общее в каждом множестве, а потом назвать (найти) предмет, объединяющем в себя эти 

свойства. 

1) Геометрические фигуры - зеленые предметы (геометрические фигуры зеленного 

цвета) 
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2) игрушки - деревянные предметы (деревянная матрешка) 

3) морские животные - млекопитающие (это для взрослых можно использовать), 

ответ: кит, дельфин - живут в воде и вскармливают детенышей молоком 

4) животные - белый цвет. (Заяц белый) 

5) птицы - домашние животные. (Домашние птицы) 

6) фрукты – круглые - красные (Яблоко) 

1. На большой круг кладу четыре маленьких круга разного цвета, туда же кладутся 

картинки - представителей животного мира: зверей, птиц, насекомых, рыб (в хаотичном 

порядке). Задание; разложить животных по местам обитания. Дети берут в руки все картинки 

и раскладывают в круги меньших размеров, которые располагаются в большом круге: в 

коричневый - насекомых, зеленый - зверей, голубой - птиц, синий - рыб и определяете, кого в 

какой круг поместить схематичным изображением. 

2. Вы определили группы животных. Зверей можно разделить на: животных леса, 

животных Севера, животных южных стран. А значит, в круг, где находятся звери, кладете 3 

круга и размещаете животных. 

3. Птиц можно разделить на зимующих и перелетных. А значит, в круг, где 

расположены птицы, кладете 2 круга и помещаете туда птиц. 

4. Насекомых можно разделить на ползающих и летающих. 

В развитии навыка составления описательных рассказов большую помощь оказывает 

предварительное составление модели - описания. В процессе обучения связной описательной 

речи моделирование может служить средством и программой анализа и фиксации 

закономерных свойств и отношений объекта или явления. 

Основу описательного рассказа составляют конкретные представления, 

накапливаемые в процессе исследования объекта описания. Элементами модели 

описательного рассказа становятся символы - заместители качественных характеристик 

объекта: 

 • принадлежность к родовидовому понятию; 

• величина; 

• цвет; 

• форма; 

• составляющие детали; 

• качество поверхности; 

• материал, из которого изготовлен объект (для неживых предметов); 

• как он используется (какую пользу приносит)? 

• за что нравится (не нравится)? 

Для развития связной речи, овладение приемом сравнительного описания с детьми, 

использую заранее нарисованные схемы, круги Эйлера. Различие предметов указаны 

схематично в кругах, сходства, одинаковые признаки предметов, указаны в пересечении 

колец. Пример составления сравнительного описательного рассказа с использованием кругов 

Эйлера. 

Кошка и собака – это домашние животные. О них заботится человек. Он их кормит, 

ухаживает за ними. Тело кошки и собаки покрыто шерстью. У этих животных есть голова, 

туловище, уши, хвост, лапы. У кошки – кошачий, а у собаки – собачий хвост. Кошка 

коричневого цвета, а собака – рыжего. Кошка мяукает, а собака – лает. Кошка любит пить 

молоко и есть рыбу, а собака грызть кости. Кошка и собака приносят пользу человеку. 

Собака охраняет дом, а кошка ловит мышей. Так же мы с детьми средней группы 

использовали схемы пересекающихся кругов со сравнительным описанием; перчаток и 

рукавиц, апельсина и лимона, кувшина и кружки, футболки и свитера. 

Мы с успехом используем Круги Эйлера в детском саду как в непосредственно 

образовательной деятельности в образовательных областях "Коммуникация", "Познание", 

"Социум", так и в самостоятельной деятельности детей. Используя круги Эйлера, ребенок 

учится сопоставлять, обобщать, группировать материал в целях запоминания, развивает речь, 
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память и мышление. Любознательность, развитое мышление и речь - эти качества не менее 

важны, чем умение читать и писать. Их надо развивать в ребѐнке в первую очередь. 

 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вагнер Дарья Александровна 

Меншикова Диана Сергеевна 

КГУ «Новоишимская средняя школа №1», с. Новоишимское 

учителя начальных классов 

 

Современное развитие общества требует от школы формирования личности с 

полноценной жизненной самореализацией. Для решения этой основной задачи школы 

необходимо развитие способностей учащихся, в том числе и способностей к саморазвитию, 

самопознанию, адекватной оценке своих возможностей и жизненных предпочтений. 

Успешность решения поставленной задачи существенно зависит от сформированности у 

учащихся умения осуществлять контроль и оценку своих действий. Одной из характеристик 

выпускника начальных классов, согласно государственному стандарту, является способность 

к организации собственной деятельности, которая включает в себя действия самоконтроля и 

самооценки. В кратком психолого-педагогическом словаре под понятием самоконтроля 

понимается осознание и оценка субъектом собственных действий, предполагающих наличие 

эталона, возможности получения сведений о контролируемых действиях и состояниях. 

Формирование самоконтроля заключается в формировании у школьников таких умений, как: 

уяснение учащимися цели деятельности и первоначальное ознакомление с конечным 

результатом; оценивание состояния выполняемой работы; коррекция работы на основе 

данных самооценки и уточнение плана ее выполнения. По мнению Л.С.Выготского, под 

самооценкой понимается обобщенное (то есть устойчивое, внеситуативное) и 

дифференцированное отношение ребенка к себе. Формирование самооценки заключается в 

формировании у школьников таких умений, как: умение видеть себя со стороны, выбор 

критериев оценки, использование алгоритма самооценки (анализ собственных действий), 

умение адекватно оценить себя, не считать свою точку зрения единственно возможной. 

Более чем пятнадцатилетний опыт практической работы в школе позволяет сделать 

вывод о том, «старая» пятибалльная система оценки качества учебных достижений учащихся 

имела серьѐзные недостатки. Она была направлена исключительно на внешний контроль, а 

не на поддержку улучшения результатов. В результате у многих учащихся возникало 

пренебрежение к качеству полученных знаний, чувство неприязни к педагогу. Традиционная 

«пятибалльная» система не давала полноценной возможности для формирования у 

школьников оценочной самостоятельности, не предполагала оценки учеником собственных 

действий, сопоставления его внутренней оценки с внешней оценкой (оценкой 

учителя, других учеников), затрудняла индивидуализацию обучения. Она зачастую 

приводила к снижению интереса к обучению, росту дискомфорта учащегося в обучении, его 

тревожности, и, возможно, даже к ухудшению его физического здоровья.  

Новая система оценивания - критериальное оценивание, которое я использую уже не 

один год, обучая учащихся начальных классов в рамках обновлѐнного содержания 

образования, развивает у младших школьников такие умения, как: проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и намечать 

пути их устранения. 

В обновленной системе обучения приоритетной становится самооценка как результат 

оценочной деятельности ученика. Актуально мнение Л.И.Божович: «Правильное 

формирование самооценки – самый важный фактор развития и становления личности 

ребенка, поэтому педагог должен овладеть необходимым материалом, который относится к 
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психологии самооценки». Осознание своей особенности - сложный и длительный процесс. 

Внутренний мир личности, ее самосознание и самооценка всегда находились в центре 

внимания таких психологов, как Мухина В.С., Квинн В.Н., Спиваковская А.С., Столяренко 

Л.Д. и других. В психологической литературе показано, что являясь «ядром личности», 

самооценка и самоконтроль оказывают регулирующее влияние на все стороны 

жизнедеятельности человека. Младший школьный возраст является особым этапом в 

развитии личности. В этом возрасте личностное развитие ребенка в значительной степени 

определяется учебной деятельностью как ведущей, ее результативностью. Именно в этом 

возрасте в рамках учебной деятельности происходит формирование самоконтроля и 

самооценки- сложных и многогранных личностных образований. Самооценка определяет 

характер отношения школьника к различным видам деятельности, влияет на 

взаимоотношения со сверстниками, учителями, способствует или препятствует 

продвижению младшего школьника в учебной деятельности. Самооценка возникает, 

проявляется, меняется в разных формах деятельности ребѐнка, в его взаимоотношениях с 

другими. В самооценке проявляется, что действительно школьник высоко в себе оценивает, 

что он считает для себя возможным, что-недоступным, что он старается предъявить себе и 

другим, а что замаскировать для других и даже для себя. Самооценка, выполняя 

регулятивную функцию, обеспечивает или не обеспечивает эффективность учебной 

деятельности. Самооценка лежит в основе наиболее адекватного мотива учебной 

деятельности – мотива достижения. С самооценкой тесно связано и другое личностное 

образование – уровень притязаний, который представляет собой устойчивую потребность в 

определѐнной положительной оценке. 

Довольно большой опыт практической работы в школе в качестве учителя начальных 

классов, наблюдение и ежедневная работа с детьми этого возраста, позволяют отметить 

следующее. С поступлением в школу в жизни ребенка начинается новая полоса: ведущей 

формой его деятельности становится учебная деятельность с ее особым режимом, особыми 

требованиями к его нервно-психической организации и личностным качествам. Результаты 

этой деятельности оцениваются баллами. Теперь уже именно это определяет его лицо и 

место среди других людей. Успехи и неудачи в учении, оценка учителем результатов его 

учебного труда начинают определять и отношение ребенка к самому себе, т.е. его 

самооценку. Отечественные и зарубежные психологи и педагоги специально изучают 

влияние, которое оказывают оценки учителя на ребенка.  

Приведѐм пример. Группа учеников (каждый самостоятельно) выполняла учебное 

задание в присутствии учителя. К одним детям учитель постоянно подходил, интересовался 

тем, что они делают, хвалил, поощрял. К другим детям он тоже подходил, но обращал 

внимание главным образом на допускаемые ими ошибки и делал им замечания в резкой 

форме. Некоторых детей он вообще оставил безо всякого внимания, ни к кому из них ни разу 

не подошел. Результаты оказались следующими: лучше всех справились с заданием те дети, 

которых учитель подбадривал. Гораздо хуже выполнили задание те ученики, которым 

учитель портил настроение своими замечаниями. Совершенно неожиданным оказалось то, 

что самые низкие результаты получились не у тех, кому учитель делал резкие замечания, а у 

детей, которых он вообще не замечал, никак не оценивал. Этот опыт убедительно 

показывает, что ученик нуждается в определенном отношении к тому, что он делает, 

испытывает потребность в том, чтобы результаты его учения оценивались. Больше всего он 

нуждается в одобрении, в положительной оценке. Его очень огорчает отрицательная оценка. 

Но совсем выводит из строя, действует угнетающе и парализует желание учиться 

равнодушие, когда его труд игнорируется, не замечается.  

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно возрастает 

критичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно 

оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с объективными 

обстоятельствами. Второклассники и в особенности третьеклассники относятся к себе уже 

более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и плохие поступки, не 
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только успехи, но и неудачи в учении. Постепенно возрастает и самостоятельность 

самооценок. Если самооценки первоклассников почти полностью зависят от оценок их 

поведения и результатов деятельности учителем, родителями, то ученики вторых и третьих 

классов оценивают достижения более самостоятельно, делая предметом критической оценки 

и оценочную деятельность самого учителя (всегда ли он прав, объективен ли). На 

протяжении школьного обучения, уже в пределах начальных классов, смысл отметки для 

ребенка существенно меняется; при этом он находится в прямой связи с мотивами учения, с 

требованиями, которые сам школьник к себе предъявляет. Отношение ребенка к оценке его 

достижений все больше и больше связывается с потребностью иметь возможно более 

достоверное представление о самом себе. Ориентируясь на оценки учителя, они сами 

ранжируют себя и своих товарищей как отличников, средних, слабых, старательных или 

нестарательных, ответственных или безответственных. Влияние оценок учителя на 

формирование личности ребенка, на его отношение к себе, к другим и других к нему трудно 

переоценить. Оценочные баллы, которые выставляет учитель, должны безусловно 

соответствовать действительным знаниям детей. Однако педагогический опыт показывает, 

что в оценке знаний учащихся требуется большой такт. Важно не только, какую оценку 

поставил учитель ученику, но и то, что он при этом сказал. Ребенок должен знать, чего ждет 

от него учитель в следующий раз. Не следует захваливать хороших учеников, особенно тех 

детей, которые достигают высоких результатов, но без особого труда. Зато нужно поощрять 

в той или иной форме малейшее продвижение в учении слабого, но трудолюбивого, 

старательного ребенка. Главное, что должно определять отношение каждого учителя к 

каждому учащемуся – это глубокая вера в растущего человека, в его возможности. Оценка 

успеваемости в начале школьного обучения является оценкой личности в целом и определяет 

социальный статус ребѐнка. У хорошо и отлично успевающих учеников складывается, как 

правило, завышенная самооценка. У неуспевающих и слабоуспевающих систематические 

неудачи при ответах снижают уверенность в себе, в своих возможностях. 

В заключении кратко и обобщѐнно укажем пути формирования самооценки и 

самоконтроля в младшем школьном возрасте. 

Во-первых, необходимо создание учителем в классе атмосферы психологического 

комфорта и поддержки. Опытный и компетентный учитель способен создать положительный 

эмоциональный фон при любой, даже низкой оценке. Он оценивает только конкретную 

работу ученика, а не личность в целом, не сравнивает детей между собой, а ориентирует 

учеников на индивидуальные достижения – чтобы работа завтрашняя была лучше 

вчерашней, поощряет малейшее продвижение в учении слабого, но старательного ребѐнка. 

Во-вторых, большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье 

ценности. Отношение к себе как к ученику в значительной степени определяются семейными 

ценностями. У ребѐнка на первый план выходят те качества, которые больше всего заботят 

родителей. Таким образом, школа и семья являются внешними факторами развития 

самооценки и самоконтроля. 

В-третьих, становление самоконтроля и адекватной самооценки зависит от развития 

теоретического рефлексивного мышления ребѐнка. К концу младшего школьного возраста 

формируется рефлексия. Самооценка становится в целом более адекватной и 

дифференцированной 

В-четвертых, если в результате констатирующего эксперимента учитель выяснит, что 

большинство ребят в классе имеют неадекватную самооценку (завышенную и заниженную), 

он может реализовать на практике специальную психолого-педагогическую программу 

«Поверь в себя» средствами сказкотерапии, с помощью которой младшие школьники 

научатся адекватно воспринимать свои положительные и отрицательные качества, понимать 

чужие эмоциональные состояния, а также выражать свои в адекватной форме. В целом, 

данная программа, которая была использована мною при формировании самооценки у 

второклассников (в 2017-2018 учебном году), способствовала формированию адекватной 

самооценки у детей младшего школьного возраста. Программа «Поверь в себя» может быть 
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рекомендована для практического применения в начальной школе учителям начальных 

классов, классным руководителям для формирования нормальной самооценки младших 

школьников. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Валяева Александра Александровна, психолог 

ГККП «Ясли – сад №16 акимата города Костаная 

 отдела образования акимата города Костаная» 

 

«Только тот, кто любит, ценит 

и уважает накопленное 

и сохраненное предшествующим 

поколением, может любить Родину, 

узнать еѐ, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 

становится патриотическое воспитание. Неоспорим тот факт, что основа воспитания 

человека закладывается в семье. Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу 

нашей жизни тоже должны начинаться в семье.  

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и чувство глубокой, 

духовной привязанности к семье, дому, любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

толерантное отношение к другим людям, ощущение неразрывности с окружающим, желание 

сохранить, приумножить богатство своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Воспитание 

чувства патриотизма у дошкольников играют огромную роль в становлении личности 

ребѐнка, это процесс сложный и длительный. Задумываясь об истоках патриотических 

чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям из детства: это и дерево под окном, и родные 

напевы и поразившие нас когда – то факты и события. С младенчества ребѐнок слышит 

родную речь. Песни матери, сказки открывают ему окно в мир, вселяют надежду и веру в 

добро.  
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Семья – ключевое звено направления духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей. Если в детстве ребѐнок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, он приобрѐл эмоциональный 

опыт. Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, а это 

является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного развития 

человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него – родного 

дома, улицы, где он живѐт, детского сада. Семья является институтом первичной 

социализации. Детский сад входит в систему опосредованного, или формального, окружения 

ребѐнка и представляет собой институт вторичной социализации. В основе новой концепции 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея - за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, 

поддержать и дополнить их воспитательную работу. 

Первые годы жизни ребѐнка имеют решающее значение в становлении основ его 

личности, поэтому важно правильно организовать воспитание и процесс усвоения ребѐнком 

опыта общественной жизни, продумать условия для активного познания дошкольником 

окружающей его социальной действительности. 

Задачами работы по нравственно-патриотическому воспитанию являются: воспитание 

у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к 

труду; знакомство детей с символами государства; формирование знаний о правах человека; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

В процессе нравственного воспитания у детей формируются чувства: товарищества, 

патриотизма, коллективизма, глубокое уважение к людям труда, активное отношение к 

действительности. 

Обращение в образовании к нравственно-патриотическому воспитанию 

обосновывается существованием ряда проблем: снижение познавательного интереса и 

уважения у современной молодѐжи к прошлому и настоящему своей Родины, к обычаям и 

традициям своего народа, низкий уровень знаний об истории. 

Проблемой же духовно – нравственного воспитания в настоящее время является: 

материальные ценности доминируют над духовными, у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Пресса, телевидение, фильмы и даже мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд 

агрессии. Современные дети быстрее решают задачи, осваивают телефоны и компьютеры, но 

они реже удивляются, радуются, сопереживают, всѐ чаще проявляют равнодушие и 

чѐрствость. 

Работу по проблеме необходимо осуществлять в тесной связи с родителями и 

общественными организациями.  

Вся воспитательная работа должна строиться на основе единства знаний, убеждений и 

действия воспитателя и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя, 

родителей и других близких людей из окружения ребѐнка. Именно на положительных 

эпизодах из жизни старших членов семьи у дошкольников формируется понятие «что такое 

хорошо, а что такое плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что 

именно в семье, должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и 

ценности, создаваемые нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители 

главные ответственные за воспитание своих детей. В.А. Сухомлинский сказал: «Семья – это 

та самая среда, в которой человек учится и сам творит добро».  

Единство воспитателей и семьи в духовно-нравственном воспитании дошкольников 

обеспечивает выработку правильного поведения детей, ускоряет процесс усвоения навыков, 

знаний и умений, способствует росту авторитета взрослых – родителей и воспитателей в 

глазах ребѐнка. Основой такого единства являются педагогические знания родителей, их 

осведомленность о работе дошкольных учреждений.  
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Программа патриотического воспитания в дошкольных учреждениях подразумевает 

прежде всего организацию внутренней методологической работы в этом направлении. Эта 

работа направлена на повышение квалификационного уровня воспитателей, их 

педагогической грамотности. 

Вторая часть такой работы – это взаимодействие с родителями, семьѐй ребѐнка, так 

как они имеют существенное влияние на формирование личности дошкольника, и важно 

подсказать им основные направления для успешного развития у детей нравственно-

духовных ценностей. С родителями проводятся тематические собрания, беседы, их 

привлекают к организации и участию в мероприятиях. 

Семью называют «школой чувств». Микроклимат семьи, взаимоотношения еѐ членов, 

отношения к событиям – всѐ это оказывает неизгладимое впечатление, формирует 

эмоциональный и нравственный мир ребѐнка.  

 В детские годы формируются основные качества человека. Особенно важно напитать 

восприимчивую душу ребѐнка возвышенными человеческими ценностями. 

Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаѐтся навсегда. 
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 Электрическая энергия является одним из основных компонентов, необходимых для 

процесса производства. Качество электроэнергии оказывает значительное влияние на 

технико-экономические характеристики и надежность работы электрооборудования. 

Показатели, характеризующие качество электрической энергии, выходя за допустимые 

пределы в совокупности с другими факторами приводят к экономическим потерям из-за 

неоптимальной работы электроприемников и увеличению брака продукции. Качество 

электроэнергии характеризуется таким понятием, как показатели качества электроэнергии, 

для каждого из которых установлены свои соответствующие нормы 

Понятие качества электрической энергии отличается от понятия качества других 

видов продукции. Каждый электроприемник предназначен для работы при определенных 

условиях и параметрах электрической энергии: номинальном напряжении, частоте, токе и 

т.д., поэтому для его нормальной работы должно быть обеспечено энергоснабжение с 

требуемым качеством электрической энергии. Если показатели качества электрической 

энергии в точке еѐ передачи не соответствуют требованиям ГОСТ, то потребитель вправе 

предъявить претензии к электросетевой организации. С другой стороны, в электрической 

сети потребителя также должны быть обеспечены условия для выполнения требований 

ГОСТ при электроснабжении собственных электроприемников. 
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В целом же показатели качества электрической энергии определяют степень 

искажения напряжения электрической сети из-за изменения нагрузки, влияния кондуктивных 

помех (распределяющихся по элементам электрической сети), создаваемых отдельными 

видами оборудования и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, 

внешними событиями. Снижение качества электроэнергии обусловливает:  

— увеличение потерь в элементах электрической сети; 

 — ускоренное сокращение срока службы изоляции;  

— рост потребления электроэнергии и требуемой мощности электрооборудования;  

— нарушение работы и ложные срабатывания устройств релейной защиты и 

автоматики;  

— перегрев вращающихся машин; 

 — сбои в работе электронных систем управления, 

 — сбои в работе вычислительной техники;  

— вероятность возникновения замыканий из-за ускоренного старения изоляции 

машин и кабелей; 

 — появление опасных уровней наведенных напряжений на проводах и тросах 

высоковольтных линий электропередачи, находящихся вблизи действующих;  

— помехи в теле- и радиоаппаратуре; 

 — некорректная работа счетчиков электрической энергии. 

 Одна часть показателей качества электрической энергии характеризует помехи, 

продолжительно изменяющие характеристики напряжения, вносимые установившимся 

режимом работы электрооборудования энергоснабжающей организации и потребителей, т.е. 

вызванные особенностями технологического процесса производства, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии. К ним относятся отклонения частоты, 

медленные изменения напряжения, искажения синусоидальности формы кривой 

напряжения, несимметрия и колебания напряжения. 

На рис. 1а представлена диаграмма обмена некачественной активной электроэнергией 

между ее продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем) для случая, когда 

продавец имеет симметричную систему генерирования, а покупатель — линейную 

несимметричную нагрузку (нет нулевой последовательности и нет искажения 

синусоидальности кривой напряжения). При этом качество электрической энергии по 

коэффициенту обратной последовательности не соответствует государственному стандарту. 

В этом случае продавец, поставляющий покупателю активную энергию, не получает за нее 

от покупателя полную плату, поскольку счетчики электрической энергии алгебраически 

суммируют всю активную энергию, то есть из энергии прямой последовательности 

вычитают энергию обратной. Между тем эта энергия распространяется по сетям и попадает к 

другим покупателям, имеющим симметричную линейную нагрузку. На рис. 1б показана 

диаграмма получения некачественной энергии таким покупателем. При этом наблюдается 

иная картина — покупатель оплачивает согласно показаниям счетчиков энергию не только 

прямой последовательности, но и обратной. Следовательно, при расчете за электроэнергию 

по показаниям счетчиков в первом случае потери несет продавец электроэнергии, а во 

втором — покупатель. 

 
Рисунок 1. Диаграмма обмена (а) и получения (б) некачественной активной 

электроэнергии  
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Таким образом, для решения проблемы качества электроэнергии необходимы:  

— организация непрерывного мониторинга показателей качества;  

— разработка методической основы и соответствующего приборного оборудования по 

идентификации источников искажений с корректной количественной оценкой степени 

искажений. 

Современная электронная база позволяет создавать высокоэффективные средства 

измерения показателей качества электроэнергии. Казахстанский рынок анализаторов 

качества электроэнергии ещѐ полностью не сформирован и ждѐт недорогих, надѐжных и 

удобных изделий.  

 В данной статье рассмотрены актуальные вопросы нормативной документации, 

характеризующей нормы показателей качества электрической энергии. Рассмотрено влияние 

некачественной электроэнергии в электросетях между поставщиком и потребителем. 

Приведены пути практического решения проблемы качества электроэнергии. Выполнен 

анализ существующих приборов для измерения показателей качества электроэнергии и их 

основных характеристик. Ключевые слова: качество электрической энергии, отклонение 

напряжения, отклонение частоты. 

 

Литература: 

1. Белоусов, В. Н. Отражение в договорах на электроснабжение вопросов качества 

электроэнергии и условий потребления и генерации реактивной энергии / В. Н. Белоусов, Ю. 

С. Железко // Электрические станции. – 1999. – № 1. – С. 11–19. 

2. Кужеков, С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и 

электрооборудованию / С. Л. Кужеков, С. В. Гончаров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2011. - 492 с. : ил. - (Профессиональное мастерство) 

3. Балаков, Ю.Н. Проектирование систем электроустановок : учеб. пособие для студ. 

электроэнергетич. спец. вузов / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 2-е изд., 

стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2009. - 288 с. : ил 

 

 

АНАЛИЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Джапарова Динара Амангельдиевна, 

старший преподаватель, магистр технических наук 

Жумашев Жасулан Булатович, студент группы ЭЭ-45 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана» 

 

Конструкция трансформаторов в электроэнергетике в масштабе не отдельно взятого 

государства, а мира в целом, претерпевало множественные изменения. Первые 

трансформаторы в мире появились в 1885 г. 80-е гг. XIX в. вошли в историю электротехники 

под названием «трансформаторных битв». Тонкие пластины из листовой стали, из которых 

состояли сердечники первых трансформаторов, характеризовались значительными потерями 

на гистерезис. Впоследствии потери постепенно стали снижаться (за счѐт тщательного 

подбора стали, поставляемой различными производителями) и к 1900 г. были уменьшены 

вдвое. 

 Конструкция силовых трансформаторов, как масляных, так и сухих, уже более 

многих десятилетий является практически неизменной: магнитопроводобмотки, бак (для 

масляных трансформаторов). На рисунке представлена упрощенная, но в то же время 

наглядная схема устройства современного силового трансформатора.  

Однако в настоящее время необходимость замены существующих трансформаторов 

становится все более острой проблемой. Одной из основных причин является их 

изношенность. По некоторым данным, сегодня в Казахстане 60% силовых трансформаторов 

работают с просроченным сроком эксплуатации. Другая основная причина необходимости 
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их замены заключается в том, что они уже не удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня 

по причине того, что их эксплуатация связана с большими потерями. Но сегодня уже 

существуют технические и технологические решения для того, чтобы устранить этот 

недостаток. 

В данной статье мы рассмотрим 2 вида распространенных трансформаторов, 

наиболее часто используемых в нашем регионе.  

Силовые трансформаторы предназначены для преобразования электрической энергии 

из одной величины напряжения в другую. По виду охлаждающей среды различают сухие и 

масляные, последний вид включает в себя такие серии, как ТМ (трансформатор масляный) и 

ТМГ (трансформатор масляный герметичный). Рассмотрим в данной работе производство, 

конструкцию, характеристики трансформаторов: ТМ, ТМГ и сухого, а также сравним их друг 

с другом при одинаковой мощности и напряжении 

 
Основные элементы силового трансформатора с РПН погружного типа 

(например, РС-4, РНОА, SDV, SAV, SCV): 1-9 – ответвления регулировочной обмотки 

ВН; 

10 – предохранительный клапан; 11 – магнитопровод; 12 – переключатель; 13 – 

контактор; 

14 – поворотный редуктор; 15 – горизонтальный карданный вал; 16 – угловой 

редуктор; 

17 – вертикальный вал; 18 – датчик положения; 19 – нониусная муфта; 

20 – датчик температуры; 21 – привод РПН; 22 – бак трансформатора; 

23– встроенные трансформаторы тока; 24 – расширитель; 25 – термосифонный 

фильтр; 

26 – газовое реле бака трансформатора; 27 – указатель уровня масла; 

28 – газовое реле РПН;Wосн, W 

рег 

– соответственно, основная и регулировочная обмотки ВН,W2– обмотка НН 
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 Трансформатор масляный (ТМ) это силовой трансформатор с масляным 

охлаждением обмоток и магнитопровода. Данный вид трансформатора имеет специальное 

сообщение с атмосферным воздухом. Трансформатор включает в себя такие части как: бак с 

радиаторами, его крышки, расширительный бачок и активная часть. В систему охлаждения 

входят: бак трансформатора, заливаемый маслом, для мощных трансформаторов — 

вентиляторы, охладители, масляные насосы и теплообменники. Проблема, изменяющегося 

объема масла под воздействием температуры трансформатора, была решена благодаря 

расширителю. Расширительный бачок располагается на верхней крышке трансформатора и 

используется для компенсирования изменяющегося объема масла. Процесс осуществляется 

благодаря изменению давления внутри бака, за счет чего объем бака изменяется вместе с 

положением гофростенок. Для очистки воздуха от влаги и всевозможных загрязнений в 

расширителе установлен воздухоосушитель. Крепление трансформатора осуществляется 

швеллерами, расположенными на дне бака. Также на нижней части бака расположено 

сливное отверстие. Кроме того, по выбору заказчика трансформатор может иметь 

электроконтактный мановакуумметр и пробивной предохранитель, который защищает сеть 

от низкого напряжения. 

Отличительными чертами трансформатора масляного герметичного типа ТМГ 

является то, что в них, во-первых, масло не контактирует с воздухом, следовательно не 

окисляется и пропадает необходимость следить за его состоянием и регенерацией. 

Во-вторых, отсутствует расширитель, благодаря чему диэлектрические свойства 

трансформаторного масла остаются первоначальными. Такой трансформатор не требуют 

дополнительных эксплуатационных расходов. Для предотвращения перегрева 

трансформатора и разрушения его обмотки при контакте со внешней средой, ТМГ под 

вакуумом погружают в трансформаторное масло прошедшее дегазацию, это делают для 

исключения образования воздушных «подушек», которые могут появляться при выделении 

из масла растворенного в нем воздуха. Для контроля за состоянием масла трансформатор 

снабжен пробкой, термометром и поплавком. Активная часть ТМГ состоит из 

электротехнического стального магнитопровода, алюминиевых или медных обмоток и 

высоковольтного переключателя. 

 Сухим называется трансформатор, имеющий естественное охлаждение атмосферным 

воздухом. Подобная система охлаждения малоэффективна и применяется для 

трансформаторов мощностью до 1600 КВА при напряжении до 15 Кв. Естественное 

охлаждение принято обозначать при открытом исполнении С, при защитном исполнении СЗ, 

при герметизированном исполнении СГ, с принудительной циркуляцией воздуха — СД 

 Сухой трансформатор состоит из защитного кожуха, он закрывает магнитопровод и 

обмотки, размещенные на активной части трансформатора, а также вводы шин высокого и 

низкого напряжений. Магнитный сердечник изготавливается из высококачественной 

электротехнической стали, укрепляется бандажом, стяжными шпильками, затем покрывается 

специальным клеем для уменьшения шума и кремнийорганической краской для 

предотвращения коррозии. Обмотки высокого напряжения изготавливается из 

изолированного провода или ленточной фольги и состоят из секций, которые соединяются 

последовательно. Материал обмотки низкого напряжения — медная или алюминиевая 

фольга, она наматывается вместе с пропитанной специальной смолой тканью из 

стекловолокна, которая повышает жесткость конструкции и стойкость к токам короткого 

замыкания. Согласно ГОСТ 11677-85 превышение температуры обмотки сухого 

трансформатора над температурой окружающей среды зависит от класса нагревостойкости 

изоляции и должно быть не больше: 60 °С (класса А); 75 °С (класса Е); 80 (класса В); 100 °С 

(класса Е); 125 °С (класса Н) [6]. Количество вентиляционных отверстий в обмотке 

выбирается с учетом мощности трансформатора. Витки обмоток защищены лентой из 

полиэстера, а снаружи пропитаны слоем эпоксидной смолы для защиты от пыли и влаги. 
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 Главным отличием масляного трансформатора от масляного герметичного то, что во 

втором отсутствует контакт масла с внешней средой, а это, как было сказано ранее, 

положительно влияет на диэлектрические свойства трансформаторного масла. Во-вторых, в 

ТМГ отсутствует расширитель, в то время как у ТМ он есть. 

Обе серии ТМ и ТМГ работают практически при одинаковых условиях: температуре -

60 ºс +40 ºс; влажности воздуха 80 %; в невзрывоопасных условия окружающей среды; при 

отсутствии агрессивных паров и газов, способствующих разрушению металла и изоляции. 

По сравнению с сухим трансформатором маслонаполненный имеет больший срок 

службы, так как он способен выдерживать большие перегрузки. Сухой же выносит 

перегрузки, только если он оснащен дополнительной вентиляцией. Основной причиной 

выбора маслонаполненных трансформаторов является то, что при одинаковом сроке службы 

сухие дороже примерно в два раза. Также при производстве сухих трансформаторов 

необходимо более тщательно подходить к изоляции, так как их конструкция недостаточно 

защищает от случайного удара током при прямом контакте с литой оболочкой. Масляные 

трансформаторы неприхотливы к температуре, они исправно работают как при очень 

высоких температурах окружающей среды, так и при низких.  

Таким образом: Сухие трансформаторы устойчивы к переменному и ударному 

напряжению, отличается высокой стойкостью к короткому замыканию и продолжительным 

тепловым нагрузкам, имеют меньшие потери короткого замыкания и холостого хода, чем 

масляные трансформаторы. 

КТП с сухим трансформатором применяются в местах с повышенными требованиями 

к пожарной и экологической безопасности, таких как территория учебного заведения или 

парковая зона. Подстанции с трансформатором сухого типа также можно использовать 

прямо в производственном цехе или на этажном перекрытии жилого строение. 

 Также сухие трансформаторы более требовательны к условиям эксплуатации чем 

масляные. Необходимо строго соблюдать температурный режим и при хранении сухих 

трансформаторов. Ввиду большей уязвимости к неблагоприятным внешним воздействиям не 

допускается хранение и эксплуатация данного оборудования в условиях крайнего севера. 

Нижний температурный предел сухих трансформаторов равен 25 градусов ниже нуля. Но все 

же масло является хорошим теплоотводом и эффективно отводит тепло из зоны поражения. 

Повреждения такого трансформатора хорошо заметны при осмотре, что позволяет вовремя 

предотвратить разрушение оборудования. 

В сухом же трансформаторе перегрев токоотвода практически сразу приводит к 

выходу обмоток из строя. Это происходит из-за плохого отвода тепла из проблемной зоны. 

Даже применение специальных токосъемов, имеющих большой запас мощности не всегда 

помогает решить проблему. Поэтому трансформаторы сухого типа требуют очень 

тщательного контроля и ухода за токоотводящими разъемами. 
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ДАМЫТУШЫ ОЙЫНДАРДЫ ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҦМЫСТАРЫНДА ҚОЛДАНУ 

 

Еділбаева Айда Жҧмақызы 

Текешова Маржанкул Маратовна 

Ақтӛбе қаласы, №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

МАД  мұғалімдері 

 

Мектепке дейінгі даярлық сыныбында тәрбиелеу-оқыту жұмысында балалардың тілін 

дамыту, сӛздік қорларын дамыту, ауызша сӛйлеуге үйрете отырып, үйренген сӛздерін 

күнделікті ӛмірде еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-

қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген.  

Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен ӛзіне қызықтысына ықыласы ауып, 

таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сӛйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала тілінің 

дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын 

ойынмен ӛседі, ӛйткені бала табиғатының ӛзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала 

еш нәрсеге тәуелсіз. Ол ӛзін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың 

баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген 

құштарлығы, сӛйлеуі ойын үстінде қалыптасады. Сӛздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру 

жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет 

қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында 

балалардың сӛздік қорын дамытады.  

Ойын дегеніміз-жас ерекшелікке қарамайтын, адамның кӛңіл-күйін кӛтеретін, 

ойландыратын үрдіс. Ойын-тӛзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, 

ізденімпаздықты, іскерлікті, дүниетаным ӛрісінің кӛлемділігінің, кӛп білуді, сондай-ақ, басқа 

да толып жатқан сапалық қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, 

тиімді әдістерінің бірі. Сондықтан ойынды сабақтан тыс уақытты пайдалану-үлкен нәтиже 

берері анық. Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, содан үлкен мәнді де мағыналы 

істер туындап ӛрбитінін байқаймыз. Себебі, бар ӛнердің бастауы деп білеміз.  

Мектеп жасына дейінгі балаға ойын деген ол – ӛмір. Бұл жайы балалар психологтары 

мен мектепке дейінгі педагогика шеберлері дәлелдеген. Психикалық үрдістерді дамыту үшін 

дидактикалық қимыл-қозғалыс, құрылыстардың және басқа ойындардың мәні түзеледі. 

Сонымен қатар материал ретінде пайдалану, суреттер және ойыншықтар, ойын ұстанымымен 

алмастырмайды. Бұлар тек қана жұмыс барысында емес ойындарда да ӛткізуге болады, 

сондай-ақ, басқа кезеңдерде. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиешілер ғана 

қолданады.  

Балабақшада дамытушы ойындар ӛте эмоционалды және қызықты. Олар 

шығармашылық қабілеттіліктерінің дамуына жағдай жасайды, логикалық ойлауды 

қалыптастырады. Дамытушы ұйымдастырылған іс-әрекеттер балаларға нақты әсер етеді. 

Олардың кӛмегімен балалар ӛмір сүруді үйренеді. Дамытушы ойындар танымдық сезімді 

оятады.  

Ойын-тек жас адамның дене күш қуатын молайтып, оны шапшаңдыққа, дәлдікке т. б. 

ғана тәрбиелеп қоймайды, оның ақыл–ойының толысуына, жан дүниенің қалыптасуына, 

есейіп ӛсуіне де пайдасын тигізеді. Ойын баланың алдынан ӛмірдің есігін ашып, оның 

шығармашылық, қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.  

 Айналадағы әлемді ойын, еңбек, серуен, сабақта педагог-тәрбиешімін, ересектермен, 

құрдастарымен қарым-қатынас кезінде танып біледі. Осындай жетістіктерге жету үшін 

тәрбиеші педагог алдында тұрған ертеңгі мектеп оқушшысы деп қарап, баланың мінез-

құлқын, сана-сезімінің жетілу дәрежесін таным үрдістерінің (түйсігі, қабылдауы, ес ойлау, 

сӛйлеу, зейіннің) дұрыс бағытта қалыптасып, дамуын қадағалап әрі дамытып отыруы керек. 

Сондықтан осындай ерекшелігін ескере отырып, оқу - тәрбие процесін жүргізу қажет. 

Тәрбиеші - педагог мектеп алды жастағы балалардың танымдық, белсенділігін 
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қалыптастыруда, оның кӛзін ашуға басты тұлға. Қазіргі таңда мектеп оқушыларының 

танымдық белсенділігін арттыру мәселесі жоғары деңгейде шешіліп, оқытудың жаңа 

технологиялары енгізіліп, сапалы нәтижелері байқалып отыр.  

 Біз балалармен сӛздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен 

таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге, 

ӛмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта 

отырып, белсенді түрде тілдік қарым-қатынас жасай білуге үйретеміз.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛздік қорларын дамыту ісінде тәрбиешінің:  

- балалардың сӛздік қорларын дамыту;  

- жаңа сӛздерді меңгерту;  

- үйренген сӛздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты міндет саналады.  

Балалардың сӛздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше.  

Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. Ойын арқылы бала айналасындағы 

нәрседен ӛзіне қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті 

сӛйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным 

белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен ӛседі, ӛйткені бала 

табиғатының ӛзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол ӛзін 

еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген 

талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сӛйлеуі ойын үстінде 

қалыптасады.  

Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, 

тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне 

қарай ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сӛйтіп бала топтағы жасына сәйкес 

бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші ӛзі жетекші бола отырып, 

балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, ойлануға 

бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, ойынға 

қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады.  

Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, ӛз құрбыларымен қарым-қатынас 

жасайды. Әр бала ӛз жетістігіне қуанып, мәз болады. Сондықтан да ойын-тапсырмаларды 

таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке ерекшелігін ескерген жӛн.  

Сӛздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын 

алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, 

саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сӛздік қорларын дамытады.  

Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сӛздік ойын) үш түрлі етіп 

ӛткізуіне болады.  

Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: 

«Суретті құрастыр», «Қандай затқа ұқсайды?», «Қай сурет тығылды?», «Бір сӛзбен ата», 

«Кім байқағыш?», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын тап», «4-ші не артық?», «Есіңде сақта».  

Ал сӛздік ойын арқылы сӛзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сӛз 

мағынасын түсінуге, орынды сӛйлеуге үйренеді. Мысалы: «Сӛз ойла», «Сӛз құра», «Жұмбақ 

ойла», «Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сӛз ата». Сонымен қатар балалардың сӛздік 

қорларын дамыту жұмысына ойындарды қолданумен қатар, «Пішіндер кӛрмесі», «Ӛрнекті 

есіңде сақта», «Қиын жолдар», «Суретті жалғастыр», «Биші адамдар», «Кӛңілді таяқшалар» 

тәрізді жаттығу тапсырмаларды да пайдаланып отыру ӛз нәтижесін берді. Бұл аталған 

жаттығу, тапсырмалар балалардың сӛздік қорын дамыта отырып, таным белсенділіктерін 

және саусақ бұлшық етін дамытады.  

Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды ӛткізуге әзірлік, ойынды ӛткізу, ойынды талдау 

сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды ӛткізуге 

әзірлік болып табылады.  

Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру ойынды ӛткізу болып табылады. 

Ойынды талдау, бұл ойынның ӛз мақсатына жетуі, балалардың белсенділігі және олардың іс-

әрекеті болып табылады.  
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Сонымен балалардың сӛздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма-жаттығуларды 

қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сӛздік қоры дамып, ауызша сӛйлеу 

машығын игереді, таным белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл-ойы ӛсіп жетіледі, әрі 

адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді.  

«Ойын» ұғымына түсініктеме берсек-бұл адамның мінез-құлқын ӛзі басқарумен 

анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған іс-әрекеттердің бірі. Адамзат 

тәжірибесінде ойын әрекеті мынандай қызметтерді атқарады:  

— Ойын-сауық  

— Коммуникативтік немесе қарым-қатынастық  

— Диагностикалық (ойын барысында ӛзін-ӛзі тану)  

— Коррекциялық  

— Әлеуметтендіру  

Ойын-міндеттітүрде ұжымды әрекет. Ойынның ережелері ойнаушылардың қисынды 

ой-қабілетінің дамуы, бір-біріне деген сыйластық туындайды. Рӛлді койындар баланың 

зейінін, есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. Ойын әсер арқылы бала 

ӛз қасиетін қалай қагағаттандыра алатынын, қандай қабілеттері бар екенін байқап кӛреді. 

Ережелердісақтап ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, 

зейінділігін арттыру мен қатар, ерік сезім түрлерін де дамытады.  

Мектепалды даярлық сыныпта пайдалануға болады:ойын-сабақ, ойын-жаттығу, 

сергіту ойындары, логикалық ойын-есептер, сӛздік-ойындар, ұлттық-ойындар. Бұндай 

ойындар оқушыны жан-жақты дамытып, білімді толық игеруіне кӛмектеседі.  

Оқу үрдісінде –кеңінен қолданылатын ойынның тағы бір түрі ол-дамытушы ойындар.  

Дамытушы ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта-ықыласын есепке ала 

отырып, оқуды қызықты етіп, білім-білік, дағдыны қалыптастыру. Дамытушы ойындарға 

қойылатын бірінші талап-оқушының танымдық әрекетін, қызығушылығын дамыту.  

Бұл талаптар тӛмендегідей сұраныстарға жауап береді:  

— Балаларға ӛз қабілетін кӛрсете білуге  

— Басқалар мен жарыса білуге қалыптастыру  

— Білік пен дағдыны қалыптастыру үшін білімді ӛз ізденуге қамтамасыз ету  

— Ойын барысында балаға жаңа білім, білік, дағдылардың қайнар кӛзіне жету  

— Ойын барысында балаға жаңа білім, білік, дағдылары мен сәйкес келетіндігі  

Ойын тӛрт түрлі қырымен сипатталады:  

* еркін-дамытушы іс-әрекет, ол әрекет белгілі бір нәтиже үшін емес, баланың 

қанағаттануына байланысты  

* әрекеттің эмоцияналды жағынан кӛтеріңкі болуы, яғни жарыстық орыналуы  

* ойынның мазмұнын сипаттайтын қағидалар  

Ұлы Абайдың «Ойын ойнап ән салмай, ӛсер бала бола ма?» деген пікірінен бала 

ӛмірінде ойынның маңыздылығын кӛруге болады.  

Ал ертедегі ойшылдар Руссо мен Песталоцци ойын арқылы балаларды болашақ ӛмірге 

бейімдеу керек деп түсіндірген.  

Міне, сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы жан-жақты 

дамыту ісіне ерекше кӛңіл бӛлеміp және бұл, біздің ең негізгі алға қойған мақсатымыз .  
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Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі ӛзгерістер 

мен жаңашылдықтар еліміздің экономика саласына да, білім беру жүйесіне де тың 

ізденістерді енгізіп отыр. «Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып 

жатқан ӛзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – 

егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты 

дамуды жалғастыру»,-деп Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада 

болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін қанат сермеуде. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында еліміз береке мен 

бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың ӛлкесі болып, кӛпұлтты мемлекетке айналып 

отыр. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде 

үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі—

мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі — жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», — деген болатын. 

Тіл—халықтың ең негізгі байлығы. Қазір заман талабына сай үш тұғырлы тіл саясатын 

бәріміз де қолдаймыз. Жас ұрпақ үш тілді білу керек деп ойлаймыз.  

Әсіресе, ӛркениетті еліміздің дамуына үлес қосқымыз келсе, кӛп тілді игерген 

азаматтарға қарап қуанатынымыз да белгілі. Үштұғырлы тіл ӛмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі 

елдің тыныс-тіршілігін айқындайды және жалпыға ортақ қалыпты норма болып саналады. 

Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. Қазақстанның білікті, 

білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен инновациялық ағынына ілесу ағылшын тілін 

үйренуге жетелейді. 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері кӛп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді 

меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де ӛз халқымыздың қарыштап 

дамып, ӛркениеттен кенже қалмау үшін кӛп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан 

туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, жаза да білетін маман 

бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сӛзсіз. 

Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда кӛп тілді меңгертуге аса назар 

аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен»,-деп Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам басып, әлемдік білім 

кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, ӛз қабілетін таныта алатын, жан-жақты 

дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың 

бірегейі болып отыр. 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында ӛткен 

Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы ―Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан‖ атты халыққа Жолдауында ―Тілдердің үштұғырлылығы‖ атты 

мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына Жолдауында: 

―Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. 

Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі‖ деген салиқалы үндеуінде айтқандай, әлемдік 

кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы зор деп білемін. 
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Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың 

кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі 

дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сӛздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. 

Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек». 

«Үштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас 

үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы»,- Б. 

Хасанұлы анықтама бергендей , бүгінде оны қолдануға жан-жақты күш салынуда. 

Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты: 

 Қазақ тілінің мәртебесін кӛтеру; 

  мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

 ағылшын тілін меңгерту; 

  орыс тілін жетік білу; 

 әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

 тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу болып табылады.  

Елбасының үштұғырлы саясаты аясында шетел тілін үйрену, оның қолданыс аясын 

кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін ӛзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда 

«Ӛзге тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді құрметте»,-деп ақын жырлағандай, ӛз тілінде еркін сӛйлеп, 

ӛз тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, ӛзге тілді қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға кӛз 

жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бұл - 

заман талабы»,- деген елбасының қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан 

бастап мектеп табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш 

салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-ұстаздардың 

бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор деп білемін.  

Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, 

берері де мол. «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы 

«лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына ӛмірдегі шексіз жаңа 

мүмкіндіктерді ашады». 

Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті 

енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарымен жұмыстарын бастап кетті. 

Оқу ордасында қазақ тілін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін бірлікте 

алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде ӛтіліп отырған 

бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте ала отырып, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға 

болады. Алайда дәстүрлі оқытуда тек аударма жасатумен ғана шектеліп отырсақ, қазіргі 

оқыту технологиясында түрлі шығармашылық бағыттағы тапсырмалар бере отырып, оқушы-

субьектінің ізденісіне, яғни, жеке тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат етудеміз.  

Ӛз сабағымызда студенттердің интеллектуалдық қабілетіне түрткі болатын ойын 

технологиясын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің тиімділігі зор. Ӛнімді нәтиже 

беріп жүрген іскерлік ойындары: «Полиглот», «Кім тапқыр?», «Үздік заңгер», «Кім 

тапқыр!», «Тілдер сӛйлейді» сынды тағы басқа ойындарды ӛткізудің үштілді меңгертудегі 

маңызы айрықша. Студенттердің ойната отырып, үш тілде жүргізілген сӛзжұмбақтар, 

анаграммалар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен функционалдық 

сауаттылықтарын арттыруға негіз болды. 

Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық оқулықтар, презентациялар, тест 

т.б түрлері студенттердің қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, қосымша 

деректерді тиімді қолдануға түрткі болды. Шығармашылық жұмыстарға жетелейтін 

тапсырмаларды да студенттер қызыға орындап, еркін аударма жұмыстарын жасауға 

дағдыланды. Мәселен, «Терминдік сӛздіктердің аннотациясы» салыстыру жұмысы 

студенттердің жас ерекшелігіне байланысты ұсынылып, курысына орай күрделеніліп 

отырады.  
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Бұл жерде студенттердің сӛйлеу тілдері мен сауаттылықтарына назар аударылады. Ал 

осы тақырып бойынша қабілеті жоғары студентке шығармашылық бағыттағы тапсырма 

«Соттардың құқықтары мен міндеттерін» ұсынуға болады. Бұл жерде студенттер ӛздері 

таңдаған тапсырмада үш-тілде оның заң баптарын қолдана отырып құқықтары мен 

міндеттерін саралай отырып ойлап, баламасын жазуға талаптанады.  

Азаматтық құқық пен Азаматтық іс жүргізу құқығы – рухани егіз пәндер 

болғандықтан, оларды бірлікте ала отырып жүргізген сабақтарда үштілділікті қолдану 

аясында студенттердің коммуникативтік қабілеттерін, зерттеушілік әрекеттерін дамытып, 

салыстыру, талдау, дәлелдеу сынды дағдыларын қалыптастыруға түрткі болдық. Сондай-ақ, 

үндестіктерін табу, салыстыру жұмыстары оқушылардың қызығушылығын оятты. 

Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар: модель, презентация, жоба құру сынды бағытта да 

ұсынылып отырды.  

Бұл жерде олардың ақпараттық құзіреттіліктерін дамыту кӛзделді. Мәселен, 1-курс 

тарих және мемлекет және құқық тарихы сабағы. Жоңғар шапқыншылығы тақырыбы 

бойынша студенттерге «Халықтар арасындағы дау дамайдың шешілдіру жолдары» 

тақырыбында презентация жасау. Мұнда үш халықтың салт-дәстүрлерін салыстыра отырып, 

үш тілде еркін презентация арқылы қорғап шығу талап етіледі. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз ӛз тілін ардақтай отырып, заман 

талабы тудырып отырған үш тілде еркін сӛйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін 

байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің кӛркейте түсері сӛзсіз. Олай болса бүгінгі 

талапкерлерге әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге 

сәттілік тілейік. 
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Шокбарова Молдир Жеткирбаевна 

Ақтӛбе қаласы, №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Ағылшын тілі пәні  мұғалімдері 

 

Қазақстан Республикасының білім беру тұжырымдамасының негізгі мақсаты – білім 

беру жүйесінің барлық деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес білімді, кәсіби біліктілігі 

жоғары тұлғаны тәрбиелеп, оларды бәсекеге қабілетті білім негіздерімен қаруландыру және 

қазіргі жылдам ӛзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған терең білімнің, кәсіби 

дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, ӛзін - ӛзі іске асыруға, ӛзін- ӛзі дамытуға және 

ӛз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 

Мектептерде жаңа технологиялар арқылы оқыту шет тілін үйренудің сапасы мен 

маңызын арттырады. Шет тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету ауызша сӛйлеу, сауатты 

жазу, мәнерлеп оқыту ӛте маңызды. Шетел тілін оқытудағы білімділік мақсаты - шетел 
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тілінде сӛйлеуді үйрету, байланыста бола алу мен ортақ тіл табысып, қарым - қатынасты 

нығайтуға ұмтылу болса, тәрбиелік мақсаты - ӛзге адамдарды тыңдау мәдениетін 

қалыптастыру негізінде ӛз пікірін айта алу және қорғауға үйрету. 

Жаңа технологияларды меңгеру – бүгінгі күннің ӛзекті мәселесі. 

Қай сатыда болсын, оқытудың технологияларын таңдап алу және оларды жүйелеу 

бойынша орта және жоғары сатыда қолданылатын технологияларды тӛмендегідей етіп 

топтастыруға болады. Дәстүрлі түрде білім беретін технологиялар бойынша: 

- Деңгейлеп оқыту технологиясы; 

- Модульдеп оқыту технологиясы; 

-Дамыта отырып оқыту технологиясы бойынша: 

-Сыни ойлауды жетілдіру технологиясы; 

-Іскерлік ойын технологиясы; 

 Оқушыға жалпы бірдей қалыптасқан, дәстүрлі әдістермен әлемдік деңгейдегі озық 

технологияларды салыстыра, байланыстыра, ӛмір тәжірибесіне ұштастыра отырып білім 

беру, білімге дұрыс бағыттай білуге үйрету - әрбір оқытушының міндеті. 

Жаңа ақпараттық технологиялармен қатар, интербелсенді оқытуды пайдалана отырып, 

ойын әдіс-тәсілін қолданған тиімді. Ойын арқылы ұстаз қойған мақсаттарына жетеді. Ойынға 

қатысушы оқушылар мұғалімдермен ӛзара қарым-қатынастарын кӛтереді, әрі ӛздерінің 

қабілеттерін тексеруге мүмкіндік тудырады, сонымен қатар ұйымдастыру қабілеттерін арта 

отырып сабақ кезінде қуаныш сезімін оятады. 

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың білім –біліктілік, танымдық, 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда ойын элементтерін қолданудың маңызы 

зор. Сабақ үрдісінде оқушыларға ойынның мақсаты мен талаптары, ережесі толық түсінікті 

болуы ӛте маңызды рӛл атқарады. Ойын әдісі арқылы оқыту олардың, пәнге деген қызығуын 

арттыру, ӛз ойын, пікірін, кӛзқарасын білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны 

толықтыруға, жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Жақсы құрастырылған 

және де үздік әдіспен ұйымдастырылған ойын практикалық, тәрбиелік және дамытушылық 

жағынан оқыту тәсілі болып табылады.  

Шетел тілін оқытуда қолданылатын әдістердің ішінде ойын элементтері маңызды роль 

атқарады. Оқушылардың сӛйлеу дағдыларын қалыптастыруда, жаңа сӛздерді меңгеруде, 

тілге деген қызығушылығын арттыруда, білім деңгейін тексеруде ойын элементтерін 

пайдаланған жӛн. Мұғалім ойындардың сабақ кезінде қолдануға ыңғайлы, ӛткізілуі жағынан 

қарапайым түрлерін таңдап алғаны жӛн. Таңдап алынған ойындар оқушылардың жас 

ерекшелігіне, сӛз байлығына, білім деңгейіне сай болуы керек. Сабақ барысында ойын 

элементтерін пайдалану үшін мұғалім алдын-ала жоспар құрып алуы керек. Жоспар 

әдістемелік тұрғыдан қарағанда мынандай шарттарға жауап беруі тиіс:  

-ойынның ӛтілетін сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сәйкес болуы;  

-ойынға бӛлінетін уақыттың нақты белгіленуі; 

-ойынның ойналу түрінің нақтылануы (топпен ойын немесе жекелей ойын);  

-ойынға қажетті материалдардың дайындалуы;  

-қолданылатын сӛздер, сӛз тіркестері, мақал-мәтелдер, тақпақтардың таңдалынып 

алынуы;  

-пысықталатын грамматикалық, лексикалық, фонетикалық материалдардың 

анықталуы;  

-ойынның ӛту барысының жоспары жасалуы.  

Сабақта қолданылатын ойындар алуан түрлі. Олар оқу ойындары және 

коммуникативтік ойындар болып екіге бӛлінеді. Бұл ойындардың шетел тілі сабақтарында 

әрқайсысының пайдалану орны, мақсаты, атқаратын қызметі жағынан айырмашылықтары 

бар. Шетел тілін оқытудың бастапқы сатысында оқу ойындарын немесе коммуникативтік 

ойындарды қолдану оқушылардың білім, білік дағдыларына байланысты шешіледі. Тілді 

жаңадан үйреніп жүрген оқушылар еркін қарым-қатынас жасап, сӛйлесе алмайды, сондықтан 

мұғалім тек коммуникативтік ойындарды қолдана алады. Ойынды бастар алдында 
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түсініктеме ана тілінде жүргізіледі. Ойын жарыс түрінде ӛткізілсе барлық оқушылар басынан 

аяғына дейін ықыласпен қатысады. Ойын элементтері оқушыларды жалықтырмайды, 

керісінше қызықтырады. Ойын соңынан оқушылардың пікірі, кӛзқарасы талданады, баға 

беріледі. Ойын арқылы оқушылар белсенділікке, ӛз бетінше жұмыс істеуге, қорытынды 

жасауға дағдыланады. Бастапқы және кейінгі этаптарда шетел тілін оқытудағы бір негізгі 

аспект ол ойын элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. Ойын арқылы бала 

қоғамдық тәжірибені меңгереді, сондықтан әр сабақ үрдісінде қандай ойын қолдануға 

болатынын сабақтың мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдау керек. 

Ойындар бес негізгі түрге бӛлінеді:  

1) стол үсті ойындары  

2) дидактикалық ойындар  

3) қозғалыс ойындары  

4) іскерлік ойындар  

5) интеллектуалдық ойындар  

І. Стол үсті ойындары.  

Оқушылардың зейінділігін дамытатын, ой-ӛрісін кеңейтетін құрал. Сыныпта стол үсті 

ойындарын топтық және дара жұмыста қолдануымызға болады. Бұған ребус, кроссвордтар 

жатады, оларды тақтада, ватман қағазында, қима қағаздарда немесе компьютерде орындауға 

болады. Бұл ойындарды қорытынды, білімді тиянақтайтын сабақтарда қолданған тиімді.  

ІІ. Дидактикалық ойындар.  

Оқушылардың таным белсендігін жандандыратын, ӛздігінен ойлауын дамытатын 

тәсілдердің бірі. Олар кез-келген оқу материалын қызықты да тартымды қылып, 

оқушылардың кӛңілді күйін кӛтеруге, ӛздерінің жұмыстарына қанағаттануға және білім 

үрдісін жеңіл меңгеруге кӛмектеседі.  

Мысалы: «Алфавит ойыны». Бірінші оқушы: «Apple...» деп, «А» әрпінен басталатын 

сӛзді айтады , келесі оқушы бірінші оқушының сӛзін қайталап, «В» әрпінен басталатын сӛз 

айтады (ex: box) т.с.с 

ІІІ. Қозғалыс ойындары . 

Бұл ойындар оқушылардың іс-әрекеттерін бір түрінен басқа түріне тез ауысуға 

кӛмектеседі және ешқандай арнайы дайындықты талап етпейді. Бұларды жабық бӛлмеде 

немесе ашық аланда да ӛткізе аламыз.  

IV. Іскерлік ойындар .  

Оқушылардың оқу мазмұнын терең меңгеруге және пысықтауға ықпал етеді. Олар 

саяхат сабақтарда белсене қатысуымен, ауызша мәлімдеуімен, күйзелуімен білімдерін 

жандырады. Іскерлік ойындар оқушылардың қиялын дамытады, салыстыруға және 

дәлелдеуге үйретеді.  

V.Интеллектуалдық ойындар.  

Бұл ойындар оқушылардың зор белсендігін оятады. Бұл категорияға «ұғымталдыққа, 

жүйріктікке, зеректікке» бейімделген тапсырмалар – шарадалар, жұмбақтар, бас 

қатырғыштар жатады.  

Кез келген ойынды қолданғанда келесі мәселелерді естен шығармау керек:  

- әр-түрлі ойындарды ойнаған cneltyn шығармашылдыққа дайын;  

-ойын, оның түрі, мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болуы;  

-жарқын кӛрнекілік ойынды талапқа сай ӛткізуге ықпал етеді;  

-ойынның қызықты материалы тақырыппен тығыз байланыста болуы. 

Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі - сӛздік жұмысын 

жүргізу. Ол оқушылардың сӛздік қорын байытуда ерекше орын алады. Оқушының сӛздік 

қорын тексеру әдістері бар. Олар мыналар. 

1. Әңгімелесу, әңгіме құрату - ӛзін қоршаған орта туралы:үй іші, мектебі, сыныбы, 

ата-анасы, оқу-құралдары, т.б. 

2.Оқушының күнделікті жиі пайдаланатын заттарын кӛрсету арқылы оны атату (киім-

кешек, ыдыс-аяқ, үй жиһаздары т.б.). 
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3. Сӛзді түсініп айту дәрежесін тексеру (таныс емес заттарды кӛрсету, т.б.). 

Сӛздік жұмысын ұйымдастырудың басты қағидасы - оқушының лексикалық 

материалды белсенді түрде меңгеріп, сӛйлеу тілінде оларды бекітіп, сӛйлеуде белсенді түрде 

қолдана білуге үйрету.Сӛздік жұмысын ұйымдастырудың қағидаларын біліп алу қажет.Олар 

игерілуге, білуге қажетті сӛздер, жиілік, ахуалдың - тақырыптық негізінде сӛз ірітіледі. 

Ағылшын тіліндегі сӛздер тек лексикалық түрінде ғана оқушыға меңгеріп қоймай, ол 

лексика-грамматикалық бірлікте іске асырылу қажет.Мысалы, «оқушы, оқы, кітап»деген 

сӛздерді жеке бермей, оны сӛз тіркесімен берген жӛн. Бұл сӛздік жүргізудің бір қағидасы 

болып саналады. 

Ұстаз жан-жақты ізденісті қажет етеді. Орта мектепте шетел тілін оқытудың басты 

мақсаты коммуникативтік мақсат болуға тиіс, яғни орта мектепті бітіруші бағдарламада 

белгіленген кӛлемде оқыған шетел тілін қатынас құралы ретінде меңгеруге тиіс. Демек сӛз 

әрекетінің негізгі түрлерін: монолог және диалог түрінде сӛйлеу ауызша айтылған сӛзі 

тыңдап, түсіну, жазбаша мәтіндерді оқып, ондағы ақпаратты қабылдай білу іскерліктерін 

меңгеруге тиіс.  

Адамзат баласының ӛз ұрпағын оқыту мен тәрбиелеудегі ең озық, тиімді әдістерін 

тәжірибелерін жалғастырып тың жаңалықтар іздеу, классикалық педагогиканың озық 

үлгілерін жаңашылдықпен дамыту қашанда жалғаса бермек. Қазіргі таңда жеке тұлғаны 

қалыптастыру оқушының ӛзі арқылы, оның іс - әрекетін ұйымдастыру арқылы ойлау 

дағдыларын дамыта отырып жүзеге асырылады. Білім - жолы қиында қастерлі жол. Болашақ 

жастарды оқыту, тәрбие беру, қазіргі ӛмір ағысына бейімдеу ұстаз алдында тұрған ең басты 

міндет. Қазіргі заманғы білім беру жүйесі оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін 

енгізу педагог қызметкерлердің тұлғасына кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қоюда. 

«Кәсіби құзыреттілік - жеке тұлғаның кәсіби іс - әрекетті атқаруға теориялық және 

практикалық әзірлігімен қабілеттілігінің бірлігі» 

. 

  

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДЕ ҚҦЗЫРЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАУДЫҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ 
 

Жумашева Айнур Насипкалиевна 

 ІІ-санатты, арнайы пәндер оқытушысы 

"Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжі"МЕББМ 

 

Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана қалуға тиіс.Осы 

жолдағы басым бағыттардың бірі сапалы бірегей білім беру жүйесі бар ұлттық білім берудің 

барлық буынының сапасын жақсартуда сындарлы ойлау, ӛзіндік ізденіс, педагогтан 

ақпараттық- коммуникативті құзіреттілігін арттыруын талап етеді. Осы тұжырым 

бағдарламаны негізге ала отырып, кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыруда 

педагог кадрларға ӛз құзыреттілігін арттыруды, сонымен қатар кәсіби құзыретті маман 

қалыптастыруда бәсекеге қабілетті, білімді, азаматтар тәрбиелеуді жүктейді. 

Нәтижеге бағдарланған оқыту яғни құзыреттілік ең алдымен мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруды және дамытуды талап етеді. Кәсіби-педагог құзыреттілігін 

жүзеге асыруда, педагогтан қабілеттілік пен даярлықты талап етеді. Сонымен қатар кәсіби 

құзыреттілікке білімдер, іскерліктер, дағдылар мен қатар тұлғаның кәсіби құнды 

сапаларын,оның іс-әрекетін де қарастыруды талап етеді. Осының бәрі педагогтың кәсіби 

жоғары деңгейінің болуын қажет етеді. Педагогика ғылымында құзырет-тұлғаның белгілі бір 

саладағы ӛкілеттіліктері мен қызметтері аясын анықтайтын интерактивті сапасы ретінде 

түсіндіріледі.Оның құрамына білімдер, іскерліктер, дағдылар кіретіні белгілі.«Педагог 

білімін әртүрлі әдістермен білім алушыларға береді»- деп, кәсіби даярлықтың жоғары сапалы 

қол жетімділігі –кәсіби сауаттылық негізіекенінанықтапберді. 
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Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үдерістің қарқыны, білім беру жүйесінің алдына 

жаңа міндеттер қойып отыр. Ең бастысы –ӛз жұмыс орнына және бүкіл техникалық тізбекте 

технологияның үздіксіз ӛзгерістеріне бейімделе алатын құзыретті маман тұлғасын 

қалыптастыру міндетті. Біліміне, біліктілігіне, парасатына пайымы сай оқытушы бүгінгі 

таңда жас ұрпаққа білім беру жұйесінде болып жатқан оң ӛзгерістерге байыппен қарап, оның 

заман талабына сай мән-маңызын түсінуі хақ. Сондықтан, жүктеліп отырған аса жауапты 

міндет, білім саласындағы реформалар, педагогикалық әдіс-тәсілдердің тың, мәнді, әрі 

сапалы болуын талап етіп отырған осы бір айтулы кезеңде, педагогтың жылдар бойы 

жинақтаған іс-тәжрибесін жаңа ақпараттық технологияға ұштастыруын қажетті санайды. 

Сонымен қатар оқушылардың құзіреттілігін арттырудың тиімді жолдарының бірі ол- 

оқытудағы инновациялық ойын әдісін қолдану болып табылады.әдістің бірі ол- 

инновациялық ойын әдісін қолдану болып табылады. 

 

 
 

Қазақстанның әлеуметті-экономикалық даму мақсатын жүзеге асыруда кәсіптік білім 

беретін оқу орындарында бәсекелестікке қабілеті бар болашақ мамандарға әртүрлі ӛндірістік 

салаларға даярлау деңгейі білім беру жағдайларымен анықталады. Қазіргі таңда жан-жақты 

маман даярлау олардың әлеуметтік, кәсіптік, ӛздік жұмыс жасай алу қабілеттерін дамытумен 

белгіленеді. Себебі, әлеуметтік сала экономикасын дамыту осы болашақ мамандардан 

тӛмендегідей шарттардың орындалуын талап етеді. 

- жүйелі ойлауды; 

- құқықтық ақпараттық мәдениетті; 

- кәсіпкерлік мәдениетті; 

- ӛзін-ӛзі тануды; 

- басқаларға ұсынуды; 

- ӛз қызметін білімді талдауды; 

- жаңа білімді; 

- нано технологияларды меңгеруді; 

- кейбір ӛндірістік жағдайларда ӛз бетімен дұрыс шешім қабылдауды; 

- бәсекелестікті және ӛмір талаптарына сай қызмет етуді; 

- әр іске жауапкершілікпен қарауды; 

- нәтижеге бағытталған істерді жасауды. 
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Осыған орай, біздің – мамандықтар бойынша арнайы пәндер арқылы білім беру 

мемлекеттік білім стандарттары негізінде құрылған типтік жұмыстар бағдарламалары, оның 

негізінде дайындалған оқу, жұмыс бағдарламалары, тақырыптық – күнтізбелік жоспарлар, 

оқу – әдістемелік кешендер, жаңа ақпараттық – технологиялар, қолданылып келеді. Мұның 

барлығы маман моделінің нарықтық экономикада қажеттілігін тұрғызуға бағытталуы 

негізделеді. Себебі, соңғы кезде білім саласында біліктілік моделінің құзыреттілік моделіне 

ауытқуы кӛп қарастырылып келеді, яғни жұмыс берушіні кӛбіне біліктілік емес, құқық, 

ақпарат, әлеуметтік сала жағынан құзыретті мамандар қызықтырады. Бірақ, біліктілікке 

қосымша құзыреттілік бірге жүрген жағдайда маман моделі жүйелі әрі сапалы болады. 

Осыған орай мамандардың негізгі, жалпы кәсіптік, арнаулы құзыреттілік деп топтарға 

бӛлінгенін қарастысақ олар: 

а) ақпараттық; 

б) коммуникативтік; 

в) әлеуметтік. 

Жалпы кәсіптік құзыреттілік - әр сала маманының кәсіби мазмұнына сай 

қарастырылған. 

Құзыретті маман даярлау мақсатында «білім алушылардың білімдік белсенділігін 

арттыру технологиясын» пайлана отырып, бұл оқыту технологиясы бойынша білім беру 

мақсаты студенттерге ӛндірістік ситуациялар беру арқылы ӛз бетінше жұмыс жасау 

қабілетін, дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігін қалыптастыру арқылы бәсекеге қабілетті 

маман ретінде дамуына кӛмектесу. 

 «Құзыреттілік» түсінігі білім беру саласында 1960-1970 жылдардағы шетел 

әдебиетінде, ал 1980 жылдарда отандық әдебиеттерде кездесті. Кәсіби құзыреттілік - жете 

білушілік ұғымын енгізудің қажеттілігін, оның мазмұнының кеңдігімен, интерактивтік 

сипатымен, «кәсіптілік», «біліктілік», «кәсіби мүмкіндіктер» деген түсініктерді білдіреді. 

Педагогтың құзыреттілігі 1-ші орынға ақпараттық сауаттылығын, мәселені дұрыс шеше білу 

қасиетін қояды. Құзыретті педагогтан ӛз ісінен шеберлікті, жақсы оқытушы болу үшін 

мамандығына қажетті қабілеттіліктерді және жалпы әлемдік мәдениетті сонымен қатар ӛз 

елінің мәдениетін, интегралды үдерістерді меңгерген, әлемдік білім кеңестігінің ӛресінен 

шыға алатын талпынысы жоғары, шығармашыл болуы керектігін талап етеді.  

Қорыта айтқанда, кәсіби даярлықта әрбір кәсіптік оқу пәнінің білім мазмұны мен 

әдістемелік жүйесі негізінде жеке тұлғаға қойылатын кәсіби деңгейі, нәтижеге бағытталған 

сауаттылық шешімін табу керек. Ӛйткені кәсіби даярлықта педагогке қажетті кәсіби 

құзыреттіліктерді толыққанды меңгерген оқытушы, оқушыларды оқытуда, білім алу 

нәтижесіндегі құзыреттіліктерді сапалы меңгерте алатыны сӛзсіз. 

Сӛз соңында ағартушы – ғалым А. Байтұрсыновтың : « Бала оқытуын жақсы білейін 

деген адам – әуелі балаларға үйрететін нәрселерін ӛзі жақсы білу керек» - деген сӛздерімен 

түйіндегім келеді. 
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В статье рассмотрен феномен вины и ценностных ориентаций. Переживание вины 

связано с формированием у человека нравственных норм поведения (совести), с развитием 

его как личности, хотя некоторые авторы считают, что это формирование имеет под собой 

биологическую (генетическую) основу. Ценность является продуктом жизнедеятельности 

социальных групп и общностей, человечества в целом. Преломляясь через призму 

социальной жизнедеятельности, ценности входят в психологическую структуру личности в 

форме личностных ценностей, являющихся одним из источников мотивации еѐ поведения. 

Ключевые слова: чувство вины, ценностные ориентации, личность. 

 

В нашей жизни часто испытываем те чувства, которые заведомо считаем плохими, и 

стараемся избегать их, и это неудивительно, ведь внутренне переживая эти чувства, нам не 

комфортно, иногда совсем не комфортно. Чувство вины — если выразить в словах — это 

эмоциональное осуждение себя за что-то. 

Вина является эмоцией, с помощью которой проявляется совесть. В имплицитном 

сознании вина обозначается как отрицательное отношение к своему поступку, угрызение 

совести, раскаяние, сожаление. Кроме того, признание своей вины и испытывание чувства 

вины — вещи разные. Вина — не что иное, как эмоциональное обострение совести. 

Комплекс вины напоминает, что у нас есть совесть, но делает это лишь после того, как мы не 

воспользовались ее советами. 

Актуальность исследования заключается в необходимости систематизировать 

данные о психологическом феномене вины и ценностных ориентаций, а также в дальнейшем 

изучении этого сложного и противоречивого эмоционального переживания, оказывающие 

существенное влияние на все стороны жизни человека. 

 Цель исследования- изучение чувства вины и ценностных ориентаций в связи с 

особенностями развития личности 

 Задачи исследования: 

-Проанализировать литературу по данной теме; 

-Выявить взаимосвязь чувства вины и ценностных  

ориентаций личности; 

- Сделать выводы. 

Объект исследования- чувство вины и ценностные ориентации. 

Предмет исследования-особенности чувства вины и ценностных ориентаций у 

студентов педагогического факультета. 

Гипотеза исследования: существует корреляция между ценностными ориентациями 

и наличием чувства вины. Так если в процессе развития доминируют материальные ценности 

и ценность социального статуса, уровень наличия чувства вины уменьшается. 

З.Фрейд рассматривал вину как нравственную разновидность тревоги, как «тревогу 

совести». Этой же точки зрения придерживается и другой психоаналитик — Г. Мандлер, 

утверждающий, что вина и тревога — это разные названия одного и того же явления. Вина, 

по этому автору, — это тревога относительно реального или воображаемого промаха. 

Переживание этой разновидности тревоги запускает особый защитный механизм, с помощью 
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которого человек пытается загладить или нейтрализовать ущерб, нанесенный его 

ошибочными действиями[1]. 

Кроме того, некоторые авторы показали, что для эффективного научения вине более 

подходят не методы физического наказания, а психологические, ориентированные на 

«любовь» (при использовании их родителями, находящимися в психологическом контакте с 

ребенком). Именно боязнь потерять любовь родителей чаще всего приводит к раскаянию, 

угрызению совести, тревоге, то есть к переживанию вины [2]. 

Интересен в этом плане эксперимент, описанный А. Н. Леонтьевым. Ребенку 

предлагалось достать удаленный от него предмет, не вставая со своего места. Несмотря на то 

что ребенок после ухода экспериментатора нарушал данное правило, встав со своего места, 

пользуясь отсутствием наблюдения за ним, он не смог впоследствии принять от 

экспериментатора в награду за выполненное задание шоколадную конфету. Конфета, столь 

желанная вначале, оказалась горькой — вызывала слезы. Эти слезы ребенка дошкольного 

возраста свидетельствуют о способности маленького человека уже в таком возрасте 

переживать вину по поводу нарушения принятого правила. 

По мнению ученых, вина — самостоятельный феномен, помогающий снижать тревогу 

и избегать серьезных психических расстройств. С этих позиций вина играет положительную 

роль. 

Вина выполняет три основные функции: 1) выступает в качестве морального 

регулятора для поддержания норм просоциального поведения; 2) участвует в формировании 

самоотношения; 3) способствует профилактике психических расстройств. 

Чувство вины не возникает на пустом месте. Людей готовят к этому с детства. 

Младенцы виноватыми не бывают, потому что еще не знают, что такое «плохо», а что такое 

«хорошо». Их различению обучают прежде всего родители. Каждый ребенок должен 

научиться сдерживать свои импульсы, усвоить и соблюдать множество правил 

общественного поведения, отличать дурное от хорошего[3]. 

В отечественной психологии поддерживается традиция понимания личности исходя 

из онтологических оснований ее жизнедеятельности: внешнее и внутреннее, индивидуальное 

и общественное понимаются в их неразрывности и единстве (С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, Ф.Е.Василюк, Д.А.Леонтьев и др.).Принципиальное разделение этих 

смысловых структур происходит в соответствии с двумя уровнями смысловой регуляции 

деятельности (Д.А. Леонтьев; Г.Г. Дилигенский; Е.Ю. Патяева; Б.С. Братусь; А.Г. Асмолов). 

Первый из них составляют конкретно-ситуативные образования, релевантные единичной 

деятельности (личностный смысл и смысловая установка), а второй – внеситуативные, 

устойчивые и обобщенные образования, влияющие на деятельность не непосредственно, а 

участвуя в порождении конкретно-ситуативных регуляторных образований (потребности и 

личностные ценности).Так, потребности, представляя собой форму непосредственных 

жизненных отношений субъекта с миром, отражают динамику актуальных требований 

ситуации взаимодействия с миром, они побуждают, толкают человека к их реализации через 

осуществление соответствующей деятельности, направленной на насыщение и 

дезактуализацию потребности[4]. 

Ценность является продуктом жизнедеятельности социальных групп и общностей, 

человечества в целом. Преломляясь через призму социальной жизнедеятельности, ценности 

входят в психологическую структуру личности в форме личностных ценностей, являющихся 

одним из источников мотивации еѐ поведения.  

Ценности имеют как содержательную, так и количественную сторону.  

С содержательной стороны ценности указывают, какие идеи, принципы, цели 

поведения и т.д. являются важными. Одну из первых классификаций ценностей предложил 

Г. Олпорт и его сотрудники. Они выделили шесть типов ценностей: 

 теоретические ценности, которые придают наибольшую важность и значение 

рациональному мышлению и поиску истины; 
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 экономические ценности, утверждающие приоритет практической пользы и 

выгоды; 

 эстетические ценности, выше всего ставящие красоту, гармонию и искусство; 

 социальные ценности, придающие наибольшее значение человеческим 

взаимоотношениям – любви, дружбе, преданности и т. д.; 

 политические ценности, отдающие исключительное предпочтение обретению 

власти и влияния; 

 религиозные ценности, которые первостепенную важность придают 

следованию определѐнной системе представлений (вере) [5]. 

У каждого может существовать своя система ценностей, и в этой системе ценностей 

они выстраиваются в определенный взаимосвязи. Конечно, эти системы индивидуальны 

лишь постольку, поскольку индивидуальное сознание отражает сознание общественное. С 

этих позиций в процессе выявления ценностных ориентаций, необходимо учитывать два 

основных параметра: степень сформированности структуры ценностных ориентаций и 

содержание ценностных ориентаций (их направленность), которое характеризуется 

конкретными ценностями, входящими в структуру. Дело в том, что интериоризация 

ценностей как осознанный процесс происходит лишь при условии наличия способности 

выделить из множества явлений те, которые представляют для него некоторую ценность 

(удовлетворяют его потребности и интересы), а затем превратить их в определенную 

структуру в зависимости от условий, близких и далеких целей всей своей жизни, 

возможности их реализации и тому подобное. Второй параметр, характеризующий 

особенности функционирования ценностных ориентаций дает возможность 

квалифицировать содержательную сторону направленности личности, находящейся на том 

или ином уровне развития. В зависимости от того, какие конкретные ценности входят в 

структуру ценностных ориентаций личности, каковы сочетание этих ценностей и степень 

большего или меньшего предпочтения их относительно других и тому подобное, можно 

определить, на какие цели жизни направлена деятельность человека [6].  

Для подтверждения гипотезы, нами было проведено исследование среди студентов 

ЗКИТУ, специальностей «Психология», «Педагогика и психология», «Физкультура и спорт», 

всего 25 человек. Были проведены следующие методики: 

1. Опросник Басса-Дарки, шкала вины;  

2. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова. 

В результате были получены следующие результаты: у 18 студентов (72%) 

присутствует корреляция между наличием чувства вины и ценностной ориентации личности. 

Что говорит о том, что гипотеза нашего исследования подтверждена. 

Таким образом, в течение жизни человека одни ценности подкрепляются, другие 

отбрасываются или видоизменяются, и в конечном счѐте формируется индивидуальная, 

специфическая иерархия личностных ценностей, присущая только ему.  
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Восстановительные процессы в организме человека сформированы и закреплены 

филогенезом, но их развитие индивидуально и имеет свои особенности, требует определенных 

условий внешней биологической и социальной среды, определенного образа жизни. 

Здоровый образ жизни для детей с задержкой психического развития в период 

выздоровления, ремиссии болезни, полной или частичной компенсации нарушенных болезнью 

функций, восстановлении поврежденных структур включает выполнение общественных и 

бытовых функций, пребывание в сфере общения и деятельности, индивидуальных 

наклонностей, питания, ограничения физических и умственных нагрузок, стрессовых 

ситуаций, активного отношения к своему здоровью. Эти данные принципы определяют 

оздоровительную деятельность ДО. 

Здоровый образ жизни с точки зрения валеологического понятия, как определял С.В. 

Попов, включает как биологические, так и социальные принципы: образ жизни должен быть 

возрастным, энергетически обеспеченным, укрепляющим, ритмичным, аскетическим, 

эстетическим, нравственным, волевым, самоорганизованным. Здоровый образ жизни – это как 

оптимальный двигательный режим, личная гигиена, рациональное и правильное питание, 

закаливающие процедуры. 

Здоровье может предстать перед нами обычным красивым цветком со стеблем 

(стержень, отражающий духовный аспект нашего здоровья), пять и более лепестков – 

физические, эмоциональные, интеллектуальные, социальные, личностные аспекты также 

здоровья. Можно подвести итог, что здоровьесберегающая педагогика со своими принципами 

оздоровительной деятельности нашего ДО способствует формированию и развитию 

физиологических адаптационных процессов.  

Таким образом, оздоровление мы выносим во главу восстановления и адаптации 

организма путем организации ЗОЖ, тем самым организуем закаливающие процедуры, 

здоровое питание, музыкотерапию. 

Работая по общеобразовательной учебной программе дошкольного воспитания и 

обучения Республики Казахстан, придерживаемся принципов, которые прослеживаются в 

задачах программы к приобщению наших воспитанников к здоровому образу жизни: 

- овладеть навыками общей культуры поведения; 

- развивать двигательную активность детей; 

- профилактика мер об отказе от вредных привычек взрослых; 

- использовать правильное, рациональное, здоровое питание; 

- познакомить с правилами социальной защиты, с общего безопасного поведения на 

улице и дома. 

Девизов оздоровления является – не навреди, а помоги. Оздоровительная стратегия ДО 

способствует формированию здорового образа жизни, организации санитарно – 

гигиенического режима в группе, утренней гимнастики, гимнастики пробуждения после сна, 
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организованной учебной деятельности по плаванию, закаливания, двигательной активности во 

время организованной учебной деятельности и в свободное время. Воспитательно – 

образовательный процесс строиться на высокой работоспособности, предупреждению 

переутомление, формирование мотивации к деятельности, индивидуальной дозировке 

деятельности и отдыха, рациональное применение организации физических минуток. В 

организованной учебной деятельности в системе используем комплексы игр для снятия 

статистического напряжения. На организованной учебной деятельности и во время режимных 

моментов мы особое внимание каждый раз уделяем на правильную осанку у детей, часто 

меняем позы (сидя, стоя, лежа), тщательно продумываем физминутки, динамические паузы, 

артикуляционную гимнастику, релаксацию, медитацию с применением музыкального 

сопровождения. 

Музыкальное сопровождение во время организованной учебной деятельности носит 

элемент лечебной педагогики, в виде фольклора, при этом помогает правильному 

физиологическому развитию ребенка в условиях контроля физической и эмоциональной 

нагрузки, учитывая особенности заболевания, степень возбудимости и утомляемости 

дошкольника.  

Так же наши педагоги в данной группе создали картотеку коммуникативных игр для 

детей с задержкой психического развития, где дети учатся правильно общаться между друг 

другом, быть доброжелательными, уважать мнение товарища, терпеть обиды. В области 

«Коммуникация» подобласть «Драма» применяют мимические игры для развития 

эмоционального состояния, создания яркого рисунка, придумывания игровых стихотворений, 

потешек и сопровождают их движениями рук, лица, тела. 

Применение игрового массажа носит оздоровительный эффект и дает расслабление в 

физическом, психологическом и эмоциональном состоянии ребенка. При использовании 

массажа в режимных моментах с хлопками, шлепками рук, массажа в парах с помощью 

поглаживания, постукивания, пощипывания можно это сопровождать пением, стихами, 

ритмическими движениями всего тела. 

Огромная значимость двигательной активности для здоровья и развития дошкольников 

обязывает нас не только научить оценивать их правильное поведение, но и скорректировать 

его. Чем больше видов и способов двигательной деятельности знает и применяет ребенок, тем 

содержательнее его деятельность в режиме дня. Правильное выполнение движений 

положительно влияет на функционирование внутренних органов, укрепление осанки. 

Малоподвижные дети наиболее уязвимы в своем здоровье, характеризуются вялостью, 

пассивностью, утомляемостью. Если подвижные дети умеют найти пространство для игры, то 

эти дошкольники уходят в сторону, чтобы не мешать и деятельность выбирают не активную, 

так как они очень робки в общении, не уверены в себе. Малоподвижность является риском для 

ребенка, неблагоприятным психологическим климатом, слабыми двигательными умениями 

или к малоподвижному образу жизни. Нужно воспитывать интерес и вовлекать в активную 

двигательную деятельность, потребности к подвижным играм на протяжении всех режимных 

моментов. Эта деятельность должна быть интересна, непринужденна и не надо бояться, что 

ребенок утомиться. Этого не происходит, если условия для разнообразных движений в видах 

деятельности (физкультурной, трудовой, игровой) созданы правильно. Ведь физиологи 

утверждают, что дети не устают, если происходит частая смена движений, темп, амплитуда, 

место. Разнообразные движения не утомляют детей, а снимают утомление, активизируют 

память, мышление, психические процессы.  

Гиперактивные дети находят любые условия для активной двигательной деятельности. 

Они бегают, прыгают, но избегают движений требующих точности и сдержанности, терпения. 

Высокая интенсивность движений не дает им вникнуть в суть совершаемой ими деятельности 

и не могут управлять своими движениями, их движения быстрые, резкие, бесцельные, они 

быстро утомляются и не переключаются на спокойные виды деятельности, которые требуют 

внимания и усидчивости. Их гиперподвижность влияет на нервную систему и их поведение 

неуравновешанное, попадают они часто в конфликты, так же наблюдается неспокойный сон. У 
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таких детей двигательная деятельность не имеет определенной направленности, отличается 

расторможенностью, крикливостью, несдержанностью и агрессией.  

Но следует ли ограничивать движения у гиперактивных детей с задержкой 

психического развития? Родители думают, что нужно сдерживать и ограничивать движения 

детей. Но мы педагоги считаем – нет! Нужно не снижать двигательную деятельность, а 

регулировать интенсивность движения. Во время движения – важно разнообразить их состав, 

включая движения требующие сосредоточения, внимания и точности. Поэтому мы включаем в 

специально точнее движения – это метание в цель, прокат мяча в парах друг другу, ловлю 

мяча; лазание по гимнастической стенке, упражнения на равновесие. В подвижных играх 

используем прием регулирования внося смысл в двигательную деятельность: бег в подвижной 

игре «Автомобиль» - обозначает движение машин в определенном направлении, «Самолет» - 

полет самолетов в небе, «Поезд» - движение поезд по рельсам, ходьба по лесу со сбором ягод и 

грибов.  

Стабильная сбалансированность положительных и отрицательных эмоций приводит к 

удовлетворительной адаптации ребенка к окружающей среде. Воспитание чувств – это 

способность переживать, чувствовать боль чужих людей, плакать, жалеть. Эмоциональный 

стресс должен протекать без повреждений сердечно – сосудистой системы, нервной системы, 

погасить своевременно отрицательные эмоции, сформировать положительный эмоциональный 

тонус у ребенка. 

В связи с тем мы планируем работу в следующих формах: художественно – 

эстетическое воспитание детей (посещение выставок, концертов, спектаклей, музеев); чтение 

эмоционально – насыщенной литературы; приобщение детей к музыкальной и физической 

деятельности. 

Исходя из данных форм работы мы придерживаемся следующих задач: 

- развивать чувство собственного достоинство, чести, добра, справедливости, уважение 

к окружающим как успешная адаптация в социальной среде; 

- формировать мотивацию на выздоровление, положительные эмоции в процессе 

интереса к чему – либо, положительный эмоциональный тонус, положительную самооценку; 

- совершенствовать эстетическую и гигиеническую микросреды группы. 

Здоровьесберегающая педагогика выступает как фактор успокоительного воздействия 

на психологическое состояние ребенка с особенностями в развитии. Организация 

двигательной активности и использование здоровьесберегающей технологии выступает как 

составная часть лечебной педагогики. 
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 В разработке рассматриваются 

возрастные особенности учащихся 

подросткового периода (11 – 14 (15) лет), а 

также методы, которые способствуют 

повышению уровня развития и 

положительной мотивации учащихся. 

Настоящая работа призвана помочь учителям 

предметникам, классным руководителям и 

воспитателям в педагогической деятельности. 

Данные метод, рекомендации разработаны на 

основе педагогического опыта учителя 

математики. Настоящие рекомендации могут 

быть использованы учителями и 

воспитателями планировании урока или 

внеклассного мероприятия. 

 На сегодняшний день в школах наблюдается снижение интереса учащихся к 

изучению химии и других школьных дисциплин. Весьма важно знать особенности 

познавательной деятельности учащихся того или иного возраста, чтобы потом можно было 

осуществить эффективный подход в обучении. Также необходимо изучать внутренние 

побудительные факторы поведения и развития школьников – их мотивов и установок. 80% 

результатов деятельности человека зависит от мотивов. Поэтому важно знать как 

сформировать у учащихся положительную мотивацию к обучению. Настоящая методическая 

разработка может оказать помощь сертифицированным учителям при совместном 

планировании урока в процессе Lesson stady. 

 Цель: помощь в совершенствовании процесса преподавания и обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся подросткового периода. 

 Использование настоящих рекомендации в системе преподавания и обучения будет 

способствовать овладению учителем опытом планирования классно – урочных мероприятий 

с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 Приведенные в данной работе методы – малая толика известных на сегодняшний день 

методов и приемов. Но цель данного обзора - показать связь между возрастными 

особенностями учащихся, эффективностью педагогического процесса и повышением 

интереса учащихся к изучаемому предмету. 

 Методическая разработка явилась итогом моей темы исследования «Учет возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся в педагогическом процессе». Учет возрастных 

особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. Этот принцип не 

только регламентирует учебную нагрузку, но и выбор форм и методов учебно – 

воспитательной деятельности, т.к. каждому возрасту присущи свои возможности и 

ограничения в развитии. Если эти возможности развития не будут в должной мере 

использованы, то в последующие годы уже трудно, а иногда и невозможно наверстать 

упущенное. 

 В возрастной и педагогической психологии принято выделять следующие этапы 

развития детей и школьников: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший 
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школьный возраст, подростковый возраст и ранняя юность. В человеческом развитии 

проявляется общее и особенное. Общее свойственно всем людям определенного возраста, а 

особенное в человеке называют индивидуальным. Весьма важно знать особенности 

познавательной деятельности учащихся того или иного возраста, чтобы потом осуществлять 

индивидуальный подход в обучении, т.к. ученики делятся на «сильных» и «слабых». Более 

сложным, н очень важным является изучение внутренних побудительных факторов 

поведения и развития школьников – их мотивов и установок. 80% результатов деятельности 

человека зависит от мотивов. Поэтому важно знать, как формировать у учащихся 

положительную мотивацию к обучению. Учебная мотивация зависит от внешних 

(социальных) и внутренних (связанных с учебной деятельностью) факторов. Для того чтобы 

влиять на внутренние факторы учитель может применять различные приемы и методы на 

своих уроках. 

 Материалы отражают возрастные особенности учащихся подросткового периода. А 

также таблица «Методы, ориентированные на возрастные особенности учащихся 

подросткового периода для формирования положительной мотивации в учебной 

деятельности», которая призвана помочь учителям предметникам (сертифицированным 

учителям) при планировании урока или внеклассного мероприятия. Это поможет учителю 

строить урок, который будет занимателен и эффективен по отношению к учащимся, что в 

свою очередь приведет к формированию положительной мотивации к дисциплине. По 

данным опроса «Голос ученика» позволил выявить отрицательную мотивацию учащихся, 

связанную с опасениями не справиться с заданиями на уроке и уверенностью получить 

плохую отметку. Главная задача учителя как лидера – подбор эффективных форм и методов 

работы на уроке с учетом возрастных и индивидуальных особенностей своих подопечных.  

 Без выбора соответствующих методов невозможно достичь целей обучения. Поэтому 

методам обучения уделяется большое внимание. Благодаря методам появляются связи между 

целью, содержанием и результатом образовательного процесса. Теперь перейдем к более 

подробному описанию методов на разных этапах урока.  

 Активные методы выявления целей, ожиданий и опасений. Такие методы, как 

«Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний», 

«Разноцветные листы» позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и 

постановку целей обучения. Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и 

опасений можно использовать, например, следующий метод: «Фруктовый сад». 

Метод «Фруктовый сад» 

Цель: учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят 

лучше понять класс и каждого ученика, полученные материалы учитель (классный 

руководитель) сможет использовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных 

мероприятий) для обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими 

образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли 

их знать и учитывать в образовательном процессе. 

Численность: весь класс.  

Время: 20 минут.  

Подготовка: заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, 

фломастеры, плакат, скотч. 

Проведение.  

Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. 

Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются 

также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны. Учитель (классный 

руководитель) предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что они 

ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может 

быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и 

способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д. 
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Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто 

записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты 

к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель 

озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и 

систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения 

возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель 

подводит итоги выяснения ожиданий и опасений. 

Примечание.  

Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель объясняет, почему важно 

выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда учитель (классный 

руководитель) также участвует в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и опасения. 

 Активные методы для осмысления учебного материала. При организации 

самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы обучающимся было интересно 

всесторонне и глубоко проработать новый материал. Как же это можно  

сделать?! Для работы над темой урока можно использовать методы «Ульи», 

«Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания». Для проведения 

дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», «Приоритеты», «На линии огня». Для 

представления материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель», 

«Автобусная остановка», «Ярмарка». 

Метод «Автобусная остановка». 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.  

Группы: 5-7 человек  

Численность: весь класс  

Время: 20-25 мин.  

Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), 

фломастеры.  

Проведение. 

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-5). 

Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой). Группы 

распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на столе) 

расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель ставит 

задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. 

В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые 

моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей 

автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, 

дополняют их в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей 

группой нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на 

знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей 

первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет 

участника группы, который будет представлять материал. После этого каждая группа 

презентует результаты работы по своему вопросу. В завершении учитель резюмирует 

сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы.  

Примечание. 

 Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в 

разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг другу. 

Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок.  

Активные методы для проведения рефлексии урока. Для завершения образовательного 

мероприятия можно использовать такие методы как: «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо 

самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», 

«Комплименты». Эти методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести 

итоги урока и завершить работу. 

Метод «Ресторан». 
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Цель: Выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего урока.  

Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ).  

Численность: Все ученики  

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки. 

Проведение. 

Учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний день они провели в 

ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов:  

•  Я съел бы еще этого…  

•  Больше всего мне понравилось…  

•  Я почти переварил…  

•  Я переел…  

•  Пожалуйста, добавьте…  

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флипчарта, 

комментируя. 

Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили 

хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная 

связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее. 

В завершении учитель резюмирует итоги урока, при необходимости дает задание на 

дом и напоследок говорит хорошие слова ребятам. 

 Резюмируя все выше написанное, еще раз подчеркну, что учитель обязательно 

должен учитывать возрастные особенности учащихся при конструировании урока. Тогда 

каждое занятие будет проходить занимательно и эффективно, принося удовлетворение и 

учителю и обучающимся. Приведенные в данной разработке методы – это лишь малая 

толика известных на сегодняшний день методов и приемов. Но цель этого небольшого 

обзора – показать связь между возрастными возможностями учащихся и эффективностью 

педагогического процесса. Несмотря на краткость приложения 2 разработано для того чтобы 

помочь также учителям при совместном планировании урока в процессе Lesson study. 

 

 

КҤРДЕЛІ АНАЛИТИКАЛЫҚ ФОРМАНТТАРДЫҢ ҚИМЫЛДЫҢ ТӘСІЛІНЕ 

ҚАТЫСТЫ ҚЫЗМЕТІ 

 

Кусаинова Арай Бейсенбаевна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, магистр 

Астана қаласы білім басқармасының "№ 28 орта мектеп" ММ 

 

 Қазіргі қазақ тіл білімінде етістіктің аналитикалық форманты деп жетекші етістікке 

қосылып айтылатын қосымшалар мен кӛмекші етістіктен құралған, етістіктің белгілі бір 

грамматикалық категориясына қатысты грамматикалық мағынаны білдіретін морфологиялық 

кӛрсеткіштер танылады. Аналитикалық форманттар тілімізде ӛте жиі қолданылады, сан 

жағынан да ӛте кӛп. Бірақ, соған қарамай, олардың компоненттерінің орны мейлінше берік, 

құрамы тұрақты болады. Аналитикалық форманттардың компоненттерінің тұрақтылығына 

байланысты, әрбір аналитикалық формант белгілі бір құрамда, белгілі бір мағынаны 

білдіретін формант түрінде қалыптасады [1]. Мысалы: бара алмады десек – а алмады 

форманты қимыл, іс-әркеттің немқұрайды жасалуын білдіреді. Ғалым Оралбаева Н. «Қазақ 

тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттарының құрылысы мен мағынасы» атты еңбегінде 

күрделенген ЕАФ-тарға тӛрт морфемалы аналитикалық форманттар жататынын кӛрсетіп, 

оларды екі морфемалы ЕАФ-тардың бірігуінен жасалғандықтан құрамында үнемі екі 

кӛмекші сӛз бар екендігін айтқан. Аналитикалық форманттардың ұзақ уақыт сӛзде бірге, 

қатар қолданылуының нәтижесінде олар бірімен-бірі мағынасы жағынан кірігіп кеткенін 

ескертеді. Мысалы: -п келе жатыр, -п бара жатыр, -п қоя бер, -п кеп кет, -п кеп қал, -п кеп 

жібер, -п сала бер, -п жүре бер, -п болып қал, т.б. Мысалы: Әубәкір жаңа байып келе 
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жатқанда, пристав апарып, атақты Азынбайдың үйін қаттаған (Ғ.Мүсірепов). Қоспаның 

да кӛңілі мұздап қоя берді. Жоғал кӛзіме кӛрінбей, - деп, үйіріңкірей лақтырып кеп жіберді 

(Ғ.Мүсірепов). Осы мысалдардағы байы, мұзда, лақтыр деген етістіктердің құрамындағы –п 

келе жат, -п қоя бер, -ып кеп жібер форманттардың ұқсастығына қарап, әрқайсысы екі 

аналитикалық форманттан тұр деуге болады. Шындығында, тарихи тұрғыдан алғанда, солай 

екені рас. Тілдің қазіргі даму сатысына қарағанда, бұлардың құрамындағы алғашқы жалаң 

аналитикалық форманттар ӛзінің мағына дербестігінен айырылған. Жоғарыда келтірілген 

мысалдарды алып қарайық: бірінші мысалдағы байып келе жатқанда деген аналитикалық 

формалы етістікте әңгіме – баю туралы. Мұның құрамындағы –п келе жат форманты 

қимылдың процесс үстінде екенін білдіреді. Ол – қимылдың екінші сатысы. Күрделенген 

аналитикалық форманттың білдіретін мағынасын оның құрамындағы екі формантқа бӛлуге 

келмейді, ӛйткені олар бір мағына береді. Қазіргі қазақ тіл білімінің тарихында бұл мәселеге 

бірінші кӛңіл бӛлген – профессор Қ.Жұбанов. Күрделенген аналитикалық форма деп аталып 

кеткен күрделі етістіктің бір мағына беретінін таныған. Ол ӛзінің еңбегінде күшейіп бара 

жатыр, кӛбейіп бара жатыр, кӛбейіп келе жатыр етістіктеріне тіркескен бара жатыр, 

келе жатыр құрылымының бір мағына беріп, бір грамматикалық морфеманың қызметін 

атқаратынын ашқан, грамматикалық қызметте бір кӛрсеткіш екенін таныған. 

Профессор Н.Оралбаеваның ғылыми еңбектерінде дәлелденген аналитикалық 

форманттар, оның ішінде күрделі аналитикалық форманттар мәселесі қазіргі кезде жоғары 

оқу орындарына арналған оқулықтардан ӛз орнын алды [3]. Одан кейінгі уақытта қимылдың 

жасалу үстінде екенін білдіретін кезеңді зерттеген С.М.Маралбаева (Алматы, 1991), 

қимылдың басталу кезеңін зерттеген А.Т.Шарапиденова (Алматы, 1993), етістіктің 

модальдық құрылымын зерттеген Қ.А.Мамадилов (Алматы, 1997) [4], қимылдың тездік 

тәсілін зерттеген Қ.Т.Мұхамади (Алматы, 1997), профессор Қ.Қ.Жұбановтың етістіктер 

туралы ғылыми еңбегін зерттеген А.Қ.Омарова (Алматы, 1999) [5], қимылдың соңғы 

кезеңінің кӛрсеткіштері мен қолданыстағы мағыналық ерекшеліктерін зерттеген Қ.Т.Бибеков 

(Алматы, 2003) [6], күрделенген аналитикалық форманттарды зерттеген К.М.Қарымбаева 

(Алматы, 2003) [7] етістіктің аналитикалық форманттарының құрамы мен мағынасына 

қатысты ғылыми сипатты толықтырады. 

Түркологияда аналитикалық форманттар қатарында –а тұрған еді, -а тұрған болса, -

ған болур еді деген күрделенген аналитикалық форманттар аталып жүр [8, 242]. 

Қазақ тілінде де күрделенген аналитикалық форманттар қатары мол. Қазақ тілінде 

мынадай күрделенген аналитикалық форманттар бар: -п қоя бер, -п сала бер, -п жүре бер, -п 

келе жатыр, -п бара жатыр, -п бара жат, -п кеп жібер, -п кеп қал, -п кеп кет, -п кеп бер, -п 

болып қал, -са игі еді. Кейбір форманттардың бірнеше күрделенген аналитикалық 

форманттардың жасалуына ұйтқы болғаны байқалады, олар: -е бер, -е жат, -п ке(л). 

Бұлардың әрқайсысы екі, онан да кӛп күрделенген аналитикалық форманттың жасалуына 

негіз болған. 

 Осы топтағы форманттардан тек –са игі еді форманты туралы кейбір деректер 

түркітануда кездесіп қалады. Күрделенген форманттар қызметін қысқаша сипаттайық. 

-п бара жатыр күрделенген аналитикалық форманты қимылдың процесін, дамуын 

кӛрсетіп, қимылды сипаттау категориясының кӛрсеткіштеріне жатқызылады. Құлап бара 

жатқанын сезіне отырып, қарманбады. Ушаковтың ойында Рязановқа берген уәдесін 

орындаудың үлкен жанжалға айналып бара жатқаны ғана бар еді. Телефондағы қыздар 

ӛліп бара жатырмын десең, оңай жауап бермес! Оның жүрегі де, құлағы да жарылып бара 

жатқан тәрізденіп кетті (Ғ.Мүсірепов). Осы мысалдардағы құлап бара жатқанын, 

айналып бара жатқаны, күйдіріп бара жатыр, ӛліп бара жатырмын, жарылып бара 

жатқан дегендердегі құлап, айналып, күйдір, ӛл, жарыл деген негізгі етістіктердің бәріне бір 

күрделі аналитикалық формант тіркесіп тұр. Негізгі қимылдың даму процесі үстінде екенін 

кӛрсетеді. 

-п бара жат аналитикалық форманттың тілде қалыптасуы - -п келе жат 

формантымен бірдей. -п бара жат формантының құрамында –ып бар және –а жат 
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форманты тіркесіп, қимылы абстракцияланып, ол мағынаның жат формантының құрамына 

ауысуы арқылы жасалған. –п келе жат формантынан гӛрі –п бара жат форманты 

қимылдың дамуының күшейуін аңғартады [2, 89]. Процесс үстіндегі қимылды білдіру үшін –

п бара жат, -п келе жат форманттары жиі қолданылады. –п бара жат күрделі 

формантының арасында басқа морфема ене алмайды. Ӛйткені бұлар – біртұтас 

морфологиялық единицалар. Сӛз ішінде ӛзінің алды-артынан басқа форманттарды талғап 

қана қабылдайды. Басқа райға, шаққа түрленуі жетімсіз. 

-п келе қал күрделенген формантының құрамы екі жалаң аналитикалық форманттан 

біріккен, олар: -п кел және –п қал. Мұнда да –п кел форманты қолданылған және кірігіп 

кеткен. Осы күрделенген формант қимылдың ӛте қысқа және күшпен жасалуын білдіреді. 

Мысалы: тартып кеп қалу, айқайлап кеп қалу, періп кеп қалу, т.б. Бұл күрделенген 

форманттың құрамындағы форманттар жеке алғанда, ол мағынаны бермейді. Мысалы, 

тартып кеп қалды деп айтуға болар, тартып келу түрінде алсақ, ол қимылдың күшпен, 

қысқа, тез жасалуын білдірмейді. Сол сияқты тартып қалды деп –п қал формантымен жеке 

алғанда да, қимылдың қысқа, тез жасалуы байқалғанымен, күшпен, қатты қарқынмен жасалу 

мағынасы жоқ. Бұдан күрделенген форманттағы күшпен бар пәрменімен қимылды жасау 

мағынасы ол форманттың компоненттерінің мағынасы идиомалану арқылы қалыптасқаны 

кӛрінеді. Сондықтан бұлар күрделенеген аналитикалық формант деп танылды. –п кеп қал 

формантының құрамы осы морфемалардан, сол тәртіпте тұрғанда ғана қимылдың күшпен, 

қысқа, тез жасалуын білдіреді. Олай болса, -п кеп қал – күрделенеген аналитикалық формант. 

Ол формант кӛбіне сабақты етістіктерге тіркеседі: тартып кеп қал, қағып кеп қал, итеріп кеп 

қал т.б. 

-п кеп бер форманты –п кел және –п бер формантының кіріге бірігуінен жасалған. Ол 

қимылдың бірден пәрменді жасалуын білдіреді. Бұл мағына оның құрамындағы 

форманттардың мағынасының қосындысы емес, олардың ӛз мағыналарынан айырылып, 

идиомалануынан қалыптасқан. Мысалы: Жау қашып кеп берді, біз қуып кеп бердік 

(С.Мұқанов). Жігіттер соңыма түсіп кеп берсін (Ғ.Мүсірепов). Осы мысалдардағы 

күрделенеген –п кеп бер формантының құрамындағы –п кел форманты қазіргі тілде ауыспалы 

келер шақта ғана қолданылады да, қимылдың дамуын білдіреді. Онда –п кел формантының 

соңынан басқа форманттар тіркеспейді. Мысалы: ӛсіп келеді, құлпырып келеді, жылып келеді 

т.б. Күрделенген форманттың құрамында –п кел форманты бұл белгілердің бәрін де 

сақтамаған. Күрделенген форманттағы –п бер форманты да жеке қолданылғанда, қимылдың 

кім үшін жасалғанын білдіреді. Мысалы: айтып бер, түсіндіріп бер, оқып бер т.б. 

Жоғарыда келтірілген қашып кеп берді, қуып кеп бердік, түсіп кеп берсін деген 

аналитикалық формалы етістіктер қимылдың дамуын да, біреу үшін жасалуын да 

білдірмейді. Мұнда –п кеп бер форманты қимылдың қалай жасалғанын, қимылдың жасалу 

тәсілін білдірген. Атап айтқанда, ол қимылдың пәрменді жасалғанын кӛрсетеді. –п кеп бер 

формантының тұтас бір ғана мағына беретіні осы салыстырудан кӛрініп тұр. Бұл формант 

мағына жағынан ғана кірігіп қоймай, құрамы жағынан да кіріккен. Оның құрамындағы кел 

кӛмекші етістігінің соңғы дыбысы қысқарған, ол үнемі осы қалыпта қолданылады. Сӛйтіп –п 

кеп бер форманты тілде белгілі мағына білдіретін, бір қызмет атқаратын тұрақты кӛрсеткіш 

ретінде қалыптасқан. Оның құрамы тұрақты, құрамындағы морфемалардың орны да тұрақты 

және олардың арасына басқа, бӛтен морфема араласпайды.  

-п кеп бер формантының құрамы бірнеше морфемадан құрылғанымен, тілде олар бір 

ғана морфеманың орнына жүреді. Бұл–күрделенген форманттардың бәріне ортақ құбылыс, 

тек қана күрделенген форманттарға емес, ол барлық ЕАФ-тарға қатысты.  

Қорыта келгенде, аналитикалық форманттар құрамы жағынан әр түрлі болады. Олар 

құрамында қанша кӛмекші етістіктің болуына байланысты бір кӛмекшілі, екі-үш кӛмекшілі 

болып келе береді. Мысалы, батып барады, күйіп барады десек, мұндағы аналитикалық 

формантта (-ып бар) тек бір ғана бар толымды кӛмекші етістігі қатысып тұр. Ал, осы 

аналитикалық етістікті батып бара жатыр, күйіп бара жатыр деп айтатын болсақ, 

мұндағы аналитикалық формантта (ып бара жатыр) бар, жат деген екі толымды кӛмекші 
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етістік қатысып тұр. Міне, осылайша құрамындағы кӛмекші етістіктердің бір немесе бірнеше 

болуына байланысты аналитикалық форманттар жалаң және күрделі аналитикалық 

форманттар болып, екі топқа бӛлінеді. Мысалы, -п ал, -п бер, -п қой, -п еді т.б. аналитикалық 

форманттары құрамында бір кӛмекші етістік бар. Бұлар аналитикалық форманттың дара 

түріне жатады. –п қоя бер, -п кеп қалды, -п кеп жібер аналитикалық форманттары күрделі 

түріне жатады.  
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Одним из основных актуальных вопросов в настоящее время является переход на 

энергосберегающие источники потребления электроэнергии, в частности на новые типы 

источников освещения. Общая энергоэффективность источников освещения является 

совокупностью нескольких параметров: 

во-первых, замена светильников, использующих лампы ДРЛ, ДРВ и им подобных на 

энергосберегающие, позволяет сократить потребление энергоресурсов от двух до десяти раз. 

во-вторых, необходимо с максимальной эффективностью использовать возможность 

современных энергосберегающих светильников в регулировании освещенности без потери 

спектральных характеристик. Причем, в случае светодиодных светильников удельный выход 

света при снижении питающей силы тока увеличивается, впрочем, как и срок жизни 

светодиодов. Что касается ламп ДРЛ, Днат, ДРВ, то у них нет возможности регулировки 

яркости свечения. 

в-третьих, при создании систем уличного освещения не стоит забывать и об 

использовании альтернативных источников энергии. Например, солнечной. Использование в 

качестве питания для уличных светильников солнечные батареи, в качестве дополнительного 

или питания основного, где по каким-то причинам невозможно включить светильники в 

общую систему питания, можно получить весомую прибавку в экономии электроэнергии. 
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Но, тем не менее, стремясь к максимальной эффективности новых источников света, следует 

четко понимать необходимость сохранения безопасной среды обитания для человека. 

Вывод из этого: Для создания энергоэффективной системы мало лишь заменить 

световые приборы. Необходимо создать интеллектуальную энергосберегающую систему 

управления освещением, с дистанционным контролем параметров освещенности движения с 

обратной связью и интеллектуальных светильников, обладающих возможностью 

регулирования яркости свечения. 

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт) —

электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима 

газоразрядных осветительных ламп. Помимо отсутствия перечисленных выше недостатков 

классических пускорегулирующих аппаратов, ЭПРА (рисунок 1) обладают рядом 

преимуществ — стабильность освещения в широком диапазоне питающих напряжений, 

увеличение срока службы ламп (путѐм обеспечения стабильного «тѐплого» старта) и 

возможность плавного регулирования их яркости (как дополнительная опция) при помощи 

внешнего регулятора.  

Работа ЭПРА делится на три фазы: 

1. Предварительный разогрев электродов лампы делает запуск лампы 

мгновенным, мягким (продлевает срок службы лампы) и возможным при низких 

температурах окружающей среды. 

2. Поджиг — ЭПРА генерирует импульс высокого (до 1,6 кВ) напряжения, 

вызывающего пробой газа, наполняющего колбу лампы. 

3. Горение — на электродах лампы поддерживается небольшое напряжение, 

достаточное для поддержания еѐ горения. 

 

 
Рисунок 1. Электронный пускорегулирующий аппарат 

 

Для светодиодных ламп, панелей и лент, принцип работы которых основан не на 

использовании электрического разряда между электродами лампы, а на свечении 

кристаллических светодиодов, вместо ЭПРА применяются электронные блоки питания. Они 

могут быть встроены в корпус лампы или же установлены в светильник как отдельный 

элемент цепи. Ниже показано устройство светодиодной лампы со встроенным драйвером 

(рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Рисунок 2. Светодиодная лампа со встроенным драйвером 

 

Анализ, что и как может влиять на снижение потребления электрической энергии в 

освещении помещений, объектов, территорий, улиц. В таблице 1 показан прогноз развития 

светотехники. 

 

Таблица 1 - Прогноз развития освещения до 2020 года 

Вариант расчета 
2000 год 

(базовый) 

2010 год 2020 год 

1 2 1 2 

Руст., млн кВт 99,6 120,0 92,1 133,4 78,8 

Рпотр., млн кВт 57,4 71,8 52,4 80,6 45,8 

Расход электроэнергии (уст.), млрд кВт·ч 175,0 204,4 159,3 242,6 137,9 

Расход электроэнергии (потр.), млрд кВт·ч 108,1 131,5 97,3 157,8 86,0 

Экономия электроэнергии, млн кВт·ч  34,2  71,8  

Светопотребление, Млм ч/чел. 43 56 60 67 80 

Электропотребление, кВт·ч/чел. 1 200 1 450 1 090 1 661 944 

кВт·ч/Млм·ч 28 26 18 25 12 

 

Примечание. Вариант 1 - без мероприятий по энергосбережению; вариант 2 - с 

мероприятиями по энергосбережению. 

В странах, входящие в Международное энергетическое агентство, к 

энергосберегающим действиям в области освещения можно отнести: 

- использование компактных люминесцентных ламп;  

- установка электронных пускорегулирующих устройств;  

Перспективы применения светодиодов в развитых странах приведены в таблицах 2 и 

3. 

 

Таблица 2 - Сравнение различных типов освещения  

Тип 
Начальная 

стоимость 

Расходы за 

период 

эксплуатации 

Жизненный 

цикл лампы, 

часы 

Яркость 
Инфракрасное 

излучение 
УФ- излучение 

ЛН Низкая 
Очень 

высокие 
1000 средняя Очень высокое Приемлемое 
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ЛЛ Высокая Приемлемые 10000 Низкая Минимальное Очень высокое 

СИД 
Очень 

высокая 
Низкие Более 100000 высокая Нет нет 

 

Таблица 3 - Рейтинг различных источников освещения  

Рейтинг 

Категории сравнения 

Начальная 

стоимость 

Расходы за 

период 

эксплуатации 

Жизненный 

цикл лампы 
Яркость 

Инфракрасно

е излучение 

УФ-

излучение 

Лучшие ЛН СИД СИД СИД СИД СИД 

Средние ЛЛ ЛЛ ЛЛ ЛН ЛЛ ЛН 

Худшие СИД ЛН ЛН ЛЛ ЛН ЛЛ 

 

Из приведенных таблиц следует, что светодиоды за счет низкого расхода финансовых 

средств в период эксплуатации, длительного жизненного цикла, высокой яркости, отсутствия 

инфракрасного и УФ излучений, могут являться лидерами в рейтинге прочих источников 

освещения.  

В настоящее время в Казахстане происходит активное преобразование рынка 

освещения. 

 В Казахстане в области энергосбережения поставлена задача по снижению 

энергоемкости ВВП не менее чем 25 % к 2020 году. Тем самым, энергосбережение отнесено 

к стратегическим задачам государства. 

 Для достижения поставленных целей необходимо повышение 

энергоэффективности во всех отраслях, всех регионах и стране в целом. Для реализации этих 

планов был принят закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», в котором была создана нормативная база и инфраструктурные 

условия для его реализации. 

 Одним из результатов в сфере развития энергоэффективного освещения стало 

создание пяти заводов, производящих энергосберегающие лампы, - в городах Шымкент, 

Алматы, Караганда, Астана и Тараз, совокупной мощностью порядка 5-6 млн. ламп в год 

(это примерно 10% от объема внутреннего рынка). Среди них преобладают КЛЛ, есть также 

и светодиодные лампы (до 100-200 тыс. шт. в год). Позже ожидается создание еще ряда 

производств. 

 Согласно закону об энергосбережении в Казахстане с 1 июля 2012 года введен 

запрет на производство и продажу электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и 

выше, с 1 января 2013 года мощностью 75 Вт, а с 1 января 2014 года мощностью 25 Вт. 

 Таким образом, Казахстан снизил импорт ЛН из России и Китая, и успешно 

реализует свою программу энергосбережения. 

 

Список использованной литературы 

1. Бижак Г., Кобав М.Б. Спектры излучения светодиодов и спектр действия для 

подавления секреции мелатонина «СВЕТОТЕХНИКА», 2012. -№ 3. 

2. Аладов А.В., Закгейм А.Л., Мизеов М.Н., Черняков А.Е. О биологическом 

эквиваленте излучения светодиодных и традиционных источников света с цветовой 

температурой 1800-10000 K. «СВЕТОТЕХНИКА», 2012. - № 3. 

3. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения: моногр. / А.А. Арутюнян. - М.: 

Энергосервис, 2014. - 600 c 

4. Интернет ресурс: https://powerexpo.kz/ru/19-reenergy/8-o-vystavke, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

https://powerexpo.kz/ru/19-reenergy/8-o-vystavke


«Қазіргі ғылым мен білімнің негізгі аспектілері» // «Ключевые аспекты современной науки и образования» 

~ 62 ~ 
 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Мишкова Валентина Александровна 

преподаватель специальных экономических дисциплин 

ГККП  « Высший аграрно - технический колледж» 

управления образования акимата Западно - Казахстанской области 

 

В Послании Президента Республики Казахстан народу страны «Стратегия «Казахстан 

– 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» глава государства Н.А. 

Назарбаев подчеркнул, что «знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры 

современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров». В этом 

стратегическом документе Президент РК определил новые приоритеты в сфере образования, 

направленные на развитие доступного и качественного образования, одним из которых 

является модернизация методик образования. 

В организациях технического и профессионального образования Казахстана наряду с 

традиционными методами преподавания, такими как лекции, семинары, самостоятельная 

работа учащихся, широкое использование приобретают интерактивные методы. Суть этих 

методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет 

учащимся научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить 

эффективные пути их решения. Интерактивные методы ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится 

к направлению деятельности учащихся на достижение поставленных целей и задач.  

Роль и значение интерактивных методов обучения в области экономических наук в 

современных условиях постоянно возрастает, т.к. обучение тесно связано с экономической 

жизнью общества. Такие методы позволяют повысить уровень образования, развивают 

учащихся, формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Наиболее распространенным в применении методом являются деловые игры. Этот 

метод впервые был разработан в начале 1940-х годов американскими экономистами. Игра — 

это способ практического освоения экономической теории, экономических отношений. С 

помощью игр можно смоделировать реальные процессы, которые происходят в экономике. 

Основное преимущество учебных игр — возможность применения теоретических знаний на 

практике. Игры, несомненно, эффективны, поскольку вызывают неизменный интерес у 

учащихся, позволяют им глубже разобраться в изучаемом материале, получить практику 

работы в команде. На занятиях экономических дисциплин могут быть использованы 

разработанные сценарии деловых игр, такие как «Семейный бюджет», «Предприниматель и 

фирма», « Рынок труда», «Фондовая биржа» и др. 

Одним из эффективных методов можно назвать метод кейс-стади или метод учебных 

конкретных ситуаций. При данном методе обучения учащийся вынужден самостоятельно 

принимать решения и обосновать его, принципиально отрицается наличие единственно 

правильного решения. Метод кейс-стади стал применяться еще в начале ХХ века, ведущая 

роль в распространении этого приема обучения принадлежит Гарварду. Именно там были 

разработаны первые кейсовые ситуации для обучения студентов по бизнес - дисциплинам. 

Метод кейс-стади - это метод обучения, при котором учащиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготовленные 

обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читаются, 

изучаются и обсуждаются учащимися. Кейсы составляют основу беседы аудитории под 

руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый 

вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном 
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процессе. Метод кейс-стади позволяет принимать верные решения в условиях 

неопределенности, разрабатывать алгоритм принятия решения, овладеть навыками 

исследования ситуации, разрабатывать план действий, применять полученные теоретические 

знания на практике, учитывать точки зрения других специалистов. Главное, этот метод 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает 

навыки решения практических задач. Кейс-метод можно успешно использовать по всем 

учебным дисциплинам экономического цикла, в том числе по таким, как анализ финансово-

хозяйственной деятельности, менеджмент, маркетинг.  

Метод учебных дискуссий эффективный при изучении сложного и объемного 

материала. Группу учащихся разбивают на небольшие подгруппы (от 5 до 10 человек) и 

предлагают на рассмотрение определенные экономические ситуации. Например, 

экономический кризис в Казахстане, причины инфляции или усовершенствования 

пенсионной системы. Учащимся необходимо понять проблематику конкретного 

экономического явления и предоставить объективные выводы. Преимуществами метода 

учебных дискуссий является не только закрепление материала, использование собственного 

опыта учащихся, умение использовать знания из одной области в другой, но и развитие 

коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельности мышления.  

Наиболее эффективным методом обучения, особенно в преподавании экономических 

дисциплин, на мой взгляд, является метод решения проблем или проблемное обучение, 

поскольку в экономике Казахстана остаются нерешенными многие задачи.  

Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, 

иллюстрация, описание, приведение примеров, то в проблемной – всесторонний анализ 

явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается, на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач.  

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и требует для 

разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, сравнения, поиска, 

приобретения новых знаний или применения полученных ранее. Проблемная задача, в 

отличие от проблемного вопроса, содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска для ее решения. Понятия «проблемный 

вопрос» и «проблемная задача» разграничиваются лишь условно, ибо проблемные вопросы 

могут перерастать в задачи, а задачи расчленяться на вопросы и подвопросы. 

Уровень сложности и характер проблем зависят от подготовленности обучающихся, 

изучаемой темы и других обстоятельств.  

Эффективность метода заключается в том, что отдельные проблемы могут 

подниматься самими учащимися, в результате чего преподаватель добивается от аудитории 

самостоятельного решения поставленной проблемы. Сама организация проблемного 

обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки 

преподавателя. Поэтому на начальном этапе использования этого метода рекомендуется 

внедрять его как дополнение в структуру ранее разработанных лекций и семинаров.  

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, необходимой 

человеку в любой сфере его деятельности и повседневной жизни. Если обучающиеся 

овладеют умениями решать проблемы, их ценность для организаций, где они будут работать, 

многократно возрастет, кроме того, они приобретут компетенцию, которая пригодится им в 

течение всей жизни. 

В настоящее время в преподавании экономических дисциплин актуально 

использование технологии проектной деятельности. Метод проектов ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся и органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Данный метод относится к исследовательским, когда учащиеся проходят все 

этапы научного изыскания: от возникновения проблемной ситуации и ее первоначального 

анализа к поиску путей решения проблемы. 

https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
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Примерами проектной деятельности является разработка бизнес-проекта какого-либо 

малого предприятия по выбору учащихся (выполняют по двое-трое учащихся) с дальнейшей 

презентацией или разработка рекламы на определенную тему.  

Метод проектов нацелен на формирование способностей, позволяющих эффективно 

действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми обучаемый может 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах. Проектная работа является формой деятельности, в 

которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора. В 

свою очередь, проектирование учит строгости и четкости в работе, умению оценивать 

ситуацию и принимать решения, структурировать информацию.  

Сегодня неотъемлемой частью современной методики обучения являются 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), использующие широкий арсенал 

цифровых образовательных ресурсов: обучающих программ, электронных учебников, 

мультимедийных слайдовых презентаций, видеороликов. Проникновение современных 

информационно - коммуникационных технологий в сферу экономического образования 

позволяет преподавателям качественно изменить содержание, методы и организационные 

формы обучения; способствует развитию творческого потенциала, экономического 

мышления, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, а, 

следовательно, оказывает влияние на качество обучения. 

Безусловно, качество образования в первую очередь зависит от квалификации 

преподавательского состава. Внедрение интерактивных методов в процесс преподавания 

экономических дисциплин, методическую работу, информатизация обучения наряду со 

знанием классических основ позволяет выпускникам успешно адаптироваться к 

требованиям, которые предъявляет сегодняшняя жизнь. 

  

Литература: 

1. Есимжанова С.Р. Методика преподавания экономических дисциплин/ Есимжанова 

С.Р., Абенова Е.А – Алматы: Экономика, 2010. 

2. Сексенбаева Р.Б. Инновационные технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании/ Сексенбаева Р.Б. и др.//Вестник науки Казахского 

агротехнического университета им. С. Сейфуллина. – 2014. - №2 (81). С.49-56 

3.Неженцева Н.Н. Применение интерактивных методик при преподавании 

экономических дисциплин [Электронный ресурс]. URL: http://проф-обр.рф/blog/2015-10-05-

634 

4. Солодухина Л.Ю. Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс]. URL: 

https://solncesvet.ru/интерактивные-методы-обучения/ 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Мурзаева Дамира Бауржановна 

преподаватель спецдисциплин 

ГККП «Аксайский технический колледж», ЗКО, г.Аксай 

 

Создание высокоэффективной национальной системы технического и 

профессионального образования является одним из основных факторов обеспечения 

устойчивого экономического роста страны, механизмом поддержания устойчивой занятости 

молодежи. 

С целью модернизации системы среднего профессионального образования, для 

обеспечения отраслей экономики и работодателей квалифицированными специалистами 

технического и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и достаточным 
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потенциалом Министерством образования и науки РК разработана Государственная 

программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 -2019гг. 

Протекающий процесс интеграции Казахстана в мировое образовательное 

пространство требует разработки и внедрения в педагогическую практику инновационных 

технологий, способных вывести систему образования на качественно новый, 

соответствующий мировым стандартам уровень. В результате все более широкое 

распространение получают поиск и опыт создания новых образовательных технологий, 

направленных на максимальное удовлетворение запросов общественности. 

Изучение позитивных мировых тенденций развития технического и 

профессионального образования показывает, что преемственность ступеней и уровней 

образования, соответствие квалификации требованиям рынка труда достигаются за счет 

гибкости, модульности образовательных программ, интегрированных образовательных 

программ по специальностям, в том числе эквивалентных программам бакалавриата, а также 

за счет разработки и внедрения с участием работодателей, международных экспертов 

государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального 

образования, предусматривающих формирование у обучающихся базовых специальных и 

профессиональных компетенций.  

Гибкость Государственных образовательных стандартов ТиПО, послесреднего 

образования дает возможность учебным заведениям изменять содержание рабочих учебных 

планов в соответствии с требованиями работодателей, внедрять модульное, кредитное, 

дуальное технологии обучения. 

Для реализации данной задачи НАО-ом «Холдинг «Кәсіпқор» проводится разработка 

новых образовательных программ с учетом лучшей практики зарубежных колледжей. Во 

всех новых образовательных программах, разработанных Холдингом, учитывается 

возможность использования модульного подхода к организации учебного процесса. 

В настоящее время наиболее быстро развивается теория модульного обучения на 

основе компетентностного подхода. Переход к обучению на основе компетенций в развитых 

странах начался в середине 1970-х годов и является ответом на критику, утверждающую, что 

образование и программы обучения не соответствуют практическим требованиям 

работодателей. 

Центральным понятием в системе модульного обучения является понятие «модуль». 

Согласно определению ЮНЕСКО модуль - «изолированный обучающий пакет, 

предназначенный для индивидуального или группового изучения с целью приобрести одно 

умение или группу умений путем внимательного знакомства и последовательного изучения 

упражнений с собственной скоростью». 

Целью модульного обучения является создание гибких образовательных структур, как 

по содержанию, так и по организации обучения гарантирующих удовлетворение 

потребности, имеющейся в данный момент у человека, и определяющих вектор нового, 

возникающего интереса. 

Сущность модульного обучения в системе профессиональной подготовки состоит в 

относительно самостоятельной работе обучаемого по освоению индивидуальной программы, 

составленной из отдельных модулей (модульных единиц) и включающей в себя план 

действий, блок информации, методическое руководство по достижению целей обучения.  

В этом случае функции педагога сводятся к контролю, консультированию, 

координации действий по овладению информацией. 

Как видно, в мировой практике существует многообразие методик и схем построения 

модульных программ, основанных на компетенциях, однако все они следуют единой логике. 

Эта логика заключается в том, что в основе программ находятся те результаты, которые 

должны быть достигнуты в процессе обучения и которые соответствуют требованиям сферы 

труда, т.е. требованиям к деятельности в рамках профессии. 
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Эффективность технологии модульного обучения не вызывает сомнений, так как она 

апробирована мировым опытом (Великобритании, Голландии, США и др.) и становится все 

более популярной в нашей стране.  

 

Сравнительный анализ:  

 

Учебное заведение ТиПО самостоятельно 

составляет модульные программы учебных дисциплин, изучение которых необходимо 

для освоения модулей/ приобретения компетенций 

 определяет количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов/модулей в рамках действующих государственных нормативов 

 определяет с учѐтом требований работодателей конкретные компетенции и 

квалификационные разряды по профессии 

Общеобразовательные, общегуманитарные и социально-экономические дисциплины 

не входят в состав модулей и изучаются отдельно как учебные элементы.  

Учебное заведение само определяет очерѐдность их изучения и необходимое 

количество часов.  

При составлении модульной программы для каждого квалификационного уровня с 

установленным сроком обучения отбирается необходимое количество модулей и учебных 

элементов. 

Последовательность изучения модулей и учебных элементов определяет само учебное 

заведение. 

Таким образом, проектирование профессиональных стандартов и составление 

образовательных программ на основе модульно- компетентностного подхода является 

частью целостного процесса регулирования рынков труда и образования, обеспечивающего 

Модульное обучение  Традиционное обучение  

Передача знаний 

Достижение студентом  

профессиональных компетентностей путем 
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Методы обучения 
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баланс целей личности, образования, общества и реализующего государственную политику в 

сфере ТиПО.  

В основе эффективного проектирования профессиональных стандартов лежит 

экономическая модель развития общества, которая учитывает интересы работодателей, 

бизнес-сообщества. 

На сегодня наша главная цель - не только формирование у обучающихся системы 

знаний и практических умений, нужных для будущей профессии, но и развитие активной, 

социально адаптированной, конкурентоспособной личности. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚ ҤЛГЕРМЕУШІЛІГІН  

БОЛДЫРМАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Нәжімова Нҧрбике Серікқызы 

Заможняя Наталья Сергеевна 

Ақтӛбе қаласы,  №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

Бастауыш сынып мұғалімдері 

 

Бастауыш білім - үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осыған сәйкес оқушыға 

белгілі бір кӛлемдегі білім, білік-дағдыларды меңгертумен бірге табиғат, қоршаған дүние 

туралы түсініктерін кеңейте отырып оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-

бүгіңгі күннің басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда, оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру мен жаңа технологияларды тиімді 

пайдаланудың маңызы ерекше.  

―Білім негізі – бастауыш та‖ деп бекер айтпаған. Ол үшін дайындығы мықты 

тәжірибесі мол бастауыш білім маманы қажет. Мектеп-үздіксіз білім беретін мекеме. Олай 

болса бар күш-жігерді бастауыш білім беруге салған жӛн.  

―Адам-анадан туғанда есті болмайды, естіп, кӛріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 

жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кӛргені кӛп болған адам білімді болады‖ 

деген Абай атамыздың сӛзін ұмытпай әр кез жадымызда сақтағанымыз дұрыс. Бастауышта 

жақсы білім алған оқушы одан әрі білімді ешбір қиындықсыз меңгере алады. Бастауышта 

алынған білім білімдердің негізгісі болып табылады.  

Мектеп оқушыларының сабақ үлгермеушілігі проблемалардың бірі болып табылады.. 

Бұл проблемамен педагогика ғылымының әр түрлі саласымен айналысатын және аталған 

мәселеге әртүрлі кӛз қарастаға мамандар айналысады. Бірақ автордың бәрі де үлгермеушілік 

проблемасын негізгі екі аспект бойынша мұғалімнің сабақ беру бойынша саласы және 

оқытқан кезде баланың дұрыс дамуы деген бағытта жете зерттеуде.  

Кейде типті сыныптағы оқу жұмысын мұғалім дұрыс ұйымдастырғанда бірнеше 

нашар оқитын және үлгермейтін оқушылар болады. Бұл құбылыс мейлінше сан алуан 

себептердін туады. Кейде ұзаққа созылған сырқаттан болады. Сондай-ақ, мұғалім 

оқушылардың ерекшелігін ескермеуінен және онымен ӛзінің жұмысын онша дұрыс 

құрмағандығынан болуы ықтымал. Кейбір оқушылар белгілі бір пәннің қиындығын әрдайым 

дұрыс бағалай бермейді, сондықтан да қалып қояды, басқалар да бір пәнмен әуестеніп кетеді, 

бұдан қалған пәнге нұқсан келеді. Кӛп жағдайларда оқушалардың үлгермеушілігі ата-аналар 

тарапынан оқуы мен мінез-құлқы бақылаудың жоқтығынан болады. Отбасы бүкіл ғасырлай 

http://edusite.ru/
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бойы адам баласы тәрбиесінің құралы болып келеді. Сондықтан ол адам үшін ең жақын 

әлеуметтік орта. Әрбір бала ӛзінің алғашқы тәрбиесін отбасынан, яғни ата-анадан алады. 

―Ұяда нені кӛрсе - ұшқанда соны ілер‖ дегендей бала тәрбиесінде ата-ананың алатын рӛлі 

ерекше. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды ӛнегелердің, мұралардың сақтаушысы. Онда 

бала алғаш рет ӛмір жолымен танысады, моральдық нормаларын игереді. Сондықтан 

отбасылық ӛмір жеке адамның азамат болып ӛсуінің негізі.  

Отбасы оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ол бала тәрбиесі 

жӛніндегі мектеппен тығыз байланыста болуды ӛте жақсы түсінеді. Ӛйткені, бала 

тәрбиесінің үйелменде, мектепте нәтижелі болуы осындай ынтымақтастыққа негізделеді.  

Отбасыдағы басты мәселелердің бірі – баланың тіршілік әрекетін ұйымдастыруы. 

Бұған баланың күн ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй еңбегіне қатысуы, оқу - 

әрекеті, бос уақытын ұйымдастыру жатады. Ата-аналар балаларын белгілі бір уақытта 

сабаққа дайындалуға, ұйықтауға, тұруға үйретулері, яғни ырғақ элементтері берік 

орындалуы тиіс.  

Отбасы тәрбиесінде ата-ананың мінез - құлқы шешуші фактордың бірі А.С. 

Макаренко балалар тәрбиесі жайлы лекцияларында: ―Сіз ӛз балаларыңыздың тәрбиесін 

бастамастан бұрын, ӛзіңіздік жеке мінез-құлқыңызды тексеріңіз… Сіздің жеке мінез - 

құлқыңыз нағыз шешуші нәрсе… Ата –аналардың ӛздеріне талап қоюы, ӛз үйелменің 

қадірлей білуі, ӛзінің әрбір қадамын қадағалап отыруы-тәрбиенің ең бірінші және ең басты 

әдісі‖-деді. Маскүнемдікке жиі салынатын ата-аналардың нашар қылықтары да ӛз 

балаларына әсерін тигізбей қоймайды. 

Мұндай азғын ата-аналар туралы ұлы педагог А. С. Макаренко ―..егер сіз дӛрекі 

немесе маскүнем болсаңыз, ал бәрінен жаманы, егер сіз шешесін балағаттасаңыз, онда сізге 

тәрбие туралы ойлаудың қажеті де жоқ‖-деп жазған. Кейбір отбасында бала бір қалыпты ӛсіп 

жетіле бермейді. Біздің байқауымызша оның себебі әке мен ананың қамқорсыздығынан, 

қадағалаусыздығынан, мейрімсіздігінен туады. Осының нәтижесінде жеткіншек шақтағы 

яғни ӛтпелі жастығы балалардың даму кезеңдерінде кенеттен кейбір ӛзгерістер болады. Бұл 

кезеңде олар ерекше назар аударуды қажет етеді. Ӛйткені балалар әлеуметтік ӛмірдегі түрлі 

құбылыстарға жеткілікті түсіне бермейді. Жоғарыда кӛрсетілген жағдайлар баланың ӛміріне 

тікелей әсер етеді. Оқушының сабаққа деген кӛз қарасын ӛзгертеді. 

Оқушалардың сабақ үлгермеушілігінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. 

Нашар оқу, үлгермеушілік оқушыға ӛте жаман әсер етеді. Ол ӛз күшіне деген сенімнен 

айралады, оқуды жиі тастап кетеді. Үлгірмеушілік мемлекетке үлкен материалдық нұқсан 

келтіреді. Сондықтан нашар оқу мен үлгермеушілікті жою мұғалімнің аса маңызды борышы. 

Ы. Алтинсарин ―Халық мектебі үшін ең керектісі – білімді мұғалім. Егер оқушының сабаққа 

қызығуы жоқ болса, онда ол жерде мұғалімнің шеберлігі қажет‖-деген болатын. Мұғалім 

баланың екінші анасы. әрбір сабақтың қызықты, тартымды болуы – мұғалімнің шеберлігіне 

және білімділігіне байланысты. Сухомлинский ―Баланың баланың жүрегі неге айналатыны-

үлпіреген гүлге не қатып қалған қабаққа айналатыны мұғалімге байланысты‖ -деп айтқан. 

Мектеп табалдырығын аттаған және адамзаттың камелетке жеткенге дейінгі тәрбиелеуші 

ықпалында болатын адамға берілетін білімдер, оның моральдық биігіне негіз болып қаланған 

идеялардың ұлылығы мен ізгілігі туралы білім бірінші қойылу керек. Жаңа қоғамдағы қазақ 

ұлттық мектебінде әр шәкірттің білім алуымен бірге психологиялық моральдық бейнесін 

қалыптастырып дамыта білетін ұстаз тұлғасы оның идеялық сенімі, рухани байлығы, 

адамгершілігі, биік болғанда ғана қоғам болашағы қалыптасады. Мұғалім міндеті оқушыны 

ізденіске құлшындыру, алған ұғымдарын тұрмыс қажеттілігінде тұтына алатындай дербес 

тұлға тәрбиелеу. Ол үшін мұғалім сынып ұжымындағы әрбір оқушының тұлғалық 

ерекшеліктерін зерттеу, тұлғалық даму жағдайын бақылау (білімі, іскерлігі, дағдысы) 

бағдарламасын жасап зерттеу керек. Мұғалім әр оқушының ӛзіне тән тұлғалық 

психологиялық ерекшеліктерімен танысуы, әр оқушыны субъект ретінде қабылдап жұмыс 

жасауына ықпал етуі тиіс. Мұғалім жеке тұлғаны зерттеу әдістемелер блогын құрып 

(сауалнама, тест, ойын т.б.) зерттеу нәтижелерін талдауы арқылы оның әлеуметтік 
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психологиялық даму деңгейіне ықпал етуі және жеке тұлғаның қалыптасуына жұмыстануы 

міндетті.  

Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейін білім беруді дамыту 

тұжырымдамасындағы, орта білім берудің мақсаты жылдам ӛзгеріп отыратын дүние 

жағдайларында алынған терең білімнің кәсібі дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, 

ӛзін-ӛзі іске асыруға, ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан 

жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру міндетін атқару 

мұғалімнің педагогикалық, психологиялық шеберлігі мен біліктілігін, білімділігі мен әдіскер 

шығармашылығының болуын талап етеді. Ұстаздың қойған талабы қадағаланбаса оқушы 

салақтыққа, теріс әдеппен дағдыға бейімделіп кетеді. Жұмыстың бәрі аяқсыз қалады. 

Мұғалім ұстамдылығы, шеберлігі болмаса тәрбиесінде үлкен қәтелік жіберіп алуы мүмкін. 

Кӛпшілік жағдайда асығыстық, түсінбеушілікке әкеліп соғады. Кейбір оқушы мұғалімнің 

қойған сұрағына жауапты біліп тұрады. Бірақ жауап бергенде қорқып ойын толық жеткізе 

алмайды. Осындай жағдайда мұғалімнің әдептілігі мен сабырлығы ӛте қажет.  

Нашар оқуды болдырмау құралдарының бірі оқушылармен қосымша жұмыс жүргізу 

болып табылады.  

Қосымша сабақтардан бастаудан бұрын жұмыстың нормасымен оның кӛлемін дұрыс 

белгілеп алу үшін оқушының нашар оқуының себебі мен сипатын білудің маңызы зор. Егер 

оқушы ауру болғандықтан кенжелеп қалса, бірақ жақсы үлгіретін болса онда мұғалімнің 

басшылығымен жұмысты дербес жұмыс істеумен ұштастырған қолайлы болады. Егер де 

оқушы жалқауланатын болса, оны онша қамқорлыққа ала бермеген жӛн. Оны мұғалімнің 

және жолдастарының бақылау мен жұмыс істеуге кӛндіріп, ата-аналар және басқалар 

тарапынан оның жұмысына бақылау қою керек. Алдын ала, қосымша жеке-дара жүргізілетін 

жұмыс ӛте тиімді келеді. Нашар оқығаны байқалысымен-ақ мұғалім оқушыға қажетті кӛмек 

кӛрсетіге тиіс. Қосымша сабақтар ерікті де, міндетті де сипатта болуы мүмкін.  

Нашар оқитын оқушыға кӛмек беру үшін күшті оқушыларды тарту мүмкін де, 

пайдалы. Бірақ бұл жұмысты мұғалім ұйымдастыруға тиіс. Алайда қосымша сабақтарды 

шамадан асырып жіберуге болмайды. Әсіресе қосымша сабаққа класты түгел қалдыруға 

жарамайды. Мұнда сабақ тиісті нәтиже бермейді. Үлгірмеушілік сабақ барысында 

қалыптасады және оның алдын алуға, күресуге болады. Нашар бағаға әкеп соқтыратын 

оқушы үлгірмеушілігінің себептері оқу-тәрбие жұмысын дұрыс ұйымдастырмауда, 

мектепшілік бақылаудың мерзімді жүрмеуінде, санитарлық-гигиеналық нормалардың 

бұзылуында жатыр. Бұлардың ішіндегі негізлері мыналар:  

-жекелеген мұғалімдердің сабақтарының сапасыздығы, жаңа материалды тиісінше 

түсіндіре алмауы, бекіту жұмысының әлсіз жүруі, оқушы білімін есепке алудың болмауы, 

мұғалімнің тиісті дәрежеде талап етпеуі;  

-үй тапсырмасын орындау жұмысын дұрыс ойластырмау және тыңғылықты 

тексерудің болмауы;  

-мұғалімдердің ӛз оқушыларын дұрыс білмеуі, жеке жұмыстың болмауы, танымдық 

қызығуын дамыта алмауы;  

-мектепте үлгермеушіліктің алдын алу жӛнінде жүйелі жұмыстың болмауы, мектеп 

әкімшілігі мен сынып жетекшілерінің, әлеуметтік ортақ жұмыс жүргізбеуі;  

-тәрбие жұмысындағы олқылықтар, оқушылардың сабақтағы нашар тәртібі ӛз 

міндеттерін саналы түрде түсінбеуі, мектеп әкімшілігі тарапынан тәртіп бұзушыларға тиісті 

шара қолданбауы;  

-бағалаудағы біржақтылық;  

-оқыту мен тәрбие үрдісінде сабақтастықтың болмауы;  

-сабақ қалдыру, оқушының аурып қалуы т.б.  

Тұрақты түрде жоғары үлгірімдегі оқушылар мен үлгерімі тӛмен оқушылар арасында 

психологиялық зерттеу жүргізу нәтижесінде бұл балалардың ӛздерінің жеке ерекшіліктері 

бар екені байқалады. Олардың ӛз жасына сай білім қорының аз немесе мол екендігі, білім 

құрылымына кіретін ой-ӛрісінің жоғары-тӛмендігі, жаңа алған білімді жылдам, тез меңгере 
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алатындығы немесе меңгере алмайтындығы, және ол білімдерді мүмкіндігінше іс жүзінде ӛз 

бетімен қаншалықты қолдана алатындығы байқалады. Таным әрекетінің нәтижелігі- ақыл-ой 

әрекетінің даму дәрежесіне байланысты.Оның негізгі компоненттерінің қалыптасуы 

үлгірімінің тӛмен болуының басты себебі болып табылады.  

Бүгінгі таңда тиянақты білім беру жүйесінде оқушыларға сапалы білім беру мен 

тәрбие жұмысын дамыту басты мақсат болып отыр. Осыған байланысты мектептің алдына 

қоятын ең басты мәселесінің бірі - терең білімді ұрпақ тәрбиелеу. Осы аталған білім нәрін 

оқушылар мектепте алады. Білім беру мен тәрбиелеуде кездесетін негізгі проблемаларды 

болдырмау және олардың алдын алу шараларын қарастырғанда ғана оқушылардың дамуы оң 

нәтиже береді. 

 

 

АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Нурақын Алина, Кенжеғали Айгерім 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент 

Ғылыми жетекші:  

Кеңесбай Назым Ержанқызы, магистр оқытушы 

 

Мемлекеттік тіл – қазақ тілін үйрену әрбір азаматтың, жас жеткіншектің игі мақсаты 

болуы тиіс. Қазақ тілінің қажеттігін сүйікті Отанымызда мекен еткен кез келген адамның 

жүрек сезіміне ұялату қажет. Егеменді Қазақстанның болашағы сонымен жарқын, сонымен 

кӛрікті.  

Арнайы мектептерде қазақ тілін оқытудың негізгі мақсаты – оқушыларды қарапайым 

тілде қазақша сӛйлей білуге уйрету, ойлау, есте сақтау, кӛру, еске түсіру қабілеттерін дамыту 

болып табылады. 

Қазақ тілі арнайы мектеп пәндерінің ішіндегі ең негізгісі болып табылады. Жазуға, 

оқуға, немесе ауызша сӛйлеу тіліне оқыту мерзімі шамамен оқыту жоспарымен 20-50% 

бӛлінеді. Қазақ тілі бағдарламасы келесі бӛлімдерден тұрады: «Сауаттылыққа үйрету», 

«Ауызша сӛйлеу тілін заттармен және айналамен таныстыру негізінде дамыту», «Оқу және 

тіл дамыту», « Грамматика, емле және тіл дамыту» [1]. 

Қазақ тіліне оқытудың түзетушілік және практикалық бағыттары болады. 

Бағдарламаның түзетушілік бағыты ең алдымен баланың сӛйлеу тілінің дамуында кӛрініс 

табады. Ӛйткені қазақ тілі сабақтарының негізгі мақсаты – сӛйлеу тілін қарым-қатынас 

құралы ретінде оқушылардың таным әрекетін түзету және мектеп бітіргеннен кейін 

бейімделуін жеңілдету мақсатымен қалыптастыру болып табылады. Оқыту барысында 

баланың сӛйлеу тілінің барлық жақтарын түзету жұмыстары жүргізіледі. Арнайы 

логепедиялық сабақтарда және қазақ тілі сабақтарында дыбыстарды түзетуді, фонетико-

фонематикалық түсініктерін қалыптастырады. Оқытуға алты жыл бойы бағдарлама арнайы 

«Тіл дыбыстары» деген бӛлімді қарастырады. Ол дыбыстық талдау, жинақтау жаттығуларын 

ӛткізуді, кейбір фонетикалық ұғымдарман таныстыруды, дыбыстар мен графикалық 

белгілерді сәйкестендіруді қарастырады [2]. Бағдарлама материалының практикалық бағытта 

болуы да ӛте маңызды болып табылады. Бұл бағыт ең алдымен ауызша сӛйлеу тілін 

дамытудың арнайы ұйымдастырылған сабақтарымен ерекшеленеді.  

Ақыл ойы кемтар тұлғалар тек кӛмекші мектепте ғана білім алады. Сондықтан да 

қазақ тілі бағдарламасы оларға қарапайым болса да толығымен аяқталған білім, білік және 

дағдыны сонымен қатар, жазушылар жайлы мағлұмат беруді кӛздейді [3]. 

Арнайы мектеп бағдарламасы қазақ тілін оқытудың келесі міндеттерін ажыратады: 

 1. Оқушыларға мәтінді дұрыс түсініп, ұғынып оқуды үйрету; 

 2. Грамматика жайлы қарапайым материалды меңгеруге байланысты сауатты 

жазудың дағдыларын қалыптастыру; 

 3. Баланың жалпы даму деңгейін жоғарылату; 
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 4. Оқушыларға ӛз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізуді үйрету; 

 5. Оқушылардың адамгершілік қасиетін дамыту.  

Арнайы мектепте қазақ тілін оқытуды үш кезеңге бӛлуге болады. Бірінші кезең – 

оқытудың бірінші жылымен шектеледі, бұл жағдай ақыл ойы кем балалардың 

психологиялық жағдайына байланысты. Бұл ерекшеліктер білім беру спецификасын, оқыту 

міндеттерін, материалды саралау және білім беру әдістерін ажыратады.  

Бірінші кезеңнің міндеті – балаларды жан-жақты терең зерттеу, мектеп сабақтарына 

қатыстыру, сӛйлеу тіл кемістіктерін түзету, есту, кӛру және тірек-қимыл анализаторларын 

түзету, алғашқы оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру, жай сӛйлемдерді құрастыру 

әрекеттерін дамыту.   

 2-4 сыныптарда оқытудың екінші кезеңі іске асады. Бұл кезеңде мынадай міндеттер 

шешіледі: ана тіліне деген қызығушылықтарын ояту, алғашқа тілдік жалпылауларды 

қалыптастыру, сӛйлеу тілін жетілдіру, сӛз қорын активтендіру, ӛз ойын ауызша жеткізе алуға 

үйрету, грамматикалық мағлұматтар мен орфографиялық емлелерді меңгерту, шығарма, 

әңгімелерді мәнерлеп және түсініп оқуға дағдыландыру.  

Ойын оқытудың басты әдісі болып қала береді. Арнайы сабақтарда оқушылардың 

сӛйлеу тілін дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізіле береді. Қоршаған орта туралы 

түсініктері байиды, ӛз қабылдауларын ауызша жеткізе алуға дағдыланады.  

Үшінші кезеңнің (5-9 сыныптар) міндеттері – оқу техникасын ары қарай жетілдіру, 

жүгіртіп оқу дағдыларын қалыптастыру, оқып отырған материалды саналы түрде түсіну, 

мазмұндап беру. Жоғары сынып оқушылары ӛз ойларын асықпай, сауатты, нақты, жазбаша 

және ауызша түрде жеткізуге үйренеді.  

Заман талабына сай қазақ тілін оқыту әдістемесін жан-жақты шығармашылықпен 

зерттей отырып, оны жаңаша әдіс-тәсілдермен толықтыру күн тәртібіндегі басты мақсат 

болып отыр[4]. Осы бағытта оқушылардың таным қабілетін жандандырып, оқу 

материалдарының ең қажеттісін саналы түрде қабылдауын, үй тапсырмасын ӛз бетінше 

орындай білуге дағдыландыру, білімді қалай меңгергенін тексеру үшін тест тапсырмаларын 

қолдану, схема үлгілерімен грамматикалық талдау әдістеріне оқушылардың дағдалануы 

білімнің сапалы игерілуінің басты шарты болып табылады.  

Жаңа талаптарға сәйкес қазақ тілін оқыту әдістерін арнайы мектеп талабына сай 

тиімді ұйымдастыру жолдары мұғалімнен үлкен шығармашылықты, кәсіби шеберлікті, 

біліктілікті талап етеді.  
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«Разработка и внедрение инноваций в различных сферах является стратегическим 

направлением развития нашего государства» 

Н. Назарбаев 

 

В век глобализации экономики и культуры, быстрого развития коммуникации и 

крупномасштабных миграций, урбанизации и преобразования социальных культур, в нашей 

стране происходят существенные изменения в образовательной политике. Задачей 

современного образования становится раскрытие потенциала всех участников 

образовательного процесса, предоставление им возможностей проявления творческих 

способностей. Сегодняшняя образовательная культура – это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последнее время. 

Создание в Казахстане современной высокоэффективной системы образования 

является одним из важнейших условий для достижения стратегической цели, поставленной 

Президентом Нурсултаном Назарбаевым для вхождения в число 50 наиболее 

конкурентоспособных государств мира. В своих выступлениях Глава Государства 

подчеркивает необходимость пробуждения интеллектуального потенциала нашей нации. 

«Наша задача – изменить отношение казахстанцев и, в первую очередь молодежи, к 

образованности, к интеллекту, служению Родине и народу. Нам необходимо создать ядро 

национального интеллекта, нам нужны эрудированные люди, способные конкурировать на 

международном уровне», - сказал Президент, обращаясь к студентам КазНУ им Аль-Фараби 

в октябре 2011 года. 

В контексте инновационной деятельности претерпевает изменения не только система 

дополнительного образования, но и существенно возрастает роль педагога. Происходит 

переоценка педагогической деятельности. Во – первых, если в традиционном образовании 

педагог выступает в качестве ведущей фигуры, то на современном этапе внимание 

переключается на ребенка – его активность, индивидуальность, способность творить. Во-

вторых, в условиях стремительно развивающихся технологий к педагогу выдвигаются 

дополнительные требования по развитию специальных навыков, приемов и содержания 

работы. В – третьих, в современной системе образования приветствуется более активное, 

яркое взаимодействие между педагогами и детьми. Способность его успешности, осознанию 

своей значимости в этом мире. 

Образование – это процесс передачи и получения знания и умения. Создание нового 

знания и умения – это процесс фундаментального исследования. Для того чтобы этот 

процесс шел, необходима соответствующая атмосфера интеллектуального, личного общения, 

нужна система преобразований образования, должны произойти необходимые перемены. В 

качестве ведущего императива реформы, как показывает анализ научных работ по данной 

проблеме, выделяется фундаментализация образования на основе современных научных 

знаний и культуры. 

Развитие образования обеспечивается развитием науки, ибо наука является базисом 

образования. Опора на современную науку приводит к становлению современного 

инновационного образования. В основании современного образования лежит научная 

картина мира, научные методы и новые смыслы и ценности науки. «Роль науки в 
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образовании распространяется на все компоненты образовательного процесса: на его цели, 

средства, принципы, методы и на результаты, в том числе». 

Современная наука постепенно превращается в сферу производства огромного объема 

информации, полностью овладеть которым практически не возможно. В таком случае, к 

образованию предъявляются новые требования. Оно должно формировать у людей новые 

качества - качества исследователя, методолога, содействующие им самостоятельно 

компетентно оперировать этой информацией. 

В современном обществе существенное значение при функционировании научного и 

образовательного познания, когда процессы обучения и воспитания происходят на основе 

активного научного поиска. В таких условиях значительно возрастает роль фундаментальной 

науки, поскольку большая доля научных знаний приобретается в процесс фундаментальных 

исследовании. В таких условиях задачей образования все более становится не получение 

готового знания, а приобретение его в результате самостоятельного учебно-научного поиска.  

Таким образом, инновационное образование должно представить собой целостный 

процесс, в котором соединены компоненты науки, определяющей содержание, методы, цели 

образования; обучения, передачи знаний, навыков, традиций; а также компонент 

эвристической и креативной деятельности. Взаимообусловленность компонент науки и 

образования, в том числе целей, состоит в том, что получение нового знания (наука) 

взаимообусловлено передачей его новым поколениям (образование). 

Развитие науки создает новую – смешанную, гибридную реальность, сочетающая в 

себе элементы объективной и виртуальной реальностей с информационными технологиями, 

электронными формами коммуникации, глобальными сетями (Интернет и др.). В 

англоязычной литературе она получила название Augmented Reality. Русскоязычная 

литература обозначает еѐ как «расширенная или дополненная реальность». Феномен 

смешанного «объективно-виртуального пространства» становится неотъемлемым атрибутом 

бытия современного человека. И это пространство охватывает все сферы жизни общества и 

культуры, в том числе и сферы образования. Его проявления – дистанционное образование, 

виртуальные университеты, общение в Интернете, по электронной почте, новые формы 

работы с текстами в электронном виде, интертекстуальность, дискурс в рамках глобальной 

информационной сети и т.д. здесь образование и транслятор знания и информации, и их 

производитель. 

Важное заключается в том, что современный человек достигает свою идентичность и 

целостность своей природы в рамках «глобального сетевого общества» и «сетевой 

культуры». «Глобальное сетевое общество» - индивидуализированное общество. 

Осознание этих перемен требует конструирование новых концепций и моделей 

образования, новых инновационных стратегий, ориентированных на взаимное пересечение 

областей исследования науки и образования. Инновационные процессы в содержании 

образования ориентируют систему образования на формирование целостной личности, 

воспитанной на основе общечеловеческих ценностей, современной мировой и национальной 

культур. Необходимым становится заниматься с преодолением духовного кризиса общества, 

в первую очередь, нравственным воспитанием молодежи, учить «умению чувствовать 

человека» (В.А.Сухомлинский). О нравственности человека можно говорить только тогда, 

когда он нравственно ведет себя в силу внутреннего побуждения, а в качестве контроля 

выступают его собственные взгляды и убеждения. Развитие инновационных элементов 

образования через развитие инновационного потенциала каждой отдельной личности и ее 

духовного воспитания становится ключом к развитию всего общества. 

Инновационный процесс – комплексная деятельность по разработке, распространению 

и использованию чего-либо нового. Изменение роли образования в обществе обусловило 

большую часть инновационных процессов. Образование становится активным социальным 

институтом, в котором актуализируется инновационный потенциал. Приоритетной задачей 

образования становится интенсификация инновационной деятельности. 
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Инновационные процессы, происходящие в образовании, открывают новые 

возможности и перспективы для человека. Инновации являются не только одним из 

факторов развития общества, но и предполагают всестороннее освоение новшеств в 

различных областях практики при сохранении в инновационной системе динамического 

единства старого, современного и нового.  

Существует множество инноваций, применимых к образованию. Они играют 

огромную роль в существовании и дальнейшем развитии современного образования. 

Сегодня необходимо найти подход к исследованию инновационных процессов, где анализ 

инновационных проблем включает в себя применение современных достижений не только в 

области науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

инновационный процесс – комплекс взаимосвязанных микроинновационных процессов, 

происходящих в образовательной культуре. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, способствовало, прежде всего, 

стремление создать качественно новую информационно-образовательную среду как основы 

для развития и совершенствования образования. 

И, конечно же, главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире, качественное изменение 

личности по сравнению с традиционной системой. Поэтому инновационные методы 

обучения способствуют развитию познавательного интереса у учащихся, учат 

систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. 

Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения 

их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения 

имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат 

его самостоятельности в познании и принятии решений.  

Таким образом, система образования должна быть полностью направлена на 

формирование нового типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, 

обрабатывать, анализировать необходимую информацию и эффективно использовать еѐ в 

нужный момент. 

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые 

требования к школе. Сегодня основная цель обучения – это не только накопление учеником 

определенной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка учащегося как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного 

образования лежит активность, как преподавателя, так и учителя. 

Современная инновационная образовательная культура требует формированию нового 

типа человека, что возлагает особую ответственность на таких агентов социализации, как 

образовательные учреждения разного уровня, главной задачей которых должна быть не 

просто передача знаний, умений и навыков, а формирование способностей адекватно 

реагировать на нестандартные, креативные ситуации в условиях быстро изменяющейся 

социальной реальности, способностей и мотивация к саморазвитию, самообразованию, 

новаторству.  
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«БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕСІ АРҚЫЛЫ АРИФМЕТИКАЛЫҚ 

ҦҒЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ МАЗМҦНЫН ЖАҢҒЫРТУ 

 

Cагидуллина Асима Муратовна 

Математика кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 

«Орал гуманитарлық-техникалық колледжі» мекемесі 

 

Қазіргі ақпараттандыру дәуірінде математиканың негізін меңгеруге, жүйелі де, сапалы 

білім беруге дүние жүзіндегі кӛптеген елдердегі сияқты біздің елде де аса назар аударылып 

отыр. Оқушыларға математикадан белгілі бір дәрежеде білім беру, сәйкес ғылыми - зерттеу 

жұмыстарды кеңінен жүргізу, математиканы негізгі курс ретінде жалпы білім беретін 

мектептердің барлық сатысының оқу жоспарларына енгізу, мектептің жоғарғы сатысында, 

кәсіби мектептер мен колледждерде математикадан білім беруді жеке-даралау мен болашақ 

мамандықтармен топтау арқылы іске асырылуда. 

Әрбір оқытушы болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық құзыреттілігін 

арттыруда бастауыш сынып математикасынан электрондық оқулықтар, математиканы оқыту 

әдістемесінен электрондық әдістемелік жүйені мақсатты түрде қолданып, ӛзара байланысты 

оқытушы мен студент іс - әрекетін қамтитын тәсілдерді, іс - әрекеттік, тұлғалық - бағдарлық, 

құзыреттілік және денсаулық сақтау тәсілдерін қолдануға мүмкіндік туғызуды басты назарда 

ұстаса алға қойған мақсатына жетеді. Негізгі мақсат: болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру.  

Ақпараттық-комуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру 

жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа 

қолдану негізгі мәнге ие болуда. Педагогикалық білімді ақпараттандыру, мұғалімдердің 

АКТ-ны пайдалану даярлығын қалыптастыру, педагогика ғылымының озық рӛліндегі 

электронды оқыту жүйесін жасау және енгізу білім беруді ақпараттандырудың басым бағыты 

болып табылады [27]. 

 «Бастауыш класта математиканы оқыту әдістемесі» пәнінен электрондық - 

әдістемелік жүйесі\\ автор п.ғ.д., профессор Ш.Х.Құрманалина\ \ педагогикалық 

колледждердің 0105013 «Бастауыш білім берудің мұғалімі» біліктілігі бойынша студенттерді 

даярлауға, бастауыш сынып математикасы мазмұнын толық меңгертуге арналған, жаңа 

педагогикалық технологияларды қолданып жасақталған негізгі оқыту құралы болып 

табылады. Бұл ашық, дамыту жүйесі педагогика, психология, математиканың теориялық 

негіздері мен бастауыш математиканы оқыту әдістемесі пәндерінің пәнаралық байланысында 

құрылған.  

Автор электрондық – әдістемелік жүйені дәстүрлі әдістемелік ғылым мен 

практиканың жетістіктерін жинақтау негізінде оқу-әдістемелік процестің барлық 

субъектілеріне арналған пәнаралық және пәнішілік деңгейлердегі ақпараттық – әдістемелік 

қор (білім); техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнын реттеуші мемлекеттік құжаттарға 

сай арнайы пәндер аумағындағы педагогикалық тәжірибелер жиынтығы; ақпараттық оқыту 

ортасы ретінде қарастырады [31].  

Электрондық-әдістемелік жүйе – оқытуды ұйымдастырудың мақсаттылық, 

мазмұндылық, іс-әрекеттілік, нәтижелік бағалау компоненттері мен құрылымдандырылған 

пәнаралық байланыста құрылған ашық қор. ЭӘЖ құрастырудағы педагогикалық 

технологияның негізі – модульдік технология (сурет 1).  
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Сурет 1. - «Бастауыш класта математиканы оқыту әдістемесі» электрондық-

әдістемелік жүйесінің басты модулі 

 

Ашық жүйе түсінігіне пәндік білімдер, педагогикалық тапсырмалар мен жаттығулар 

жүйесі, оқытушы мен оқушының ӛзінің әдістемелік тәжірибесіне байланысты қосымша қоса 

алатын тестілер кіреді. Тестілер арқылы білім алушы ӛзін-ӛзі бақылай, бағалай алады. 

Тапсырмаларға анықтамалық материалдар берілген, бұл материалдар арқылы оқушы ӛзін-ӛзі 

тексере алады. ЭӘЖ құрамына 0105013 «Бастауыш білім берудің мұғалімі» біліктілігі 

бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті орта кәсіптік білім беру стандарты, типтік оқу 

бағдарламалары, «Педагогика», «Психология», «Математиканың теориялық негіздері», 

«Бастауыш класта математиканы оқыту әдістемесі» оқулықтары енгізілген [8].  

ЭӘЖ-нің мазмұндылық компоненті модульдер мен микромодульдерден тұрады, олар 

«Бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі» пәні аумағындағы локалдық, жүйелілік 

және қызметтік білімдер жиынтығын ұсынады:  

1 - модуль - «Арифметикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі»; 

2 - модуль - «Шамаларды оқыту әдістемесі»; 

3 - модуль - «Алгебралық ұғымдарды оқыту әдістемесі»; 

4 - модуль - «Геометриялық ұғымдарды оқыту әдістемесі».  

«Арифметикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі» бірінші модулі (сурет 2) сандарды 

нӛмірлеу, қосу және азайту, кӛбейту және бӛлу, үлес және бӛлшек, арифметикалық есептерді 

шешуді оқыту әдістемесінен әдістемелік білімдердің жиынтығын ұсынады.  

 
Сурет 2. - 1 - модуль «Арифметикалық ұғымдарды оқыту әдістемесі» 
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Бастауыш мектеп математикасындағы ӛзекті ұғымдардың бірі натурал сан болып 

табылады. Жалпы алғанда, бұл ұғымды ―эквиваленттік жиындар класының сандың 

сипаттамасы‖ ретінде анықтауға болады. Сондай-ақ, натурал сан ұғымы нәрселерді санаумен 

ғана шектелмейді де, шамаларды ӛлшеумен байланыстырылады. Ол реттелген жиын 

элементі немесе натурал тізбек мүшесі ретінде айқындала түседі.  

«Он кӛлеміндегі сандар» тақырыбын оқытып-үйретудің ең басты міндеті — сан және 

цифр жайында түсінік қалыптастыру, осыған орай сандардың атауларын және олардың 

сәйкес цифрлармен белгіленетіндігін игерту, цифрларды жазу дағдысын қалыптастыру. 

Заттарды санауды және санау арқылы «Қанша?» (Неше? Нешеу?) «Нешінші?» сұрақтарына 

жауап беруді алдыңғы тақырыпта оқушылар меңгерген болатын. Олай болса, нақтылы 

заттарды немесе олардың бейнелерін, дыбыстарды, қозғалыстарды, геометриялық 

фигураларды, заттың суреттерін және т.б. санауға сүйеніп, бір таңбалы кез-келген санды 

шығарып алуға болады.  

Бастауыш сыныпта үлес, бӛлшек, оларды жазу, салыстыру, санның үлесін, үлесі 

бойынша санды табу, санның бӛлшегін табу сияқты мәселелер қарастырылады. Балаларды 

үлестермен таныстыру практикалық іс - әрекет арқылы жүзеге асырылады. Бӛлшек туралы 

алғашқы түсінік нақты заттар геометриялық фигуралар, шамаларға практикалық амалдар 

қолдану арқылы беріледі. Бӛлік, үлес туралы түсінік фигураларды тең бӛлікке бӛлу, бӛлігін 

табу арқылы қалыптастырылады. 

Есепті шығаруға үйрету әдістемесі біріншіден, математикалық жаттығудың ерекше 

түрі ретіндегі есеп жӛнінде түсінік қалыптастыру, екіншіден, бір және екі амалды есептерді 

шығару біліктерін қалыптастыруды кӛздейді. Есепті шығару - бұл есептің шартындағы 

берілген деректер мен ізделінді шама арасындағы байланысты ашу, ненің негізінде таңдау, 

соған сәйкес арифметикалық амалдар орындау және есептің сұрағына жауап беру, яғни 

есептің нақты мазмұнын математикалық модельге кӛшуде жүзеге асыру-жағдаятты цифрлар 

мен таңбалар сипаттау, яғни табиғи тілден математикалық тілге ауысу. Тақырыпты оқыту 

міндеттері: есеп туралы түсінік қалыптастыру, оның құрамы және шешу процесімен 

таныстыру; есептің берілген деректері және оның шешуін салыстыру негізінде жай есептің 

барлық түрлері туралы білім беру; құрама есеппен таныстыру, құрама есепті жай есептен 

және басқа тапсырмалардан ажыратуға үйрету; жай есепті құрама есепке және керісінше 

айналдыра алу білігін қалыптастыру; есепті талдау негізінде шешуге және шешу жоспарын 

құруға, амалдар, ӛрнектер, теңдеулер кӛмегімен шешуін жазуға және шешуін әр түрлі 

тәсілмен тексеруге үйрету; есептің кез келген түрін шеше алу білігін қалыптастыру үшін әр 

түрлі есептерді салыстыра алу білігін дамыту; арифметикалық амалдар қасиеттері мен 

ережелері жӛніндегі білім негізінде есепті әр түрлі тәсілмен шешуге үйрету; түрлі мәліметтер 

мен мағлұматтар, сурет, қысқаша жазу, сызба, график, схема, кесте мен ӛрнектер бойынша 

есеп құрастыра алу білігін қалыптастыру; кері және ӛзара кері есептер құру мен шешуге 

үйрету. 

Арифметикалық ұғымдар оқушылардың базалық математикалық білімі болып 

табылады. Математиканы болашақта меңгерудің, ӛмірде, әлемді тануда, түрлі салаларда 

қолданудың негізі.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҦНЫ 

 

Токраулова Гульсим Межешевна 

Шульга Ақсырға Ӛтетілеуқызы 

Бастауыш сынып мұғалімдері 

Ақтӛбе қаласы,  №5 Жалпы білім беретін орта мектеп 

 

Қай кезде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім 

саласындағы түбегейлі ӛзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Жаңартылған 

оқу бағдарламасы аясында тек ӛз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ӛзінің ұстаздық 

ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы да, жемісті еңбек етеді.  

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде айтарлықтай 

ӛзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің 

жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай 

бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-

педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби 

құндылықтары да жатады.  

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби 

шеберлігіне байланысты. «Мұғалім кӛп әдісті білуге тырысуы керек. Оны ӛзіне сүйеніш, 

қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Ӛз ісінің шебері ғана 

жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы 

тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі деңгейдегі 

тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-

амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра 

отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін 

ұсыну ӛмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш 

сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім 

сапасын арттыру ең басты мәселе.  

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – 

орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр 

сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде 

қолдану-заман талабы болып отыр. Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңаша кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың 

әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана 

білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама. Қай елдін болсын ӛсіп-ӛркендеуі, ғаламдық дүниеде ӛзіндік орын алуы оның 

ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың 
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болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, ӛнегелі 

тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сӛйлеу әрекетінің тӛрт түрін: 

тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл сӛйлеу әрекетінің 

түрлері бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тәсілмен берілген. 

Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары кеңейтіліп 

қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға 

тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта ӛмірде қолдана білуіне 

бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық 

белсенділігі, жүйелі оқу әрекетінің қалыптасуына бастауыш сынып оқу бағдарламаларында 

кӛңіл бӛлінген.  

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

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

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі 

құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

 Бастауыш білім берудің мақсаты: кең ауқымды дағдылардың негіздерін меңгерген 

оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру ортасын құру. 

1. Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану  

2. Сын тұрғысынан ойлау  

3. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану  

4. Коммуникативті қарым-қатынас тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды 

пайдалану  

5. Топпен, жұппен және жеке жұмыс жасай білу  

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Жаңартылған 

білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім беру ортасын 

құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны 

қолдану, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту 

әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

қолдана білу.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен берілуі. 

Педагогикалық әдіс-тәсілдер 

құндылықты-бағдарланған; 

әрекетті; 

тұлғалық-бағдарланған; 

кіріктірілмелі; 

коммуникативті 

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен 

жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған 

білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын 

құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу. 

Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді 
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және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді.  

Бағалау жүйесі де түбегейлі ӛзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне ӛтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 

нақты жиынтығымен ӛлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 

бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің 

артықшылығы – баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын 

туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бӛлігі 

болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау 

үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз 

етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық 

бағалау оқу бағдарламасының бӛлімдерін (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 ӛткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Жалпы айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған білімін ӛмірінде пайдалана білуі 

керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ұғымына құрылған.  

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Ӛйткені 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –ӛрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін 

қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы 

кӛңілді қуантады.  

Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда 

ӛмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз 

пәнін, ӛз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.  
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Триединство языков в Казахстане является одним из главных приоритетов 

государственной политики «Полилингвизм: язык – сознание - культура».  

 «Дошкольные организации, независимо от форм собственности, обеспечивают знание 

и развитие казахского языка как государственного, а также изучение русского языка и 

одного из иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным 

стандартом дошкольного воспитания и обучения». (Закон Республики Казахстан от 7 июня 

1999 года "Об образовании", ст. 5 п. 2) 

Полиязычное обучение в детском саду предполагает практическое овладение ребѐнка 

казахским, русским и английским языками, как средством общения. 

Особое внимание необходимо уделять созданию условий для развития творческого 

личностного потенциала ребенка и расширению возможностей современного углубленного 

образования, в том числе и языкового. В рамках углубленного языкового образования такие 

условия складываются в процессе обучения на полилингвальной основе.  
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Решение проблемы изучения языка - в насыщенности содержания образования 

культурно-историческим материалом, в организации системного подхода к образовательно-

воспитательному процессу, в деятельности, направленной на саморазвитие и 

самореализацию личности ребенка. 

Важными аспектами при этом являются: 

 -предметно-дидактическая языковая среда; 

 -использование новых форм и технологий; 

 -контакт с родителями. 

Основными задачами по изучению казахского и английского языков в дошкольной 

организации являются:  

 - научить понимать обращенную речь; 

 - уметь вступать в контакт с окружающими, используя простейшие речевые средства;  

 - выражать свои мысли и впечатления;  

 - активизировать словарь;  

 - формировать произношение специфических звуков языка. 

Когда-то У. Вайнрайх выдвинул ставшую знаменитой идею о том, что билингвизм 

может быть составным, когда системы двух языков образуют нечто общее; координативным, 

когда системы двух языков существуют относительно независимо; субординативным, когда 

система второго языка постигается сквозь призму первого, который собственно и интересует 

методистов. (Вайнрайх,1979г.)  

Мы думаем, что это суждение смело можно применить и к полилингвизму. 

Ежедневное общение на двух и более языках, создание языковой среды – основополагающий 

фактор формирования коммуникативной компетенции.  

Если рассматривать принципиально новые подходы в методике обучения, в 

организации учебно-воспитательной деятельности, содержание полилингвального обучения 

основано на приоритетах:  

1. Всестороннее развитие личности. 

2. Коммуникативный подход. 

3.Осознанное овладение иноязычной речью. 

Учитывая особенности дошкольного возраста, мы строим работу по полиязычию на 

следующих принципах овладения языками: 

1)принцип коммуникативной направленности;  

2) принцип поликультурной ориентированности при изучении языка;  

3) принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения;  

4) принцип согласованности в овладении разными видами речевой деятельности;  

5) принцип со-развития коммуникативных и когнитивных умений учащихся;  

6) принцип индивидуализации и дифференцирования в обучении;  

7) принцип активности и чередования деятельности;  

8) принцип мотивации и самоконтроля, самодисциплины;  

9) принцип поступательного обучения - от простого к сложному;  

10) принцип цикличности овладения лексическим запасом слов.  

Стоит отметить необходимость последовательного, согласованного выполнения всех 

принципов.  

Учитывая, что память дошкольников достаточно развита, запоминание происходит 

произвольно. За счет адекватного перераспределения произвольного внимания, волевых 

усилий для сосредоточивания овладения речевыми компетенциями, развивая продуктивные 

(монологическая, диалогическая речь) и рецептивные (аудирование) речевые умения 

происходит процесс погружения в иноязычный мир. Смоделированная иноязычная среда, 

посредством полилингвального содержания обучения, использование яркого наглядного 

материала обучает восприятию и пониманию речи на слух, способствует осознанному 

применению детьми полученных знаний и усвоенных способов действий в самостоятельной 
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речевой деятельности. Кроме того, развиваются умственные возможности дошкольников, их 

словесно-логическое мышление.  

 Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, главное для малышей – 

движение. У дошкольников преобладает наглядно-образное мышление, поэтому все занятия 

имеют зрительную опору – предметные, сюжетные картинки, игрушки.  

Мы считаем, что нельзя побуждать маленького ребенка говорить без наглядной 

опоры, этого не должно быть при обучении языку. Ребенок сам придет к этому, когда будет 

готов, следует разговаривать с ним, читать книжки, смотреть мультфильмы, пусть копится 

пассивный словарный запас, сначала ребенок начнет понимать взрослого, а позже и 

заговорит. Ребенок должен обучаться в обстановке любви и отзывчивости, в напряженной 

обстановке от занятий не будет толку.  

Для успешного обучения и закрепления языка мы, помимо занятий, ведем работу в 

разных видах деятельности: 

 - режимные моменты (утренняя гимнастика, воспитание гигиенических навыков, 

культуры поведения, культура общения, трудолюбия и т.д.); 

 - воспитательно-образовательный процесс ( утренники, развлечения, самостоятельная 

деятельность детей); 

 - игровая деятельность (дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры). 

Все виды деятельности тесно взаимосвязаны между собой, так например: при 

изучении тем: «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Растительный мир» и 

др. на занятиях по казахскомуи английскому языку своевременно закрепляются в игровой 

деятельности- в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Магазин», «Больница» и т.д. В 

дошкольном возрасте у детей велико тяготение к рифме и с целью привития интереса к 

иноязычной поэзии и литературе целесообразно постоянно разучивать стихи, песни, 

считалки, чистоговорки, скороговорки, при этом учитывая возрастные особенности детей, 

используя опору на зрительную, слуховую и моторную наглядность, которая способствует 

мобилизации разных видов памяти. Систематическая работа в этом направлении 

способствует развитию у детей слухового внимания, словесно-логического мышления, 

чувства ритма. В младшем возрасте ребенка нужно обучать через разговорную речь. Детские 

рифмованные четверостишья, в которых все слова русские, и лишь одно казахское и 

английское тренируют память.  

Практика показывает, что языку выгодно учить не на морфологическом принципе, а 

на базе крупных синтаксических блоков. Математические, первоначальные географические, 

физические, биологические понятия усваиваются детьми именно в крупных блоках, сразу на 

двух-трех языках. 

В последнее время государством уделяется большое внимание изучению казахского и 

английского языков, в связи с этим издаются аудио и видео материалы, печатные издания, 

появились интерактивные игрушки. Для детского возраста выпускаются в большом 

ассортименте сказки, потешки, песенки, стихи, развивающие игры, озвученные наглядные 

пособия. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками: казахский язык — государственный, русский 

язык как язык межнационального общения и английский язык — язык успешной интеграции 

в глобальную экономику», - Н.А.Назарбаев «Новый Казахстан в новом мире». 
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